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Neseniai prezidentas Tru- 
manas pasiūlė, kad Kongre
sas sutiktų Amerikon įsileis
ti daugiau tremtinių iš Euro
pos.

Laikraščiai dabar pažymi, 
[kad tam siūlymui iš Kongre
so, kai jis susirinks, reikia 
[laukti stiprios opozicijos.

Tūkstančiai žmonių neturi 
[kur galvos priglausti, išvary
ki iš savo tėviškių.
į Bet Amerikos politikieriai 

nenori jų priimti, duoti jiems 
foastogę ir tikresnę ateitį.

Į Šiuo laiku ir šiaip jau ne 
■tiek daug tremtinių pasiekia 
[Ameriką. Nors jų kvota bu
ko padidinta, bet visoki pa
tvarkymai ir formalumai
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lauji žmonės, daug iškentėję, 
risko netekę.
į New Yorko uoste stovin
toj Laisvės Statuloj yra įra- 
iyti žodžiai, kviečiantys vi
lus vargšus, nelaimingus, 
persekiojamus glaustis po 
Ids šalies globa.
į Argi taip greitai jau išdilo 
b amerikiečių politikos nu- 
įtatinėtojų šie kilnūs Laisvės 
statulos žodžiai?

ska dainuos 
)j, kuri sezo
no 19 d.
tai iš Ozone 
/o atostogas

denė rašo iš 
enai smagiai 
ogų laiką su 
na ir sūneliu

Amerikos Politika VokietijaiLietuviu Katalikui
Kongreso Vieta

Pranešama, kad Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresui 
gaunamos patogesnes patal
pos.

Kongresas įvyks New Yor
ko “Pennsylvanijos” viešbu
tyje, kuris labai parankus ir 
susisiekimo atžvilgiu, ir savo 
salėmis.

Ten pat bus atlikti ne tik 
posėdžiai, bet ir numatytos 
programos.

Kongreso laikas jau buvo 
anksčiau praneštas: spalių 
20 ir 21 dienomis.

Bulgarai Atsisakė 
Karaliaus

Sofija. — Sekmadienį Bul
garijoje buvo balsavimas, per 
kurį pareiškia, kai toji šalis 
pasiliks respublika.

Bulgarijos karalius Sime
onas, 9 metų amžiaus berniu
kas, rengias savo kraštą pa
likti.

Už jį, kaip mažametį, ligi 
dabar valdė regentų taryba.

Laikraščių korespondentai, 
kuriems buvo leista lankytis 
Bulgarijoje, praneša, kad 
kraštas vis labiau komunis- 
tinamas ir kad opozicija 
smarkiai persekiojama. *

Simeonas su motina va
žiuos pas savo senelį, taip 
pat netekusį sosto — buvusį 
Italijos karalių Viktorą Ema- 
nuelį, kuris yra Egipte.

čiams siūloma centrinė vy
riausybė ir kur pasisakoma, 
kad rytuose Vokietijos sienos 
nėra galutinai nustatytos. 
Be to, Valstybės Sekretorius 
vokiečiams davė suprasti, 
kad jų ekonominis gyveni
mas nebus taip sumažintas, 
kaip anksčiau buvo siūlę at
sakingi amerikiečiai.

Svarbu ir tai, kad ameri
kiečiai prižada liktis Europo
je tol, kol reikės.

Kandidatais Išrinko 
Dewey ir Mead

Rugsėjo 3-4 d. New Yorko 
valst. demokratų ir respubli
konų partijos turėjo suvažia
vimus.

Juose išrinkti savo kandi
datai lapkričio mėnesį įvyk
siantiems rinkimams. Guber
natoriaus vietai respubliko
nai vėl pasirinko gubernato
rių Thomas E. Dewey, o se
natoriaus vietai—New York 
valst. atstovų rūmų narį Ir
ving McNeil Ives.

Prieš šiuos du vyrus demo
kratai pasirinko senatorių J. 
M. Mead ir buvusį guberna
torių Herbert H. Lehman.

Abiejų partijų kandidatai 
pasisakė prieš komunistus. 
Bet yra vieša paslaptis, jog 
komunistai deda visas pa
stangas, kad tik Dewey ne
laimėtų.

Prieš kiek laiko amerikie
čių zonoje Vokietijoje buvo 
vykdomas beviečių asmenų 
patikrinimas.

Kitose vietose tai dar ir da
bar tebevykdoma.

Iš Vokietijos praneša, kad 
prieš daugelį tremtinių ame
rikiečiai ėmėsi visai nepatei
sinamų priemonių, nuo kurių 
nukentėjo visai nekalti žmo
nės.

Šimtai asmenų buvo išmes
ti iš DP tarpo vien už tai, 
kad buvo atsikėlę iš kitos zo
nos.

Memmingene, pavyzdžiui, 
kilo baisus sąmyšis ryšium 
su tokiais žygiais. Žmonės 
ten buvo sublokšti į sunkve
žimius ir išvežti į Augsbur
gą.

Niekas nežino, kas su jais 
bus toliau daroma.

Atiduoda vokiečiams
Tos vietos lietuvių laikraš

tis “Mintis” sako, kad išvež
tieji būsią “globojami Bava
rijos Raudonojo Kryžiaus ir 
yra vokiečių skirstomi dar
bams.”

Lietuviai paskelbė bado 
streiką

Toliau tas pat laikraštis 
rašo, kad Memmingeno trem
tiniai dėl tokio amerikiečių 
elgimosi paskelbė bado 
“streiką.”

Minėtas Memmingeno 
laikraštis rašo: “Tremti

nių bendruomenė, solidari
zuodama išvežtiesiems, pa
skelbė ir įvykdė dviejų die
nų bado streiką, argumentuo
dama tuo, kad išvežtųjų dau
gumas nėra nei kariniai, nei 
politiniai nusikaltėliai, o tėra 
tik iš kitų zonų atvykę nekal
ti žmonės, daugiausia karo 
išblaškytų nelaimingų šeimų 
nariai, kurie amerikiečių zo
noje susirado savo artimuo
sius.”

Viename laiške iš Vokieti
jos dėl paskutinių įvykių taip 
nusiskundžiama:

“Mums dabar yra du bai
siausi dalykai: būti prievarta 
grąžinamiems (ko, rodos, ne
begirdėti) ir būti atiduotiems 
į vokiečių rankas, kuriems 
dėl jų nelaimių kalti visi, tik 
ne jie. Jų jaunimas, buvęs 
Hitlerjugendas, amnestuoja
mas, nes buvęs vadų suklai
dintas (pats jų vadas teisme 
pasisakė, kad kaltas jis vie
nas, visas jaunimas nekal
tas). Jų suaugę buvę naciai 
amerikiečių organų vadinami 
politiniais avinais, kuriems 
ne baudimu ir kerštu galima 
grąžinti protą, bet reikia per
auklėti. •

Išeina, kad kalti vieni tie, 
kurie nustojo visko—tėvų že
mės, turto, tėvų namų ir ar
timųjų, ir pagaliau žmogaus 
teisių, nes jie tapo skaudžicu- 
sio pasityčiojimo objektais ir 
nelaimingais atpirkimo 
ožiais.”

Stuttgartas. — Amerikos 
Valstybės Sekretorius Byr
nes penktadienį čion pasakė 
kalbą, kuri laikoma vienu iš 
svarbiausių amerikiečių už- 
užsienių politikos pareiški
mų po karo.

Byrnes kalbėjo, atskridęs 
iš Paryžiaus, kur posėdžiau
ja taikos konferencija.

Svarbesnės kalbos vietos 
yra šios.

Valstybės sekretorius pa
žymėjo, kad Amerika nesieks 
prieš Vokietiją kerštingų 
priemonių, kurios galėtų už
kirsti kelią taikai.

Jungtinės Valstybės neieš
kos iš Vokietijos didesnio at
lyginimo negu buvo numaty
ta Potsdamo susitarime.

Sąjungininkai negaišuoda
mi turėtų vokiečių tautai 
pranešti, kokių taikos sąlygų 
ji gali laukti.

Vokietija turi būti admi
nistruojama, kaip vienas eko
nominis vienetas, panaiki
nant ekonomines zonas. Ame
rika stengsis, kad tai būtų 
pasiekta.

Amerikos kariuomenė Vo
kietijoj pasiliks tol, kol oku
pacija bus reikalinga, nepai
sant, kaip ilgai tai užtruktų.

Neilgai laukus, turi būti 
sudaryta laikinoji visos Vo
kietijos vyriausybė tautinės 
vokiečių tarybos pavidale.

Toji taryba būtų atsakinga

sąjungininkų kontrolės tary
bai.

Naujosios Vokietijos sie
nas reikia dabar jau nustaty
ti.

Austriją reikia palikti at
skira valstybe nuo Vokieti
jos.

Amerikos valdžia sutinka, 
kad Karaliaučius ir apylinkė 
būtų atiduota Rusijai, nebent 
Sovietų Sąjunga nuo to atsi
sakytų.

Silezija ir kitos gretimos 
sritys, dabar lenkų žinioj li
gi Oderio upės, nėra galuti
nos sienos ir dar nereiškia, 
kad tie plotai turės priklau
syti Lenkijai.

Bet Lenkija galės gauti te
ritorinių atlyginimų kitur 
šiaurinėje ir vakarinėje savo 
sienų dalyje už tai, kad rusai 
pasiėmė rytinę Lenkijos dalį.

Čia, matyt, norėta pasaky
ti, kad Lenkija galės pasiim
ti Rytprūsių dalį.

Saaro sritis galės būti pri
jungta prie Prancūzijos, bet 
Reino kraštas, kurio nori 
prancūzai, pasiliks vokie
čiams pagal sekretoriaus 
Byrnes planą.

Jungtinės Valstybės pasi
sako už atitinkamą kontro
lę visai Vokietijai, kad ji sa
vo ekonominių išteklių nepa
verstų ardymo tikslams.

Svarbiausios Byrnes kal
bos vietos yra tos, kur vokie

[Visi tikėjosi atsikvėpti po 
esenų streikų vilnies, žmo- 
ės manė, kad gyvenimas bus 
prmalesnis, fabrikai suspės 
adaryti daugiau reikalingų 
Riktu.
pBet štai, beveik nelauktai^ 
alį vėl užgriuvo streikai.
ĮStreikuoja uostų darbinin- 
[aį, streikuoja sunkvežimių 
Viruotojai, streikuoja ir kiti, 
į Kas nors su tais streikais 
Ta netvarkoje.
Į Negalima prileisti, kad vis
to pertekusioje šalyje toks 
mestas kaip New Yorkas 
Hitų atkirstas nuo didesnės 
Laisto dalies, kad krautuvės 
iktų tuščios, o dirbtuvės ne
tektų žaliavų ir užsidarinėtų. 
IKoki ten bebūtų streikuo- 
ančių sumetimai, negalima 
iikyti tvarkingu ir pateisi- 
lamu dalyku, kada milijoni- 

1,u^Ho miesto gyventojai palie- 
Atiita ^Bini be maisto, be reikalin-
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vlich., sanito- 
zeikatos.
R. Tamašaus
ke, N. J. penk- 
ingės diplomą, 
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JTI B. BRAZ
IŲ KNYG4- 
K ALNAI”

įstaigą pasie- 
tčių egzemplio- 
ionio “Svetimų

į daiktų ir be jokios apšau
ks ateičiai.

TEBESPRENDŽIA TRIESTO ATEITI
Sunaikino ŠaukėnŲ 

Bažnyčią
Sovietai Meto 

Rašytojus
STREIKAI JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE

ia iš gražiausių 
džiusių lietuvių 
jaskesniais lai-

■yškiai atsispin- 
1 lietuvių dalia, 
is ir jausmai

inkinys turi be-

Lietuvių komunistų laik
yčiai rašo, kad Kaune yra 
įdarytas aklųjų choras.
[Niekam nepaslaptis, kad 
ietuvoje yra dar kitas, di- 
snis aklųjų choras: tai vi- 

I komunistų choras, kurie 
žlibo nuo Stalino saules ir 

• ido gerkles ta viena raudo- 
4mU*‘ ■ melodija — apie diktato- 
. .ik [Kremliaus soste.

Kai Lietuvoj NKVD sėdi 
t sprando, daugeliui ir sun- 
kitaip nedainuoti, kaip tik 

D tarybinę triūbą, bet kad 
lig Amerikos lietuvių apsi- 
Btė raudonu aklumu, tai 

į tikras proto išgverimas.
HĮ Ton muzikon Lietuvoj bu- 
n įstumtas ir V. Mykolaitis 

linas, parašęs eilėraštį 
farybi ių Tautų šeimai.” 

jraila skaityti jo eilėraštį: 
aiškus prievartos darbas, 

' in nė didelis Mykolaičio

cw
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lygą gauti pini- 
rsiųsti autoriui, 
i nelengvose ap- 
Kas galite, at- 
i didesnę auką, 
kaina duota tik

ino talentas nepajėgė iria
usios grožio kibirkštėlės į- 
)ti.
•tai kaip vargingai skam-

3 IŠ KINIJOS

i sugrįžo Lt. slau- 
tagelytė, ištarna- 
lamui 3 metus, iš 
iių Pacifike. 
vieši pas tėvelius.

o 5:30 p. m. j 

kfl., 5000 Watts ) 

K J. STEKAS ; 
Newark 5, N. J. 

' ^G0

did^J

ybų tautos kraujo giminyste •tai susiejo amžiną draugystę
^ikra tiesa: su durtuvu ne- 
zersi poeto giedoti.
ei tokiu keliu galima ką 
o išgauti, tai tik karkini-

Paryžius. — Taikos Konfe
rencijoje sovietų užsienių 
reikalų viceministeris Višins
kis pranešė, kad Rusija su
tinka su Triesto srities su- 
tarptautinimu.

Jugoslavai nori Triestą 
gauti sau ir kelia didelį 
triukšmą. Paskutinėmis die
nomis tam mieste buvo kru
vinų demonstracijų.

Paryžiuje sudaryta specia
li komisija, kuri nustatys su- 
tarptautinto Triesto sienas, 
o taip pat žiūrės, kur praves
ti ribas tarp Italijos ir Jugo
slavijos.

Patys italai nėra per daug 
priešingi, kad Triesto uostas 
būtų tarptautinis, tik jie no
rėtų gauti didesnį balsą jo 
priežiūroje.

Anglija atsisakė nuo 11 bi
lijonų dolerių reparacijų, ku
rias neseniai buvo iškėlusi 
Italijai.

Pati taikos konferencija 
toliau tebesvarsto taikos su
tartis ir ne per daug yra pa
sivarius priekin.

Mažosios Lietuvos 
Taryba

Vakarų sąjungininkų išva
duoti iš nacių kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų, Ma
žosios Lietuvos veikėjai buvo 
susirinkę apsvarstyti savo 
krašto reikalų.

Iš Mažosios Lietuvos trem
tinių nutarta sudaryti Mažo
sios Lietuvos Tarybą, kurios 
tikslas — rūpintis, kad būtų 
atitaisytos praeityje padary
tosios skriaudos ir kad Ma
žoji Lietuva būtų sujungta su 
Didžiąja.

Tarybos pirmininkas yra 
E. Simonaitis.

Teko sužinoti, kad per ka
rą Lietuvoje buvo sunaikin
ta medinė Šaukėnų bažnyčia.

Šaukėnuos buvo architek
tūros atžvilgiu labai vertin
gos bažnyčia, varpinė ir sina
goga.

Tai buvo vieni iš gražiau
sių senosios lietuvių statybos 
pavyzdžių.

Pranešime nieko nemini 
apie Šaukėnų varpinę ir sina
gogą.

Greičiausiai ir jos žuvo pa
tekusios į karo ugnį, ypač 
kad varpinė stovėjo prie su
naikintosios bažnyčios.

Rusijos Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas Tichonovas buvo 
pašalintas iš savo pareigų.

Zoščenko ir poetė Achma- 
tova išmesta iš sąjungos.

Buvo sudarytas aštuonių 
asmenų sekretoriatas, į kurį 
nuo Lietuvos įeinant mini
mas A. T. Ventzlov. Matyt, 
tai bus surusinta A. Venclo
vos pavardė.

Išeitų, kad Maskva jau ru
sina ir lietuviškas pavardes.

— Amerikos katalikų mo
kyklos sutaupo valdžiai 318,- 
146,281 dol. išlaidų.

PASKELBĖ STALINO IR HITLERIO 
SUSITARIMU DEL LIETUVOS

New Yorkas. — Jungtinės
Valstybes vėl užgriuvo strei
kai, iš kurių svarbiausi yra 
laivų darbininkų ir New Yor
ko miesto sunkvežimių vai
ruotojų.

Dėl laivų darbininkų strei
ko daugybė laivų stovi Ame
rikos uostuose, negalėdami 
nei iškrauti, nei pakrauti pre
kių.

Prie to dar prisidėjo ir po
litinis atspalvis — New Yor
ke darbininkai nesutiko į lai
vus krauti prekes, siunčia
mas Jugoslavijon.

Dėl sunkvežimių streiko 
New Yorkas pasijuto pusiau 
paraližiuotas. Daugelis krau
tuvių liko tuščios, ypač mais
to dalykų. Dirbtuvės privers
tos užsidaryti, laikraščiai su
mažėjo puslapių skaičium, ir 
jei streikas užsitęs, kiti gali

žmonių tuoj liks be darbo, nes
įmonėms nepristatoma reika
lingų medžiagų.

Majoras O’Dwyer pareiškė, 
kad sunkvežimių vairuotojų 
streiką suka komunistai, ir 
dėl jų politikos darbininkai 
neklauso net savo unijų vir
šininkų.

Popiežiaus Laiškas 
Kun. J. Bružikui

Iš patikimų šaltinių suži
nojome, kad misijonierius 
kun. Jonas Bružikas gavo iš 
Vatikano laišką, kuriame Šv. 
Tėvas giria jį ir dėkoja už 
labai uolų darbą tremtinių 
lietuvių tarpe.

Iki šiol kun. Bružikas tu
rėjo 70 misijų per vienus me-

SKUNDAS TARYBAI DEL JAUČIO
New Yorkas.—Apskaičiuo

ta, kad Saugumo Taryboj 
daugiausia laiko paskutinė
mis savaitėmis atima rusų 
atstovas Gromyko, kuriam į 
talką dar atėjo ukrainietis 
Manuilskis.

Rusų kalbas reikia versti 
į anglų ir prancūzų, o tai iš 
tikrųjų ilgai užtrunka.

Britų atstovas Cadogan, po

Tie patys komunistai pri
pažįsta, kad didžioji Lietuvos 
žmonių dalis ir karkinti Sta
lino garbei atsisako.

Ten eina griežtas partiza
ninis pasipriešinimas, apie 
kurį neseniai “ministeris pir
mininkas” M. Gedvilą taip 
skundėsi:

“Čia ir tarybinių žmonių 
užpuolimai, čia ir nekaltų 
naujakurių šeimų nužudy
mai, čia ir sabotažas įmonėse 
ir įstaigose, čia ir vispusiškas 
kenkimas.”

ilgiausių kaltinimų, kuriuos 
rusai iškėlė prieš Graikiją, 
atsakė per dvylika minučių, 
per tą laiką spėdamas visus 
svarbesnius klausimus pa
liesti ir atremti priekaištus.

Saugumo Taryboj skundai 
prie Graikiją pasiekė juokin
gų smulkmenų.

Tarp kaltinamų dalykų nu
rodomas ir toks atsitikimas, 
kad vienas pasienio albanas 
įtartinomis aplinkybėmis ne
teko jaučio, gi kažkokiam 
graikui pražuvo jo mulas.

Toki tad dalykai pasiekia 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą.

Šaukiamas Vyčiij 
Seimas

L. Vyčių organizacijos tris
dešimt trečias metinis seimas 
įvyks šių metų rugsėjo 20-22 
d.d., Aušros Vartų lietuvių 
parapijoje, 15 Highfield Rd., 
Worcester 4, Mass.

Briuselis. — Belgų sostinė
je leidžiamas “Europe-Ame- 
rique” neseniai paskelbė per 
Nuernbergo teismą iškilusius 
slaptus susitarimus tarp Sta
lino ir Hitlerio, pagal kuriuos
Baltijos valstybės, taigi ir 
Lietuva, paliekama Sovietų 
Rusijos sferoje.

Laikraštis iškelia didelę 
Kremliaus valdovų veidmai
nystę, nes nei mėnesiui ne
praėjus, spalių 11 d. su Lie
tuva sudarytame susitarime 
dar tvirtino: “Sovietų vyriau
sybė garantuoja Lietuvos 
saugumą, bei jos suverenu
mo nepažeidžiamumą.”

Bolševikai tikrumoje buvo 
patys pirmieji nacių talkinin
kai, ir jei galų gale jie ir at
sidūrė demokratinių valsty
bių pusėje, tai tik Hitlerio va
ru atvyti.

Laikraštis cituoja Moloto-
vo žodžius, pasakytus Vy
riausiame Sovietų Prezidiu
me 1939 m. lapkričio 17 d. 
“Pradėti karą su hitlerizmu 
yra kriminalas: šitoksai ka
ras jokiu būdu nepateisina
mas. Hitlerizmo ideologija, 
kaip ir kiekviena kita ideolo
gija, gali būti priimtina ar 
atmestina, tai politinių nuo-

monių klausimas. Tačiau 
kiekvienas supras, kad prie 
jos likvidavime nedera eiti 
karo keliu, štai dėl ko yra be
prasmiška, netgi kriminališ- 
ka, vesti karą hitlerizmo su
naikinimui, tai pridengiant 
neteisinga kovos dėl demo
kratijos skraiste.”

Amerika Parduoda 
Italijai

Roma. — Pasiektas susita
rimas, pagal kurį Jungtinės 
Valstybės nuo karo atlikusių 
daiktų Italijai parduoda už 
160 milijonų dolerių.

Patiems amerikiečiams tie 
daiktai kaštavo 565 milijonus 
dolerių.

Italams parduodama lėktu
vų, sunkvežimių, padangų, 
visokių įrankių, ligoninėms
reikmenų.

Spėjama, kad šioji prekyba 
turi ir politinės reikšmės.

— Čilės valstybėj rinki- 
muo į prezidentus laimėjo 
kairiųjų kandidatas. Bet jis 
negavo persvaros prieš kitus, 
todėl kongresas turės patvir
tinti jį ar kitą kandidatą.

visai neišeiti.
Manoma, kad dėl šio strei

ko New Yorke per 1,200,000

tus. Lieka dar aplankyti 24 
lageriai. Tik esanti gerokai 
susilpnėjusi jo sveikata.

PROTESTUOJA DEL BYRNES KALBOS
Varšuvoje buvo surengtos 

demonstracijos ryšium su 
Amerikos Valstybės Sekreto
riaus kalba, kurią jis pasakė 
Stuttgarte.

Demonstruota prie Ameri
kos ambasados ir kitose vie
tose.

Lenkai nepatenkinti, kad 
jų siena, kuri prieina prie 
Oderio, gali būti pakeista vo
kiečių naudai.

Potsdame anos Vokietijos 
dalys lenkams buvo pavestos 
laikinai valdyti, bet, matyti, 
jie tikėjosi galutinai jose pa
silikti.

Byrnes kaip tik užsiminė,
kad lenkai ten dar ne pasto
viai sėdi.

Po demonstracijų buvo pa
degtos kaimiečių vado Miko- 
laičiko laikraščio patalpos: 
esą, jis nieko nepasakęs prieš 
Byrnes kalbą.

Mikolaičikas vėliau prane
šė, kad ir jis esąs priešingas 
Amerikos Valstybės Sekreto-

riaus planams Lenkijos va
karinių sienų atžvilgiu.

Vėl Atplaukė EstŲ 
Laivelis

New Yorkas. — Prieš kiek 
laiko mažu laiveliu per At
lanto vandenyną būrelis estų 
buvo pasiekęs Amerikos 
krantus.

Dabar vėl vienuolika estų, 
bėgdami nuo rusų teroro, 
žvejų laiveliu iš Švedijos pa
siekė Miami.

Jie plaukė apie du mėne
sius ir padarė 6,000 mylių.

Pargabeno Nušautus 
Lakūnus
—

Washingtonas.—Iš Romos 
Ameriką pasiekė penki ame
rikiečiai lakūnai, kurie buvo 
nušauti ties Jugoslavija.

Iš Italijos jie buvo atskrai
dinti lėktuvu.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklą.

LENKTYNĖS DEL VOKIETIJOS

Europoje atsirado apdaužyta, bet ūmai pabrango jusi 
pana, dėl kurios rankas susivaržė Stalinas ir Dėdė Samas.

Tos panos vardas — Vokietija.
Su Byrnes kalba, pasakyta Stuttgarte, viešumon visu 

plikumu iškilo tai, kas ligšiol dar buvo mėginama po diplo
matijos skvernu užkišti, būtent — kad eina griežta kova 
dėl Vokietijos ir kad tai šaliai nebus pasigailėta visokių 
nuolaidų, kad tik būtų ją galima privilioti savo pašonėn nu
matomame konflikte, trečiajam pasauliniam kare.

Dabar Valstybės Sekretorius Byrnes su kaupu pabėrė 
vokiečiams vilčių ir pažadų: jų kraštas turi susidaryti savo 
vyriausybę, atkusti pramonėje, atgauti kai kurias sritis, 
kurios ligšiol atrodė jau tekusios kaimynams.

Kodėl Amerikos politika virto tokia minkšta vokie
čiams ?

Dėdė Samas taip pasielgė ne iš savo širdies gerumo, bet 
galvoj turėdamas labai konkrečias aplinkybes.

Viena tų aplinkybių yra žinios, kad rusai rengiasi Vo
kietijai grąžinti turtingas žemes tarp Stettino ir Silezijos. 
Lenkai galvojo, kad tie plotai jiems jau galutinai pervesti. 
Nūn jiems tenka skaudžiai apsirikti.

Bet štai apie galimybę minėtas žemes grąžinti pirmas 
viešai pasisakė Byrnes, ir toks pareiškimas vokiečiams ne
galėjo nesukutenti širdies.

Antra aplinkybė siejas su militarine pajėga. Rusaisavo 
okupuotoje zonoje rengia karius vokiečius. Esama žinių, 
kad ir anglai savo ruože turi apie 300,000 ginkluotų vokie
čių kareivių. Bet karo atveju šių kareivių vadai iš anglų 
zonos nesutiktų muštis, kol Vokietija nėra atstatyta, čion 
gal ir glūdi priežastis, kodėl Byrnes spiria sudaryti visos 
Vokietijos valdžią.

Dar reikia pastebėti, kad prasidėjo lenktynės ne tik dėl 
militarinės vokiečių paslaugos, bet ir dėl jų krašto valdy- 
mosi formos. Rusai savo zoną stengiasi sukomunistinti, o 
per ją savo raudona vilnim užlieti visą Vokietiją. Tiek ang
lams, tiek amerikiečiams rūpi, kad Vokietijoj išliktų vaka
rinė įtaka ir, "jei galima, bent šokia tokia demokratija.

Vokiečiai palinks į tuos, kurie jiems leis greičiau atsista
tyti ir pasijusti galingais. Šis įtakų ratas ir pririedėjo prie 

Vietos, kur Vokietija pavirto lenktynių kraštu ir nuo kur 
jos atsistojimas ant kojų toli gražu nėra toks tolimas, kaip 
tai atrodė prieš metus.

Nėra ko slėpti, kad kalbos apie Rusijos ir Amerikos ka
rą šiomis dienomis išaugo į didžiulį balsą. Maža kas abe
joja, kad to karo reikia laukti, kad nuo jo neišgelbės joki 
diplomatiniai laišymaisi, kuriais Roosevelto administracija 
tikėjosi numeilinsanti Kremliaus valdovus. Pats Stalinas 
šių metų pradžioj be jokio dangstymos kalbėjo apie naujus 
konfliktus.

Visas klausimas telieka, kada, žuvusių karių kraujui 
dar neišdžiuvus, prasidės naujos piovynės, daug baisesnės 
už ligšiolines: ar šiemet, ar kitais metais, ar po dešimt me
tų?

Naujų žudynių belaukiant, tautos' ruošiasi ir ieškos tal
kininkų. Maskva ruošiasi toliau ginkluodamosi, o Amerika 
iš pradžių pasielgė keistai: didžiulę savo karinę pajėgą lik
vidavo žaibo greičiu, tepasilikus atominę bombą ir laivyną. 
Dabar ji dairos bičiulių būsimai kovai.

Tokiose didžiųjų lenktynėse visados kenčia mažieji.
Byrnes kalba labiausiai nuskriaudžia lenkus. Jie ma

nėsi jau amžinai turį Sileziją ir kitus turtingus vokiečių 
kraštus, o dabar patyrė, kad tai iš jų būsią atimta. Jau sy
kį Rooseveltas pasiūlė Lenkiją padalyti gėdingoje Jaltos 
konferencijoje, bet išeina, kad to krašto karpymų ir dalini
mų istorija dar nėra baigta . . .

Taip didieji atsimoka savo mažesniam sąjungininkui.
Kai Rooseveltas grįžo iš Jaltos, — be garbės, apsikro

vęs žeminančiomis nuolaidomis, tartum koks šviesių Atlan
to Čarterio dienų griuvėsis, išsipardavęs savo idealus, — 
jis pranešime Kongresui prasitarė, esą, Karaliaučius su apy
linkės ruožu teksiąs Rusijai. .

Tai sukėlė didelio susirūpinimo lietuviuose, nes gi Ru
sija prie Karaliaučiaus tiesiogiai neprieina, nebent tik per 
Lietuvą.

Ir Byrnes Karaliaučių palieka Rusijai. Todėl jo kalba 
aplinkiniu keliu vėl iškelia Lietuvos ateities bylą.

Ir vėl pasilieka ta pati sfinkso mįslė: kaip Rusija prieis 
prie to Karaliaučiaus?

Tai nyki ir- skaudi mįslė didžiųjų valstybių bėgime į 
naują katastrofą. R.

GYVAS SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESU

Ir užsienių lietuviai juo 
domisi

Ne vien tik Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenė, 
bet ir Europoje ir Pietų Ame
rikoje gyveną lietuviai kata
likai labai gyvai susidomėjo 
A.L.R.K. Federacijos šaukia
mu Lietuvių Katalikų Kon
gresu, būsiančiu šiais metais 
spalių mėn. 20 ir 21 dienomis 
Capitol Hotel, New Yorko 
mieste.

Sekretorijatas yra gavęs 
visą eilę laiškų iš veikėjų 
Amerikoje, kurie nuoširdžiai 
užgiria kongreso šaukimo 
idėją ir patys pasižada kon
grese dalyvauti. Taip jau pa
žada pasidarbuoti, kad kiek 
galint daugiau organizacijų 
ir draugijų išrinktų atstovus 
į kongresą ir jį medžiagiškai 
paremtų. Tuo reiškiniu tenka 
džiaugtis ir iš anksto dėkoti

už talką, kuri ne tik pagei
daujama, bet ir reikalinga.

Federacijos sekretorijatą 
jau pasiekė laiškai ir iš už
sienių—iš įvairių Europos ir 
Pietų Amerikos kraštų, taip 
pat ir iš Kanados. Visuose 
laiškuose pareiškiama 
džiaugsmo, kad Amerikos lie
tuvių katalikų organizacijų 
veikėjai rūpinasi dar stipres
niu visuomenės suorganizavi
mu ir jos įjudinimu išganin
gam darbui Lietuvai laisvin
ti ir religinėms bei tautinėms 
brangenybėms išlaikyti. Vie
name iš tokių laiškų pabrėž
ta: “Sužinojęs; kad šaukiate 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresą, susijaudinau ir 
nudžiugau ... O, kaip norė
čiau ir aš jame būti ir prabil
ti į organizuotosios visuome
nės atstovus, susirinkusius, 
kad patiems susistiprinus ir 
mums vargšams, netekusiems 
tėvynės brangios, ranką iš
tiesus ... Aš jums norėčiau 
pasakyti, kad katalikiškoji 
Lietuva šiandien yra ant be
dugnės kranto ir kad ją iš
gelbėti gali tik nuolatjnis, 
gerai organizuotas, vieningas 
Amerikos lietuvių darbas . . . 
Jums, lietuviai katalikai, kai
po didžiausiai grupei, tenka 
didžiausia to šventojo tautos 
gelbėjimo darbo dalis. Todėl 
jums yra svarbu būti vienin
gais ir veikliais . . .”

Ir kiti užsieniečių laiškai 
yra panašaus turinio. Jie 
daug pasako. Tebūnie jie gy
vu paskatinimu šaukiamą 
kongresą padaryti gausingą 
ir pasiekti tų tikslų, kuriuos 
pasiekti esame užsimoję. *

Kvietimai draugijoms.
Yra išspausdinti ir šiomis 

dienomis išsiuntinėjami kvie
timai draugijoms, organiza
cijų kuopoms, klubams, ir t.t.

Tam tikslui panaudojame 
Federacijos apskritis ir sky
rius. Bet kad ne visur yra Fe
deracijos skyriai, todėl laiš
kų pasiunčiame ir gerbia
miems kunigams klebonams.

Draugijų valdybos prašo
mos kreiptis pas klebonus ir 
kvietimų į kongresą laiškus 
pasiimt, juos perskaityti 
draugijų susirinkimuose ir 
gyvu žodžiu paraginti išrink
ti į kongresą atstovus. Lie
tuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoje ir A.L.R.K. Mote
rų Sąjungos kuopoms laiškai 
siuntinėjami tiesiog iš sekre- 
torijato jų sekretorių vardu.

Bet jei kuri iš draugijų dėl 
kokios nors priežasties laiš
kų negautų, žinokite, kad tai 
įvyksta ne iš blogo noro. Tuo 
atveju ir be laiško, patys vei
kėjai ar valdybų nariai savo 
iniciatyva pasiūlykit draugi
jai rinkti atstovus. New Yor
ko ir New Jersey draugijų 
vadovybės kvietimo laiškų 
reikalu gali kreiptis ir į spe
cialiai sudaryto Kongreso 
Rengimo Komiteto sekreto
rių Jurgį Tumasonį, 222 So. 
9th St., Brooklyn 11, N. Y. Jo 
adresu Federacijos Centro 
Sekretorijatas yra pasiuntęs 
kelis šimtus laiškų.

Darbotvarkės klausimas
Kongreso darbotvarkė su

daroma bendru Federacijos 
centro valdybos ir Kongreso 
Rengimo Komisijos pasitari
mu. Netrukus ji bus paskelb
ta spaudoje. Bus paskelbtos 
ir visos smulkmenos, kurios 
turi ryšio su kongreso rengi
mu. Dėl to prašome sekti lie
tuvių katalikų laikraščius.

Būtų gera, jei draugijų val
dybos pasirūpintų pranešti iš 
anksto išrinktų atstovų var
dus ir adresus.

Ta pačia proga primena
ma, kad Federacijos apskri
tys ir skyriai nominuotų kan
didatus į Federacijos centro 
valdybą ir nominuotųjų var
dus tuoj praneštų Federaci
jos sekretorijatui, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, Ill.

Iš nominuotųjų kandidatų 
kongrese bus renkama mūsų 
veikimo centro — A.L.R.K.F. 
centro valdyba.

Leonardas Šimutis,
• A.L.R.K.F. Sekr.

AMERIKA______________________________ _

TRAPI ŠIRDIE
Tai liūdnas šios dienos pilkumas
Ir vėtros pasaka kraupi *
Į sielvarto bedugnę stumia
Tave, mano širdie trapi . . .
Tai uolose vanduo alsuoja
Ir šaukia sielvarto sudie —
Tarsi bures, akiratis vilioja 
Tave, mano trapi širdie . . .
Žuvėdrų veriantis, gailus klykimas
Ir desperacija kraupi
Į tolį šauks,'lyg prakeikimas, 
Tave, mano širdie trapi . . .
Lengva burė, tartum drugelis,
Dangun įsmigus išdidi,
Klajūnų ilgesiu nubalus gelia 
Tave, mano trapi širdis . . .

J. Aistis.
Marblehead, Mass., 1946-VII-9

NACIAI KOMUNISTŲ 
TARNYBOJE

Sovietų valdomoje Vokieti
jos zonoje komunistų parei
gūnai svarbioms pareigoms 
priima aiškius ir uolius na
cius.

Vieno komunistų laikraš
čio redakcijos svarbiu nariu 
yra nacis Berghaus. Tai tas 
pats, kuris prie Hitlerio va
rė smarkiausią agitaciją 
prieš Ameriką ir vakarų de
mokratijas.

Sovietų 
miausiais 
visoje jų 
pagarsėję
“socialistų vienybės 
jos skyrių vadais daugely 
vietų yra naciai. Yra žinoma, 
kad Sovietai duoda gerus 
darbus nacių inžinieriams, iš
sigabendami juos į Rusiją.

Nacių tarnavimas komu
nistams nesukelia didelių 
staigmenų tiems, kurie pažįs
ta ir vienus ir kitus. Juk ir 
vieni ir kiti — du broliukai 
dvynukai.

BALADE
Kai po dienos aitrų ir vaido
Rimtis pasklinda ir tyla, 
Neregimas, po žemę braido 
Būties šventovės vaidila . . .
Jo delnas visą gyvį lyti — 
Ir tą, ką tu, širdie, slepi, — 
Todėl žibutė tyruos švyti 
Ir todrin rožė taip kvapi . . .
Kur vargo sluogas žmogų trikdo,
Ten jis, kaip brolis sumanus, 
Šios žemės sopes slaugo, migdo 
Ir sargina žmogaus sapnus . . .
Mįslingos rankos būtį glaudžia,
Ir vėl diena širdims lengva,
Kai Tėvo prieglobstyje snaudžia
Sunki paklydėlio galva . . .

Jurgis Baltrušaitis.
5-VII-42.

DIEVO PAUKŠTELIAI
Mieli broliai už jūrių! Iš 

jūsų spaudos, kurios nuotru
pos mus kartais pasiekia, mes 
matome, kad jūs žinot apie 
mus, dėl mūsų sieloj atės, pa
gal seną tradiciją rūpinatės. 
Bet ar jūs tikrai žinot, kas 
mes esam, kodėl mes tokie, ir 
ko mes trokštam?

Tur būt—nežinot, nes kar
tais tam tikroje spaudoje 
mus vadina fašistais, tingi
niais, kartais banditais. Dėl 
fašistų tai jūs geriau už mus 
jaučiat, kur dar pasaulyje pa
siliko fašistų, ir tai bjauriau
sių; lietuviai buvo ir yra tik
riausi demokratai! Banditų 
pasitaiko kiekvienoje tauto
je; mes, tremtiniai, laimingi, 
kad mūsų tautiečių tarpe to
kių gal mažiausia .. .

Daugiausia paplitęs kalti
nimas tinginiavimu; iš to ki
lo ir D.P. — “Dievo paukšte
lių” parafrazė.

Jei jūs, mieli broliai, galė
tumėt pamatyti, kaip mes čia, 
karo nuniokotoje Vokietijoje, 
gyvename ubagynuose ar sto
vyklose, jūs tikrai nustebtu
mėt lietuvių gražiu susitvar
kymu ir darbštumu. Visur 
švaru, tvarkinga, jauku, vi
sur verda darbas.

Veikia mokyklos, kursai,, 
vaikų darželiai, dirbtuvės, 
ruošiasi menininkai, įvairūs 
ansambliai, chorai, prakai
tuoja sportininkai. Viską 
tvarko patys lietuviai, valdo 
mūsų pačių išrinkti komite
tai ; turime savo dienos spau
dą, leidžiame keliolika sa
vaitraščių ir žurnalų. Pažiū
rėkit į mūsų gimnazijų kla
ses, aplankykit mūsų virtu
ves, dirbtuves, sporto hales, 
nepamirškit ir lietuviškų pa
maldų — ir jūs tikrai pama
tysite, kad tinginio vardas 
mums netinka.

Ar jūs galit įsivaizduoti 
mokyklą be knygų, be moks
lo priemonių, be kreidos, be
veik be popierio. Tai — gyvo
ji mokykla, kur dirba gyvi 
žmonės, dirba be atlyginimo, 
iš tikro pasišventimo. O kad 
jūs pamatytumėt mūsų kon
certus, dramos spektaklius! 
Ubagai, visa palikę namie ir 
likučius praradę po bombo
mis, lietuviai kažkokiu ste
buklu net tautinius drabužius 
įsitaisė ir jais žavi savus ir 
svetimus žiūrovus. Ir tie dra
bužiai atrodo, kaip tikri, dai
lūs ir puošnūs! Ar tai irgi 
tinginių darbas?

Jums tai nebus supranta
ma, kiek vargo čia, tarp griu
vėsių, ką nors rasti ar gauti. 
Tai kaip gali lietuviai leisti 
knygas, žurnalus, net tokį 
gražų, kaip “Žiburius” Augs
burge, ar tokį rimtą, kaip 
“Naujas Gyvenimas” Mun- 
chene ?

Ar patikėsit, kad be dviejų 
UNRRA universitetų—Ham
burge ir Muenchene — į ku
riuos netilpo visi studentai, 
dabar organizuojami atskiri 
fakultetai įvairiose stovyklo
se; ir į juos veržiasi lietuvių 
akademinis jaunimas ir sava 
profesūra.

Jei dar pridėsiu, kad mūsų 
tremtinių visuomenė mažai 
demoralizuota, sveika, rimta, 
religinga ir jautri tautos rei
kalams, jūs gausite bent silp
ną vaizdą apie mus, nelaimin
guosius ir skriaudžiamuosius 
jūsų brolius prakeiktoje Eu
ropoje.

Tačiau mes patys savo pa
dėtimi nesame patenkinti. 
Dirbame ir vis norime paro
dyti, kokie iš tikrųjų yra lie
tuviai, kurie nepalūžo per 
tiek okupacijų, kurie tiek 
kentėjo ir kenčia . . .

Jei dar yra pasaulyje kiek 
žmoniškumo, mes, tremti
niai, šaukiame pagalbos: mes 
norime būti žmonės, laisvi. 
Norime likti lietuviais ir ne
būti našta kitiems.

Savo darbu ir kančia įro- 
dėm, kad mes to esame verti. 
De profundis clamamus: S.O. 
S.!

Prof. Steponas Kolupaila. 
Kempten, Bavaria, 1946-6-23

Angli ja Neduos 
Aukso

Londonas.—Anglų vyriau
sybė neatiduos Lenkijai jos 
aukso, kol toji šalis neįvyk
dys pažado pravesti laisvus 
rinkimus.

Iš viso anglai turi už 16 mi
lijonų dolerių Lenkijos auk
so.

PARAMA ITALIJAI

Lietuviams draugiškos 
American Relief for Italy or
ganizacijos pirm, teisėjas 
Marchisio pranešė, kad per 
28 mėnesius iš Amerikos Ita
lijon nusiųsti 41,377,958 sva

rai įvairių daiktų.

■įpteniber lu,
Rugsėjo-September 13,

1 apdraudos bendrovių, 6 ge I L 
I žinkelių bendrovės, 5 gan® f 
bos bendrovės ir 3 viešų į k 
gėrybių bendrovės.

Pirma vieta tenka Meti įiiniai 
politan Insurance Co., kuri 
turtas didesnis nei septyni 
pusė bilijono dolerių.

i iš Stutthofo K< 
Rašo A. G<

MAŽIAU TAUPOMA
(Tąsa)

OS Iš U BLOKO

• liktasis blokas 
ant apie greitą pa- 

. "beprosijant” rū- 
if prabėgo vasara.

žvalgybos ištiki- 
tarnais Berlyne ir 
zonoje dabar yra 
naciai. Naujosios 

parti-

LAVONAI IR KRAUJAS 
INDIJOJE

Praeitą savaitę Indijoje 
anglai įvesdino laikiną vy
riausybę, kurios visi nariai 
yra indai.

Bet ši vyriausybė Indijoje 
nesukėlė džiaugsmo, nors ji 
yra lyg ženklas, kad Indija 
pagaliau sulauks nepriklau
somybės.

Vyriausybei nepritaria mu
sulmonai, kurie Indijoje su
daro mažumą.

Bombėjos mieste kilo dide
lės riaušės, kurios tęsėsi ke
turias dienas. Joms užsibai
gus, miesto gatvėje gulėjo 
220 lavonų ir 600 sužeistų.

Indijos keturi šimtai mili
jonų gyventojų yra labai su
siskaldę į grupes, kurios yra 
viena nuo kitos atsiriboję 
amžiais įsigyvenusiomis prie
tarų užtvaromis.

AUTOMOBILIŲ GAMYBA

Iš Detroito pranešta, kad 
šiemet naujų keleivinių auto
mobilių tikimasi pagaminti 
2,300,000. Prekybos reika
lams automobilių (lengvų ir 
sunkvežimių) būsią pagamin
ta vienas milijonas. Žinoma, 
tokio skaičiaus tikimasi, jei 
neįvyks kokių netikėtumų.

Amerikoje daugiausia au
tomobilių pagaminta 1939 m. 
— apie pusketvirto milijono.

MILŽINIŠKOS 
BENDROVES

Ką tik paskelbta, kad Ame
rikoje veikia 43 biznio ben
drovės, kurių turtas siekia 
daugiau nei vienas bilijonas 
dolerių.

Iš viso šių 43 bendrovių 
turtas siekia 101 bilijono ir 
808 milijonų dolerių vertės. 
Šių bilijonierių tarpe buvo to
kios įstaigos: 18 bankų, 11

Niekas neginčys, kad š 
met Amerikos gyventoj 
imant vidutiniškai, uždii 
daugiau, nei kada anksčia

Reikėtų tikėtis, kad ir ti “į'neišsipildžiu- 
pymas butų didesnis, nei j vasara. Dienos 
da anksčiau.

Bet taip nėra. Surink 
žinios rodo, kad dabar ir 
dutinis gyventojas nepapr ^jaubuvo per
tai daug išleidžia. Daug 
dirbama, bet daug ir iš 
džiama, ir daug paskolų 
traukiama.

Viena valdžios įstaiga s 
ja, kad šiemet iš bankų t 
pymo sąskaitų bus išimti 
praleista nuo 10 iki 15 bil 
nų dolerių.

vasara. Dienos 
štamai, o laukuo
ju draikėsi vora-

;$įį lagerį. Sena
tį moterys, ligoni
nį įstaigų ir mūsų

•ilikimas senajame 
2DDis vis rodėsi 

įj mes greitai va
dino. Tačiau rude- 

dl ėmė sklisti kal-

LĖKTUVŲ NELAIMĖS •v šamos atskiros pa-
Praeitą savaitę buvo j 

didelės lėktuvų nelabi 
Rugsėjo 5 d. kelyje į Kali

jetiesa, guodėsi ne 
į perkėlimas į nau-

niją nukrito iš New Yorke ;rtiškė pajuosimą 
c v A Ir Ini Irina i

kęs didžiulis lėktuvas.
mušti 22 asmens, liko gy 
ir nesužeistas dvejų m 
berniukas iš Brooklyno. 1 
nelaimėje žuvo berniuko 
vai ir dviejų mėnesių sės'

Rugsėjo 7 d. Afrikoje 
krito anglų keleivinis lė 
vas skridęs Brazilijon. Ne 
mėje užmušti 23 asmens.

Rugsėjo 6 d. Kuboje lė 
vo nelaimėje žuvo 6 asm 
Rugsėjo 3 d. Danijoje, m 
Kopenhagos, nukrito prai 
zų lėktuvas, čia žuvo 22 
vybės. Rugsėjo 3 d. Pary 3 vienuoliktuoju, 
je vienas lėktuvas, tik ką epiniame barake, 
dėjęs skristi, užkliudė d iar buvo kantinė, 
lę dirbtuvę ir sudužo, žuv 2ibo biuras, batų 
asmuo.

į gal tik laikinai, 
dys formalumus, 
j Kaimo gestapo į- 
.pivinome paskuti
nis vilties spindu
lę.
J d. rytą gavome 
g visa savo manta 
ijją lagerį.. Persi
uvąs, patalynę, 
iite mūsų blokui 
rakandus, tik pali- 
Starkų, kuris buvo 
ryventi ligoninėje, 
•misų blokas buvo

snpiniame barake,

ARGI LIETUVA BŪT 
PASMERKTA MIRČIA^

iirbo įrankių san- 
:?iininkas (jis ta- 
.likrodžius), elek- 
tiekimo kamera, 

jlpa už seną buvo 
me, užtat priedo 
i prausykla ir at- 
■ė.
•spygliuotos tvoros 
id naujai statoma 
žrinė yirtuvė ir 
•lėliai, o iš kitos 
lame plote svyra
mos pušys, už ku
kavo miškas ir 
iis jūros ošimas.

New Yorkas.—šitokia 
rašte įsidėjo straipsnį isp 
kalba laikraštis“ElEspai 
smulkiai nupasakodan 
kaip klastingai Lietuva b 
bolševikų okupuota. Stri 
nyje panaudota visa eilė 
kumentų ir reiškiama d 
simpatijos Lietuvai.

Apskritai, paskutiniu 
ku žymiai padaugėjo isp 
spaudoje žinių apie Liet ^greito paleidimo

Neseniai ispanų pasii 
nybės biuletenis Washin 
ne įdėjo žinią apie Lietu 
1941 m. nužudytus kunigi ... 
kitus lietuvių persekiojii Pasteed° 
Meksikoj vienas žurnalai .. . 
spausdino M. Gudelio stri 
nį apie žiaurią ir neteis 
raudonąją Baltijos kr 
okupaciją, gi Argenti 
dienraštis “El Pueblo” įi 
jo Dr. J. Prunskio strai įgausime tas gė- 
apie koncentracijos sto‘ 
las Rusijoje.

Ispanišką to straip 
vertimą parūpino žino 
lietuvis žurnalistas Vera: 
biras.

S dar žmoniškai 
ii jau atėjo ko- 
įgelbininkas, ku-

skitų barakų bu
ss lysvelės ir pri- 

o prie mūsų ba- 
buvo vien vėjo 

sėlis.

Jau Išleido Stratford House. Inc.
THE STORY OF LITHUANIA

parašė kun. Tomas Chase (Čižauskas); 
žemėlapiai, kronologija, 390 pp.

Kaina: $3.50

AMERIKA
222 South 9th Street 

Brooklyn, N. Y.

Užsakymus priima:
Rev. C. PAULONIS 

207 York Street 
Brooklyn, N. Y.

STRATFORD HOUS 
52 Vanderbilt Aveni 

New York, N. Y.

Please send me postpaid ., copies of THE STORY O!

LITHUANIA. Enclosed find $
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pranešta, kad 
eleivinių auto- 
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tkybos reika- 
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s tikimasi, jei 
netikėtumų.
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ilbta, kad Ame-
43 biznio ben-
turtas siekia

ienas bilijonas

43 bendrovių 
101 bilijono ir 
dolerių vertės, 
į tarpe buvo to-

18 bankų, 11

Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) °-----------

Rašo A. Gervydas

NewYotel 
rašte įsidėjo J 
kalba laite-1 
smulkiai te| 
kaip klastei 
bolševiką iii I 
nyje panatel 
kumentųii'-l 
simpatijos L j 

Apskriti | 
ku žymiai: I 
spaudoje 11 

Neseniai Į 
nybės binte 
ne įdėjote 
1941 m. nuitel 
kitus liete 
Meksikoj te 
spausdino t 
nį apie iiitel 
raudonąją M 
okupaciją, ė 
dienraštis M
jo Dr. J. M 
apie konte 
las Rusijoje- 

Ispanišką 
vertimą ĮU 
lietuvis bte 
biras.

(Tąsa)
14. ŽINIOS IŠ 11 BLOKO

Vienuoliktasis blokas
Besvajojant apie greitą pa- 

leidimą ir “beprosijant” rū
bus, štai ir prabėgo vasara. 
Kaitri, kupina neišsipildžiu
sių vilčių vasara. Dienos 
[trumpėjo juntamai, o laukuo
se, sako, jau draikėsi vora- 
įtinkliai.

Visi kaliniai jau buvo per
kelti į naująjį lagerį. Sena
jame beliko moterys, ligoni
nė, keletas įstaigų ir mūsų 
blokas.

Mūsų palikimas senajame 
šlageryje mums vis rodėsi 
ženklu, kad mes greitai va
liuosime namo. Tačiau rude- 
tniop (1943) ėmė sklisti kal
ybos, kad naujame lageryje 
■ mums ruošiamos atskiros pa
talpos . . .

Gal tai netiesa, guodėsi ne 
[vienas, nes perkėlimas į nau- 
Hą lagerį reiškė paruošimą 
[žiemoti. O gal tik laikinai, 
[kol sutvarkys formalumus, 
jkol gaus iš Kauno gestapo į- 
įsakymą—gaivinome paskuti- 
|nį gęstančios vilties spindu- 
įlėlį apie laisvę.

Rugsėjo 28 d. rytą gavome 
Bsakymą su visa savo manta 
[keltis į naują lagerį. Persi- 
mešėm savo lovas, patalynę, 
[indus ir kitus mūsų blokui 
[patikėtus rakandus, tik pali
nkome Dr. Starkų, kuris buvo 
[perkeltas gyventi ligoninėje.

Naujasis mūsų blokas buvo 
[pavadintas vienuoliktuoju. 
[Jis tilpo kampiniame barake, 
įkuriame dar buvo kantinė, 
Bagerio darbo biuras, batų 
(dirbtuvė, darbo įrankių san
dėlis, laikrodininkas (jis ta
pė SS vyrų laikrodžius), elek- 
Įtrikai ir tiekimo kamera. 
[Nauja patalpa už seną buvo 
[kiek ankštesnė, užtat priedo 
[buvo didelė prausykla ir at- 
Iskira išvietė.

> Kitapus spygliuotos tvoros 
[buvo matyti naujai statoma 
[didelė mūrinė yirtuvė ir 
Bnaisto sandėliai, o iš kitos 
[pusės—plikame plote svyra- 
[vo trys lieknos pušys, už kū
mų toliau žaliavo miškas ir 
[buvo girdėtis jūros ošimas.
[Nesitikėkite greito paleidimo 
I ‘ Nespėjus dar žmoniškai 
feusitvarkyti, jau atėjo ko- 
paendanto pagelbininkas, ku- 
[ris pirmiausiai pasigedo gė- 
Įlių . . .
| Mat, prie kitų barakų bu- 
Įvo padarytos lysvelės ir pri- 
feodinta gėlių, o prie mūsų ba- 
[rako pamatų buvo vien vėjo 
Kukamas smėlis.

į Iš kur mes gausime tas gė- 
|les ir plyniams jos čia reika
lingos—šnekamės tarp savęs. 
[Rytojaus dieną vėl tas pats 
[priekaištas: nėra gėlių. Žvelg- 
6amas į mūsų nustebusius 
[veidus, aukštasis viršininkas, 
[dideliai nepatenkintas, metė 
[ant mūsų galvų tokį prakei- 

-----------------------------'Irimą: — “Nesitikėkite grei- 
.paleidimo ...”

<>■ Trečią dieną atėjęs, jis jau 
\ailja LietllVOS W pado valgomajame ant stalų 

roastatytus kelis vazonėlius 
1 Išleido Stratford HoilS' Bydinčių gėlių. Patenkintas 

QTflRV UI irrnipusišypsojo. Tai buvo ženk- 
■ * Lll pas kacĮ biokas laikomas pa

prašė kun. Tomas Chase (Gža& Renčiamai susitvarkiusiu. Ry
tojaus dieną jau aplanke pats 

žemėlapiai, kronologija, ate komendantas su savo palydo- 
Kaina:$350 Kais pažiūrėti, kaip gyvena 

[garbės kaliniai.
Užsakymus priima: | Visą bloko švarą, kaip ir 

KA Rev. C. PAULONE sr^lename lageryje, prižiūrėjo- 
h Street 207 York Street £ [ne patys: kasdien plaudavo- 
N. Y. Brooklyn,N.I ■ [ne grindis, mazgodavome in- 

pus ir stalus, šeštadieniais 
1 me postpaid.,...... copiesote-dalydavome langus ir dulkin-

_. __ , , „ , _ pavome patalynę.
IA. Enclosed find $.......| Nors naujose patalpose

peikė tie patys nuostatai, 
firaudžią bendrauti su kitais 
Kaliniais, tačiau čia sąlygos 

....................... . ............. puvo žymiai palankesnės.
Zone.-^t611 mes gyvenom beveik po

pat vyriausybės langais, o 
čia buvome toli nuo jos akių. 
Dėl to tuojau vėl organizavo
me kitų lietuvių maitinimą, 
kuris buvo pertrauktas juos 
iškėlus į naują lagerį.

Jau daug kas iš mūsiškių 
pradėjo gauti siuntinius ir 
kiek išgalėdami stengėsi pa
sidalinti su kitais. Ypač tai 
darė mūsų kunigai. Patys 
mažai ką naudodami, beveik 
viską išdalindavo kitiems. 
Todėl ilgainiui prie kun. Ylos 
atsirado ekonomas (Butkus), 
kuris paskirstymą tvarkė ra
cionaliai, o kun. Lipniūno ne
galėjo išgelbėti joks ekono
mas—jis bematant viską iš
parceliuodavo . . .

Gaunamų siuntinių turinys 
padėjo įsigyti virtuvės per
sonalo palankumą ir gauti 
didesnį kiekį sriubos, kurią 
dalindavome savo tautie
čiams.

Be virtuvės, buvo dar kita 
labai svarbi įstaiga, su kuria 
reikėjo palaikyti gerus san
tykius,—tai darbo paskirsty
mo įstaiga. Per ją buvo gali
ma parūpinti geresnį darbą, 
perkelti iš vienos darbo ko
lonos į kitą, išimti iš pikto 
blokavo valdžios ir nukelti 
pas mažiau piktą. Taip pat 
pavykdavo ištraukti iš trans
porto į kitą lagerį, kur, aišku, 
mūsų globa nesieks.

Bičiulis čekas
Pirmuosius ryšius su šia į- 

staiga padėjo sumegzti čekas 
Jonas Hyml (šiltine miręs po 
išsilaisvinimo), taurios sielos 
pedagogas-literatas, kuris iš 
pat pirmųjų dienų pasidarė 
artimu lietuvių bičiuliu ir šir
dingu kai kurių mūsų drau
gu. Jis nešiojo numerį septy
niais tūkstančiais mažesnį už 
mus, stengėsi bent paguoda 
lengvinti sunkią mūsų dalį ir 
nesiliovė prašinėti darbo į- 
staigoje dirbančius savo 
draugus, kad mums skirtų 
darbą kur nors po stogu.

Daug daugiau jis galėjo 
padėti, kai pats ėmė dirbti 
toje įstaigoje. Vėliau susiar
tinome su ten dirbusiais len
kais. Apdovanodami vienu 
kitu pakietėliu ir rūkalais, iš- 
gaudavome net pirmenybę 
prieš jų tautiečius ir tuo ga
lėjome palengvinti ne vienam 
savo tautiečiui sunkų neda
lios jungą.

Patys pradžioje patyrę 
sunkų darbą, šaltį ir badą, 
labai atjautėme kitus savo 
nelaimės brolius, kurių skai
čius nuolatos didėjo. Kad ge
riau ir daugiau galima būtų 
jiems padėti, žymi mūsiškių 
dalis savanoriškai pasiliko 
dirbti tokiose įstaigose, ku
rios buvo kuo nors naudin
gos.

Gan didelį vaidmenį vaidi
no duonos iškrovimo koman
da, mūsų vadinama “Duonos 
pluta.”

Jos uždavinys buvo iškrau- 
ti iš sunkvežimių duoną ir su
nešti ją į sandėlį. Kadangi 
kitiems kaliniams dirbant 
prie iškrovimo dingdavo ga
na daug duonos, tai talkon 
vis būdavo kviečiami mūsiš
kiai. Už darbą būdavo atly
ginama duona, margarinu ar 
kitokiomis valgomomis gėry
bėmis. Savo uždarbiu toji ko
manda dalinosi su kitais ir 
šelpė ypač tuos, kuriuos ne
lankė joki siuntiniai.

Nors daug lietuvių buvo 
sušelpiama maistu bendromis 
pastangomis ir dar kai kurie 
būdavo remiami paskirų as
menų pavieniui, vis tik šel
piamų tarpe būdavo 'nepasi
tenkinimų. Jiems vis atrodė, 
kad šelpti ir padėti yra mūsų 
pareiga ir kad mes permažai 
padėdami juos skriaudžiame.

Išgirsdavome koliojimų ir 
grasinimų. Mums gi atrodė, 
kad jei bent mažą tokios pa-

ramos dalelę mes būtume tu
rėję, kai atvykome į lagerį, 
tai per pirmas šešias savaites 
nebūtų mirę devyni mūsų 
kančios broliai.

Numerio remontas arba 
medicina

Visiems yra žinoma sena 
tiesa, kad žmogus susideda 
iš kūno ir sielos. Jei kas ir 
suabejoja sielos nemirtingu
mu, tai visai tvirtai tiki kū
no marumu, nes jis perdaug 
aiškiai ir apčiuopiamai ma
tomas.

Nė kiek nedrįstame abejo
ti, kad šią tiesą puikiai žino
jo SS vyrai, į kurių rankas 
buvo atiduotas ne tik mūsų 
kūnas, bet ir mūsų siela.

Drovėdamiesi iš karto už
mušti kūną, jie pasmerkė jį 
lėtai ir skausmingai panieki
nimo ir bado mirčiai. Sielai 
gi atsakė bet kokį maistą, 
nes numeris negali mąstyti, 
jausti nė mylėti.

Keista tik, kodėl SS vyrai 
užmiršo, kad numeris taip 
pat negali vaikščioti, nei 
dirbti, nei valgyti, nei miego
ti, nei į lagerį patekti ....

Visa lagerio tvarka buvo 
sudaryta taip, kad žmogus 
kuo greičiausiai išeitų per 
kaminą. Dėl to ir mes, švęs
dami pirmąsias Velykas lage
ryje, išbuvę jame vos vieną 
mėnesį, jau netekome keleto 
draugų ir praradome bet ko
kią viltį išeiti pro vartus, ne 
per kaminą.

Tačiau keistas tasai žmo
nių galvojimas. Galvojimas, 
kuris dėl raidės užmuša dva
sią. Atsitinka, ana, kad iki 
gyvos galvos kalėti pasmerk
tas žmogus suserga. Tuojau 
jis gydomas, kad pratęstų 
jau atimtą jam gyvenimą. 
Arba, štai, aukščiausias teis
mas pasmerkė mirti sunkiai 
sergantį. Ligonis pirmiau iš
gydomas, kad paskui būtų 
sušaudytas ar pakartas . . .

(Bus daugiau)

Balsas Iš Sibiro

Chicaga. — čia gautas vie
nas tremtinės laiškas iš Sibi
ro.

Ji nusiskundžia, kad už 
gaunamus per paštą siunti
nius jai tenka labai daug 
muito mokėti.

Iš laiško matyti, kad Sibi
ro tremtiniams trūksta pačių 
reikalingiausių dalykų—pra
šo atsiųsti ir pinigų, ir kas
dienio vartojimo dalykų, kaip 
šukų, siūlų, dantims miltelių, 
nosinių ir skepetaičių, drabu
žių ir 1.1.

Laiškas iš Sibiro paprastu 
paštu eina apie pusantro mė
nesio.

Patarimus, kas ir kaip rei
kalinga tremtiniams siųsti, 
duoda Social Service Bureau, 
233 Broadway, Room 3012, 
New York 7, N. Y. LAIC.

Tremtiniams Ginti 
Komi tetas

Londonas.—Pasaulio spau
da praneša apie susidariusį 
Londone tremtiniams ginti 
komitetą, kurio tikslas trem
tinius ginti nuo persekiojimo 
ir kurs tremtiniams gelbės 
lengviau perkentėti didžiojo 
laukimo laiką.

Komitete dirba visa eilė 
pasižymėjusių asmenų turin
čių. atsakingas vietas parla
mente ir lordų rūmuose, o 
taip pat visų pakraipų rašy
tojų ir žurnalistų.

Komitetui pirmininkauja 
Beveridge, jį pavaduoja Sir 
Clifford Heathcote-Smith.

Komitetas anglų valdžios 
pripažintas. Jam numatoma 
plati veikimo dirva. LAIC.

Tinginys tariasi esąs iš
mintingesnis už septynis 
žmones, kalbančius išmintin
gus dalykus.

Saliamonas.

AMERIKA

DVIEJŲ PASAULIŲ GRUMTYNES
Šiandien ant pokarinių 

griuvėsių eina žūtbūtinė dvi
kova tarp dviejų pasaulių, 
tarp dviejų idėjų.

Bilijonai išlaidų, milijonai 
ir milijonai herojų ir nekaltų 
aukų būtų ką nors gero at
nešę žmonijai, jei būtų buvę 
iš šaknų iškirstos diktatūros, 
jei būtų suteikta laisvė ir ne
priklausomybė visoms tau
toms, kiekvienai valstybei, 
jei iš to konflikto būtų pra
žydę jusi teisinga ir pastovi 
taika.

Tačiau viskas apsivertė 
aukštyn kojomis ir spardosi, 
neranda būdo atsistoti 
žmogiškai. Kuris kurį nu
spirs, sunku pasakyti, keno 
bus tvirtesni pentinai. Dvie
jų pasaulių minia stebi ir žiū
ri į šias grumtynes, kiekvie
nas, už savuosius šaukdamas, 
ploja rankas, tartum jau jo 
pusėje būtų pergalė.

Niekados istorijoje tautos 
ir valstybės taip nebuvo be
širdiškai pastatytos į kovą 
už savo gyvybę, laisvę ir ne
priklausomybę.

Grumiasi dvi ideologijos, 
kurias būtų galima pavaiz
duoti spalvomis ir duoti joms 
reikšmę: raudona ir žalia— 
kraujas ir viltis, vergija ir 
laisvė, mirtis ir gyvenimas.

Dvi filosofinės sistemos 
aiškiai atsiskyrė viena nuo 
antros, kaip diena nuo nak
ties, šviesa nuo tamsos, dan
gus nuo pragaro. Jos dabar 
grumiasi dėl pirmenybės, dėl 
įtakos intelektualiniams, eko
nominiam ir socialiniam gy
venimui.

Jungtinės Amerikos Val
stybės nors ir kapitalistinė 
šių dienų tauta, tačiau 
turi demokratišką valdžią, t. 
y., sudarytą iš tautos laisvai 
išrinktų atstovų.

Amerikos konstitucija pri
pažįsta kiekvienam individui 
tam tikras neatimamas tei
ses, kaip balsavimo, spaudos, 
religijos, žodžio ir susirinki
mų. Privati nuosavybė taipgi 
pripažinta ir užtikrinta.

KNYGA APIE GYVULIŲ ROJŲ
Šiomis dienomis pasirodė 

anglų kalba knyga “Animal 
Farm,” kurią parašė žymus 
Anglijos darbiečių partijos 
pritarėjas, Jurgis Orwell. 
Lietuviškai ją galima būtų 
pavadinti Istoriją apie Gy
vulių Rojų.

Aišku, joje vaizduojamas 
pasaulį erzinąs dalykas—Ru
sija ir jos komunizmas. Ang
lai, kaip žinoma, bando eko
nominį klausimą išspręsti de
mokratinio socializmo keliu, 
kur žmogaus laisvė galvoti ir 
teisybės ieškoti nebūtų atim
ta.

Apysakaitės forma Rusijos 
gyvenimą nuvaizduodamas, 
Orwell, be abejojimo, dau
giau dėmesio pritrauks, negu 
dešimtys sausų, “aukšto 
mokslo” sprendimų.

Jo istorijėlė prasideda, sa
kysime (vardas nesvarbus), 
Pumpučio dvaro centre, kur 
daug visokių ūkio medalių 
susilaukęs bekoninis kuilys, 
pramintas Pulkininku, rėžia 
“spyčių” gyvuliams. Sako: 
jūs, gyvuliai, neturite laisvės, 
jūs pavergti, jūs išnaudoja
mi. Kodėl? Dėl to, kad ne
valdote gamybos priemonių. 
Viską, ką jūs pagaminate, pa
siima žmogus (dvaro centro 
valdytojas Pumputis).

Pagal Pulkininką, žmogus 
nei sėja, nei piauja, bet vis
ko pilnas. Jis visus gyvulius 
pristato dirbti, jiems tik at
liekamus kąsniukus duoda, o 
pats liūto dalį sudoroja.

Įsikarščiavęs kuilys agi
tuoja gyvulius nuversti žmo
gų nuo sosto. Tada visi bus 
lygūs, neturto šaknis bus iš
rauta, visi lengvai dirbs ir 
gražiai gyvens.

Agitatorius net himną pa

Rusija, komunistinė, impe
rialistinė, diktatūriška šalis, 
turi totalitarinę valdžią. Ji 
remiasi Markso filosofija: 
materialistinė, ateistinė, kiek
vieno moralumo griovėja. 
Valstybė sukoncentruoja sa
vyje kiekvieną galią, asmuo 
neturi jokios teisės, jokios 
laisvės.

Iš beveik dviejų šimtų mi
lijonų žmonių, kurie yra so
vietiškoj kontrolėj, vos tik 
keli milijonai priklauso pri
vilegijuotai kastai, kuri kon
troliuoja ir monopolizuoja 
kiekvieną dalyką.

Likusioji dalis (galima sa
kyti, visuma) žmonių prara
do asmenybę ir yra laikomi 
bei traktuojami kaip gyvu
liai.

Yra aišku ir logiška, kad 
pasaulis šiandien stovi kryž
kelėj, yra grasinamas dviejų 
srovių, diametriškai priešin
gų, ir bus be pasigailėjimo 
priverstas sekti šia ar ana 
srove.

Kova, pradėta tarp Raudo
nosios Meškos ir Amerikos 
Erelio, yra pavojinga ne tik 
teritoriniu atžvilgiu, bet ypač 
ideologiniu, doktrinaliniu, 
nes čia eina dalykas apginti 
žmogiškąją asmenybę, išgel
bėti nepaliečiamas asmens 
teises.

Arba asmuo, šeima, visuo
menė laisvai gyvens, veiks ir 
produktyviai dirbs dėl lai
mingesnio ir ramesnio gyve
nimo, arba bus skirti negai
lestingai pražūčiai. Nėra kito 
kelio, nėra kitos išeities,— 
kompromisų gadynė pasibai
gė silpnų ir mažų tautų ne
naudai.

Susigrūmimas tarp šių 
dviejų imperijų neišvengia
mas. Stalinas jau apskaičia
vo, kad jis gali pastatyti 22 
milijonų kariuomenės, kai 
tuo tarpu USA sukeltų tik 11 
mil. karių. Beprasmis yra 
dalykas save apsigaudinėti 
ir slėpti aiškią ir skaudžią 
realybę. Visos sutartys, iki 
šiol pasirašytos, pasirodo ne

rašo ir išmoko gyvulius dai
nuoti :

Keturkojai mano broliai, 
Gyvuliai visų kraštų! 
Paklausykit pranešimo 
Apie dienas be vargų.
žmogų trenksim nuo jo sosto, 
Mūs daugiau jis nevaldys, 
Ir po platųjį pasaulį 
Viską gyvuliai tvarkys!
Senas kuilys netrukus nu

gaišta, tačiau organizacinį 
darbą pasiima kiaulės, tarp 
kurių dvi pasižymi: Napaliu- 
kas ir Degloji. Degloji maža 
šneka, bet kažkaip savo valią 
visiems užkaria, o Napaliu- 
kas iškalbus ir vikrus, bet, 
matyti, nelabai stipraus po
būdžio—labai panašus į troc- 
kininką.

Išmuša revoliucinė valan
da: Pumputis vieną šeštadie
nį nusilaka, pamiršta gyvu
lius papenėti ir kol atsikvošė- 
ja, esti pavarytas iš dvaro 
centro. Gyvuliai nusprendžia 
tą centrą padaryti gyvu pa
vyzdžiu tų Gyvuliškumo prin
cipų, kuriuos Pulkininkas 
Kuilys skelbė.

Kiaulės savaime pasilieka 
organizatoriais ir vadais. 
Aišku, vadams tenka pasiim
ti geresnės patalpos ir geres
nis kąsnis, nes jei vadai 
vargs, taip kaip jie būrį ves?

Pumputis bando savo cent
rą atgauti, bet Napaliuko ve
dami gyvuliai, mūšyje ties 
Mėšlo Kupeta, jį nugali ir ga
lutinai pravaro.

Netrukus pats Napaliukas 
patenka bėdon: Degloji jį iš 
dvaro centro išdeportuoja ir 
gyvuliams praneša, kad Na
paliukas visą laiką buvo gy
vuliškų reikalų išdavikas ir 
amžinai prieš Gyvulių Rojų 
kurstęs. Nuo to laiko, kas tik 

teisingos. Tai veda prie ne
pasitikėjimo, kivirčų ir nau
jo konflikto.

Belieka tik nustatyti laiką, 
pasiruošti ir išprovokuoti pa
teisinamą priežastį, kuri ne
abejotinai atsiras, kai tik bus 
patogu duoti smūgį.

Laikas nežinomas, bet tik
ra, kad pirmiau ar vėliau tre
čias pasaulinis karas kils ir 
bus daug baisesnis už praei
tąjį.

Tačiau reikalinga, kad 
Amerika pasuktų kita link
me vairą, pasirenkant aiš
kią, tiesią, teisingą politiką, 
kad parodytų nelaimingajai 
pasaulio žmonijai, jog nebu
vo ši pergalė pasiekta tam, 
kad po ašies diktatūros įsi
galėtų kita, daug baisesnė 
diktatūra.

Amerika turi didžiausią ir 
sunkiausią uždavinį: išgelbė
ti pasaulį nuo amžinos ko
munizmo vergijos.

Tautos ir valstybės su pa
sitikėjimu žvelgia į šią palai
mintą žemę, kad ir joms atei
tų diena, kurioje būtų pasta
tytas Laisvės Paminklas, 
žmogaus kilnumo simbolis,— 
to žmogaus, kuris yra sutver
tas pagal Dievo paveikslą.

B. Mikalauskas.

bloga dvaro centre atsitikda
vo, vis būdavo aiškinama 
kaip Napaliuko ir jo bendra
keleivių sąmokslo pasėka. 
Mūšio ties Mėšlo Kupeta is
torija buvo laipsniškai per
redaguojama, iki pasirodė, 
kad Napaliukas ne tik gyvu
lių laimėti nevedė, bet tikre
nybėje buvo Pupučio agentas 
ir dirbo Pumpučiui.

Degloji po truputį pasiima 
visą galią dvaro centre, nors 
gyvuliai nesupranta, kaip tai 
atsitiko. Jei kuris pradeda 
perdaug galvoti, ar nori klau
simą spręsti, tai tuojau išva
lomas kaip Napaliuko drau
gas.

Po vieno didesnio tokio ap
valymo, Degloji uždraudžia 
Kuilio sugalvotą himną, nes, 
sako, himne pareiškiama no
ras sukurti tobulesnę san
tvarką, bet toji santvarka 
jau įsteigta. Tokiu būdu, him
nas savo dienas atgyvenęs.

Kiaulės susikrausto į Pum
pučio patalpas ir pradeda 
elgtis, kaip jis elgdavosi. Deg
loji pradeda tartis su kaimy
nais ūkininkais (kaip, pavyz
džiui, su hitlerininkais) ir 
keisti, vieną po kitam, Kuilio 
skelbtuosius principus. Pav., 
tvirtinimą “ visi gyvuliai ly
gūs,” Degloji pavertė “vieni 
gyvuliai lygesni negu kiti.” 
Principas “lai gyvuoja ketu
rios kojos, lai prasmenga 
dvi” pas Degląją virto “ketu
rios kojos geras dalykas, bet 
dvi kojos dar geresnis.”

Apysakaitės pabaiga apra
šo bankietą, kurį Degloji su
kelia kaimynams. Susirinkę 
ūkininkai giria Degląją už 
puikų dvaro centruko sutvar
kymą. Sako, pas Degląją gy
vuliai daugiau dirba ir ma
žiau valgyti gauna negu viso 
krašto dvaro centruose. Deg
losios gyvuliai žiūri pro lan
gus į bankietą ir mato “čia 
kiaulė, čia žmogus, bet kur 
kiaulė, kur žmogus, jau nebe
gali atskirti.”

Būtų labai naudinga, jei 
mūsų angliškai moką komu
nistai nusipirktų šią apysa
kaitę ir pasiskaitytų. Gal 
pramoktų atskirti, kur kiau
lė, kur žmogus.

Vyt. Sirvydas.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
ŽURNALAS VOKIETIJOJ

Lietuvių tremtinių rašyto
jų sambūris nusistatė leisti 
platų literatūros - kultūros 
žurnalą. Pranešama, kad vi
sos kliūtys jau nugalėtos.

Prisibijoma, kad dėl po
pieriaus stokos kai kurie 
tremtinių leidžiami laikraš
čiai gali būti pristabdyti ar
ba smarkiai apkarpyti. Taip 
pat numatoma griežtesnė 
kontrolė dėl jų platinimo.

LAIC.

Čile Sutiktu Priimti 
Lietuviu

Roma. — Susipažinęs Ro
moj su lietuviais kunigais 
tremtiniais ir atjausdamas 
lietuvių sunkią padėtį, Čilės 
kardinolas pakvietė 20 lietu
vių kunigų vykti Čilėn paža
dėdamas visas kelionės lėšas 
padengti.

Be to, grįžęs į Čilę, nauja
sis kardinolas paveikė Čilės 
vyriausybę sutikti priimti 
25,000 lietuvių tremtinių, ku
riems jau ir apgyvendinimui 
vieta esanti numatyta.

Kiek girdėjome, trys lietu
viai kunigai jau rengiasi vyk
ti į Čilę.

Kaip žinome, aukščiausie
ji Lietuvai vaduoti veiksniai 
daro žygius Lietuvos trem
tiniams kompaktiniu būdu 
apgyvendinti.

Be to, nenugalimų sunku
mų sutinkama ir su transpor- 
tacija per jūrą. Be Amerikos 
ar britų pagalbos, didesnio 
kiekio asmenų pergabenimas 
užjūrin visiškai neįmanomas. 
Taip pat lieka neaišku, kas 
padengs finansines išlaidas. 
Skaitant tremtinio transpor- 
tacijai ir jo įkurdinimui po 
$1,000, nurodytas mases į Či
lę pargabenti jau susidarytų 
$25,000,000.

Kaip matome, Čilės vyriau
sybės kvietimas tuo tarpu 
taip ir lieka gražiu mostu.

SUSTABDYTA TREMTINIŲ 
EMIGRACIJA

Pabaltės Centro Komiteto 
nariams britų zonoje UNR- 
RAos emigracijos skyriuje 
buvo pareikšta, kad šiuo me
tu (tremtinių) emigracija į 
kitus kraštus yra visiškai su
stabdyta.

Potvarkis numato kai ku
rias išimtis, tačiau, apskri
tai paėmus, išvažiavimas ku
riam laikui lieka beveik ne
įmanomas.

Kaip žinoma, iki šiol O/iO 
emigracinio kontingento į 
USA buvo rezervuota trem
tiniams amerikiečių zonoje.

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄSKRYDIS

Nuernberge, amerikiečių 
zonoje, įvyko visuotinis lie
tuvių tremtinių skautų są
skrydis su meniniais ir spor
tiniais pasirodymais.

Pasižymėjusiems UNRRA 
padalino dovanas. LAIC.

DAUGIAU DĖMESIO 
SERGANTIEMS DP 

VOKIETIJOJ

Lietuvos Raudonasis Kry
žius nutarė didžiausio dėme
sio skirti sergantiems trem
tiniams, ypač susirgusiems 
džiova.

Pagalbon pažadėjo ateiti ir 
BALF. LAIC.

LIETUVIŲ TEMTINIŲ 
TELEGRAMA TRUMANUI

Ambacho (amer. okupuota 
Vokietijos zona) lietuviai 
tremtiniai, sąjungininkų per
galės šventės proga, pasiuntė 
Amerikos prezidentui Tru- 
manui sveikinimo telegramą, 
į kurią gavo tokio turinio at
sakymą :

“JAV Sekretorius pavedė 
man išreikšti jums padėką už 
jūsų pasiųstą JAV preziden
tui pergalės dienos proga te
legramą. Už USA politinį ta
rėją—John Muccio.”

Kaip matome, telegramą 
pasirašė USA karinės vai-; 
džios politinis tarėjas. LAIC

DAIL. MACKEVIČIAUS 
DARBŲ PARODA

Žymus lietuvių dailininkas 
J. Mackevičius rengia Tubin- 
geno mieste savo kūrinių pa
rodą.

Parodą remia ir techniškai 
jau padeda organizuotis UN
RRA bei prancūzų įstaigos.

LAIC.



AMERIKA Rugsėjo-September 13,

Philadelphijos Žinios
i; PAMINĖJO LIETUVOS
| PRIPAŽINIMO SUKAKTĮ

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMOS 

PIKNIKAS

Rugsėjo 15 dieną, gražia
me ir jaukiame Torresdale 
sodne, prie pat miesto ribų, 
įvyks didelis ir paskutinis ru
dens piknikas.
. Tą rudeninį malonumų ir į- 

vairumų pilną pikniką rengia 
visiems philadelphiečiams 
gerai žinomas radijo Anta
nas—A. Dzikas.

Jis du kartu savaitėje duo
da lietuvišką radijo progra
mą, muziką ir įvairiausias ži
nias, kokių niekur kitur ne
gali sužinoti, kaip tik iš radi
jo-

Todėl ir jo rengiamus pik
nikus visi paremia, gausiai 
susirenka, suvažiuoja iš pla
čios apylinkės, nes tie pikni
kai esti gausiausi, ir retai su
sitinką lietuviai mielai pasi
šneka, gražiai laiką pralei
džia.

Tai tikrai remtinas pikni
kas, nes tuo palaikomas lie
tuviškas žodis radijo bango
mis, o visi atsilankę turi sau 
didžiausio malonumo. Tad vi
si keliai rugsėjo 15 d. veda į 
Lietuvių Radijo pikniką.

Rengėjas visus kviečia, vi
sų laukia, ir visiems bus vie
tos ir daugiausia malonumų.

sužinoti visą eilę jų kultūri
nės programos punktų, kurie 
džiugino klausytojus per 13 
metų.

Sveikiname ir linkime su
laukti 20 metų radijo progra
mos paminėjimo.

gailėdami gero darbininko, 
linki pasisekimo naujo gyve
nimo pradžioj.

Visa lietuvių tremtinių 
spauda per 3 okupacijos zo
nas paminėjo 25 metų sukak- 

i tį nuo to, kaip Jungtinės Val
stybės pripažino Lietuvos 
Nepriklausomybę liepos 25 
dieną. LAIC.

IŠTEKĖJO AUKŠTIEJI HIDROMETRI-
JOS KURSAI LIETUVIAMS

MIRĖ

Praeitos savaitės bėgyje 
šv. Kazimiero parapijoj įvy
ko 3 mirtys.

A.a. Jonas Daknis, 226 
Fernon St., mirė ligoninėj. 
Velionis neilgai, bet sunkiai 
sirgo nervų pakrikimu.

Tarpais atrodė, kad pasi
taisys, bet liga nugalėjo, ir 
jis atsiskyrė su šiuo pasau
liu, palikdamas nešlę ir du 
sūnų ir dukterį. A.a. priklau
sė prie katalikiškų draugijų 
ir gyveno arti lietuvių ir su 
lietuviais. Todėl ir jo laidotu
vėse dalyvavo daug draugų, 
pažįstamų ir kaimynų.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse rugsėjo 7 dieną.

Joana Avižaitė, 130 Miff
lin St., rugsėjo 7 dieną ište
kėjo už James Cunningham.

Jie susituokė šv. Kazimie- ne suorganizavo lietuviams 
tremtiniams Aukštuosius Hi- 
drometrijos kursus, kur buvo 
skaityta 100 valandų teoreti
nio kurso ir atlikta 2 savaičių 
praktika.

Kemptene, kaip žinome, 
dar veikia Aukštieji Techni
kos kursai, kuriuose dėsto

svarstyta svarbūs visa eilė Kauno Universiteto 
BALF ir kiti veiklos reikalai, profesorių. LAIC.

Prof. S. Kolupaila Kompte-

MINĖS DEŠIMTMETĮ

Lietuvių Radijo programos 
vedėjas Antanas Dzikas atei
nančiais metais rengiasi mi
nėti savo programos dešimt
metį. Kaip tą įvykį paminės, 
bus paskelbta vėliau.

Tai retas įvykis, kad lietu
viška programa tiek išsilai- 
kytų mažosekolonijose. Taip 
pasisekė padaryti A. Dzikui 
ir jo svarbiausiam rėmėjui 
Steponavičiui.

Kristas žemaitis, 2812 
Cantrell St., mirė rugsėjo 6 
dieną.

Velionis buvo dar stiprus 
vyras, bet nuo sunkaus darbo 
gavo ligą ir neilgai sirgęs mi
rė. Jis iškilmingai palaido
tas rugsėjo 10 dieną, šv. Kry
žiaus kapinėse.

Jis gyveno ir veikė su vi
sais lietuviais savo draugais 
lietuvių kolonijoj, vadinamoj 
“Ponbrizėj”—Pt. Breeze sek
cijoje.

Paiko nuliūdime moterį ir 
vaikus.

Jonas Kružinskas, 23 ir 
Christian St., mirė rugsėjo 5 
dieną ir palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse rugsėjo 9 d.

IŠVYKO MARIANAPOLIN

ro parapijos bažnyčioj.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Visų lietuvių Bendro Ko
miteto ir delegatų susirinki
mas įvyko rugsėjo 11 dieną., 
šv. Jurgio parapijoj.

Buvo

LIETUVES DĖKOJA UŽ PARAMĄ

iš šalies, ką reiškia 
organizacijos, kaip 
darbas ir parama 

kurie kenčia badą,

PAMINĖJO 13 METŲ RADI
JO PROGRAMOS SUKAKTĮ

Šią savaitę Petronėlė Anta
naitienė ir Domininkas Anta- 

' naitis paminėjo savo lietuviš
kos radijo valandos 13 metų 
sukaktį.

Jiedu atidarė programą ir 
patys išlaiko ją per visą 13 
metų. Tai yra didelė nauda 
girdėti lietuvišką žodį per 
radiją.

Per jų programą tiek metų 
buvo galima išgirsti daug 
kultūrinių, lietuviškų ir pat- 
rijotiškų programų. Kiekvie
na žymesnė proga nepraeida
vo pro jų radiją nepažymėta.

Daug žymių kalbėtojų ir 
menininkų dalyvavo jų pro
gramoj. Tikrai būtų įdomu

Šią savaitę Juozas Janulai
tis, iš New Philadelphijos, 
kelerius metus gyvenęs Phil- 
adelphijoj ir gražiai veikęs 
su lietuviais, nes buvo bendro 
lietuvių komiteto uolus sek
retorius, išvyko į marijonų 
vedamą Kolegiją Marianapo- 
lį.

Jaunuolis pasiryžęs studi
juoti ir, jei turės pašaukimą, 
tai mielai taps marijonu.

Philadelphiečiai, nors ap-

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

>.m.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
Šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd SU

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
.nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

9304 - 16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Šiomis dienomis Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo vadovybė gavo lietu
vių moterų, gyvenančių ištrė
mime Europoje, laišką, kuris 
geriau pasako, nei koks liu
dijimas 
tokios 
BALF, 
tiems,
skurdą ir iš viso sunkų gyve
nimą.

Štai žodžiai, kuriuos para
šė lietuvės moterys, susibū- 
rusios į Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyriausią Moterų 
Komitetą:
“Brangios Lietuvės!

Mes čia susibūrę lietuviai, 
prisiglaudę Europos kareivi
nių griuvėsiuose nuo Šiaurės 
jūros iki Adriatikos pakran
čių, pažeminti, beteisiai, be 
tėvynės, be namų, kai kur ir 
be duonos — nešame mūsų 
baisią tremtinio dalią ir savo 
buvimu nuolat kalbame į 
pasaulio sąžinę, kad nėra tai
kos, kol milijonai pavergti, 
kol ištisos tautos atiduotos 
beribei sauvalei.

“Mes čia gyvename bend
rai tam, kad išlaikytume sa
vo tautinę sąmonę ir kultūrą 
ir palaikytume savo tremti
nių materialines bei dvasines 
jėgas.

“Tiems uždaviniams at
siekti, milžinišką globą, pa
ramą bei pagalbą per jūsų 
sukurtą BALFo organizaciją 
nešate jūs, Amerikos broliai 
ir sesės. Mes tos dosniai iš
tiestos rankos niekuomet ne
pamiršime, už ją mes būsime 
jums amžiais dėkingi. Mes 
aiškiai nujaučiame, kad be 
aktingos, nuoširdžios, rūpes
tingos Amerikos moters lie
tuvės tas negalėjo įvykti. 
Apie tai liudija mums kūdi
kių kraiteliai, kūdikiams bei 
ligoniams maistas, vaistai, 
suaukoti tūkstančiai mote
rų suknelių, bei rūpestingai į 
drabužius įdėtų siūlų kamuo
liukai.”

“Kiek tūkstančių žmonių, 
kurie būtų jau apdriskę, jūs 
aprengti, kiek tūkstančiams 
kūdikių išdalinta yra vystyk
lų, kiek sušelpta ligonių, 
kiek paremta besimokančio 
jaunimo, kiek našlių, bei iš
draskytų šeimų jūs sušelpėt 
savo aukomis ir darbu—apie 
tai praneš jums tos organi
zacijos, kurios tą darbą čia 
mūsų tarpe vykdo.”

“Mes norime t tik 
Amerikos lietuvėms, iš gilu
mos mūsų širdžių tarti už tai 
nuoširdžią padėką.”

“Mes tikime, ir gyvename 
tik tuo tikėjimu, kad Laisva, 
Prisikėlusi Lietuva vėl sužė
rės ir gaivinančius šilumos 
spindulius galės vėl siųsti vi
siems savo vaikams, jų tarpe 
ir jums, užjūrio lietuviams.”

Tai tik vienas iš daugelio 
laiškų, kurie plaukia iš užjū
rio Amerikos lietuviams, 
reikšdami dėkingumą ir pa
garbą tiems, kurie supranta

ar atjaučia pabėgėlių gyveni
mą.

Tūkstančių tūkstančiai jų 
reikalingi mūsų visų pagal
bos, kurios prašo lietuviai pa
bėgėliai Švedijoje, Danijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje, Švei
carijoje, Ispanijoje, Olandijo
je, Vokietijoje, Austrijoje ir 
kitur. Daug drabužių, avaly
nės, knygų ir kitų reikmenų 
jiems nusiųsta, bet daug dar 
reikia. Nemažai nusiųsta 
maisto, bet dar daugiau rei
kia.

Dabar BALF veda vajų, 
kurio metu renkami padėvė
ti ir nauji drabužiai, batai, 
baltiniai, knygos, mokyklų 
reikmenys, kenuotas maistas 
suaugusiems ir kūdikiams. 
Visi geros valios, aukoti ga
lintieji asmens maloniai iš 
širdies esate prašomi peržiū
rėti savo namus—jūs ten ra
site ką nors, kas gali būti pa
dovanota vargstančiam lietu
viui, o ypač kūdikiams, vai
kams, ligonims ir seneliams. 
Visas aukas prašome siųsti į 
BALF sandėlį, Lithuanian 
Relief Warehouse, 101 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., kur 
visi gaunami daiktai tinka
mai paruošiami išsiųsti į tas 
vietas, kur parama labiausiai 
reikalinga.

Prisiminkime, ką lietuvės 
moterys savo padėkos žody
je yra pasakiusios, žinokite, 
kad lietuvis savo geradarių 
neužmiršta. Ištieskime pagal
bos ranką dabar, kai ji la
biausiai reikalinga. Kas greit 
duoda, sakoma, dvigubai duo
da. Nevėluokime. Apsidairy
kime. Ką galime aukoti, au
kokime šiandien, o rytoj— 
neškime į savo mieste vei
kiantį BALF skyrių ar siųs- 
kime tiesiog į sandėlį— 
Lithuanian Relief Warehouse 

101 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Dėkingumo Laiškai c —
Daugelis tūkstančiu lietuvių rei

kalingi mūsų pagalbos
“Aš lietuvė, karo audros nu

blokšta j Prancūziją, tariu Jums 
nuoširdžią padėką už teikiamą 
ne tik man, bet ir visiems, čia 
gyvenantiems lietuviams, mate
rialinę pagalbą: maistu, drabu
žiais bei pinigais. Aš suprantu, 
kad mus aprūpinti viskuo Jus 
kad mus aprūpinti viskuo Jūs 
negalite, tačiau ir toji pagalba, 
kurią gaunu jau išgelbėjo mane 
nuo bado šmėklos ir suteikė man 
jėgų bei vilties ateičiai. Kiekvie
nas lietuvis, o tokių yra tūks
tančiai, su pagarba ir dėkingu
mu mini tą Jūsų kilnųjį darbą ir 
pasišventimą, su kuriuo Jūs įsto
jote j gelbėjimą savo brolių ir 
seserų, atsidūrusių be tėvynės, 
pinigų ir darbo svetimuose kraš
tuose.”

“Teikitės perduoti mano lietu
višką padėką ir mūsų užjūrio 
broliams ir seserims lietuviams 
už jų supratimą mūsų vargų ir 
pagalbą, kurią mes gauname per 
Jūsų įstaigą.”

“Nors bado šmėkla dabar ir 
atsitolino nuo mūsų, tačiau dau
gelis tūkstančių lietuvių ir to
liau reikalingi Jūsų pagalbos. 
Todėl aš Jums linkiu tą pradė
tąjį kilnųjį darbą tęsti ir toliau 
su pasišventimu ir kantrybe, o 
mes gyvenantieji Europoje lietu
viai esame Jums be galo dėkin
gi ir pasiliksime amžiais skolin
gi.” G. G.

Amerikiečių dovanos gelbsti 
nukentejusiems

Europoje kenčiantieji badą ir 
šaltį lietuviai gaudami iš brolių 
ir sesių amerikiečių dovanas— 
nežino kiek daug malonumo su
teikia mums, kurių vienintelė 
viltis yra jumyse, Amerikos lie
tuviai.

Ne tik esu gavęs maisto ir rū
bų, bet labai nudžiugau gavęs ir 
anglų-lietuvių kalbų žodynėlį, 
kuris man ir mano šeimai nepa
prastai pagelbėjo. Dar maloniau, 
kad žodynėlyje radau parašą ir 
dovanotojos: Mrs. Julia Malonis, 
32 So. Halsted St., Chicago, Ill. 
Toki žodynai, knygos, mokyk
loms reikmenys tiek pat reika
lingi kaip ir maistas, rūbai, ku
rių Europoje nukentėjusieji taip 
laukia ir džiaugiasi gavę.

Dėkodamas už dovanas, ne 
tik savo, bet ir kitų Augsburgo 
lietuvių vardu, tikiuosi, kad ame
rikiečiai nelaimingųjų lietuvių ir 
ateityje nepamirš.

Prof. Jonas Kupliomis.

jums,

Tyrinėja Kosminius

Cambridge. — Technikos 
Instituto mokslininkai be
maž kasdien pasikelia lėktu
vais ligi 40,000 pėdų aukščio 
ir ten tyrinėja kosminius 
spindulius.

Rusų mokslininkai taip pat 
labai atsidėję panašiems ty
rinėjimams, kurie gali turė
ti ne tik mokslinės, bet ir ka
rinės reikšmės.

VELIONIS KARDINOLAS
BUVO LANKĘSIS 

LIETUVOJE

Pragarsėjusį kovotoją 
prieš nacius a.a. Muensterio 
vyskupą kard. A. V. Gallen, 
jam būnant šį pavasarį Ro
moje, aplankė lietuvių atsto
vai.

Kardinolas jiems priminė, 
esą, Lietuvą gerai atsimena, 
nes dar 1918 m. buvęs Lietu
voje kaip Caritas atstovas. 
Lankęs Vilnių, Kauną, Sei
nus ir 1.1.

Taip pat kardinolas gerai 
buvo susipažinęs su naujau
sia Lietuvos istorija.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

STATOMAS PAMINKLAS 
MARTYNUI JANKUI

Neseniai mirusiam pasku
tiniam aušrininkui Martynui 
Jankui Flensburgo lietuviai 
ruošiasi pastatyti laikiną pa
minklą Flensburgo kapuose. 
Šiam tikslui aukoja visi lie
tuviai tremtiniai, kad tuo pa
čiu vieningai parodytų Mar
tyno Jankaus didžio darbo į- 
vertinimą ir solidarų dabar
tinės tremtinių padėties su
pratimą, o taip pat vieningą 
kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Ta pačia proga vyksta vi
soje eilėje lietuvių tremtinių 
stovyklų Martyno Jankaus 
mirties ir didžiulis “Aušros” 
bei aušrininkų reikšmės lie
tuvių tautos laisvės kovose 
paminėjimas.

Be to, pasirodė specialus 
leidinys, skirtas M. Jankaus 
gyvenimui ir darbams dėl lie
tuvybės nušviesti.

Ar tautą kėleme ne Sibire mi
rimais?

Faustas Kirša.
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“Džiaugiasi mūsų vaikai . . .”
“Prieš kurį laiką gavau Jūsų 

siųstą įvairių produktų siuntinį, 
kuris mane ir visą mano šeimą 
nepaprastai nudžiugino. Siunti
nys medžiaginiai mus parėmė, 
paįvairina mūsų kuklų stalą, to
dėl ypač džiaugiasi mūs vaikai 
ir tas džiaugsmas dažnai karto
jasi, nes produktus taupiai nau
dojame.

“Apart to siuntinys ir mora
liai mus labai stiprina, nes ma
tome pasirūpinančius varge at
sidūrusiais tautiečiais. Esame 
išmesti iš Tėvynės, įprasto dar
bo, netekome visko, todėl nepa
prastai malonu jausti, kad nuo 
karo mažiau nukentėję Ameri
kos lietuviai nesigaili aukų dra
bužiais, maistu, pinigais, kad 
remti po visą pasaulį išblašky
tus mūs vargstančius Tėvynės 
sūnus bei dukras. Jūsų parama 
iš mūs atminties niekad neiš
dils.” P. V. (Švedija)

Antanaitienė, Marcelė, gyv. Pitts- 
burghe.

Arlauskas, Aleksandras, ir jo brolis 
Kleopas, iš Alsėdžių, Telšių aps., ir 
juodviejų sūnus.

Arlauskas, Antanas, sūnus Juozapo, 
iš Ritines ar Pavilistės k., Židikų vai., 
ir jo sūnus Antanas.

Augulis, Eugenija, gim. ir gyvenan
ti New Yorke.

Bagdonis, (Bock), Pranas (Frank), 
sūnus Baltramiejaus, gyv. New Yorke.

Bagirskas, Boleslovas, iš Rikitijos k., 
Liubavo vai., Marijampolės aps.

Bendžiūnienė - Šnipaitė, Ona, iš De
gučių k., Sakių vai., gyv. Hartforde.

Cehanavičiūtė, Vanda, gim. Lietuvo
je.

čeplikas, Klemas, tėvas Veronikos 
Mikelionienės, gyv. Chicagoje.

Darnusis, Juozas, sūnus Povilo, iš 
žiūriu k., Slavikų vai., Sakių aps.

Danauskas, Stanislovas, iš Moniū- 
nių k., Rozalimo vai., Panevėžio aps.

Dzikienė - Rainytė, Rozalija.
Gaubys, Juozas ir Pranas, gyv. Bos

tone.
Gleinžaitės, Paulina ir Pranė, gyv. 

Chicagoje.
Ignatonis, Jonas su žmona, iš Saka- 

liškės k., Švenčionių aps.
Ivanauskas, Kazys, iš Ciukiškių k., 

Josvainių vai.
Jacina, Jonas, sūnus Igno, gim. Žas

lių vai., Trakų aps.
Jakavičiai, broliai Petro, iš Viekš

nių vai., Mažeikių aps., ar jų vaikai.
Janušonienė - Vasiliauskaitė, Liud- 

vina, iš Kupiškio.
Jasutis, iš Padvarių k., Viekšnių 

vai., Mažeikių aps.
Jonaitis, Petras ir jo vaikai, iš No- 

niūnų k., Rozalimo vai., Panevėžio ap.
Jondža, Kazimieras, iš Šimkūnų k., 

Joniškio vai., Šiaulių aps.
Krayno, Franco, vaikai.
Kučinskas, Jonas, sūnus Motiejaus, 

gim. Amerikoje, gyv. Lietuvoje.
Kupcikevičius, brolis Felikso, iš Ne- 

tonių k., Kauno aps.
Kupcikevičiūtė, sesuo Felikso, ište

kėjusios pavardė nežinoma, iš Neto- 
nių k., Kauno aps.

Lapinskas, iš Steigvilių k., Žeimelio 
vai., gyv. Cleveland, Ohio.

Lenkas, Juozas, iš Pašilės.
Levanas, Antanas, Kazys ir Ona, iš

tek. pavardė nežinoma, iš Moniūnų k., 
Rozalimo vai., Panevėžio aps.

Marcelionienė - Vengraičiūtė, Vero
nika, gyv. So. Boston, Mass.

Marcinausko, Mečislovo, giminės 
prašomi atsiliepti.

Marčiulionis, Juozas, iš Zaščiūniš- 
kės k., Leipalingio vai.

jkamos trečia- 
■atus per dieną, 
j: misomis, ku
si novenos da- 

ir vakare:
Keturis kar- 

ir vieną kartą

Raseinr
h aetalpa bažny- 
kiėt šeštą kartą.

Įiirbai
•į choru: jauni-

I ?jnąjį veda var- 
jinskas; antrą 

Ši veikli ponia 
rarapijai, ypač 
agiant vaičūni-

Westfieli ir ištikimi kle
ro P. Dam- 

Mickevi- 
> buvo atre
sia ir klebonija, 
s gražus sodelis, 
2 keturis kartus

Maselis, Petras, gyv. Ohio valst., 
rėjęs giminių prie Žeimelio.

Mataitis, Juozas, sūnus Povilo
Onos, iš Daugėliškio k., Krekenavos

Mežeikienė - Rainytė, Liudgarda.
Mikutis (Mikutavičius), Pranas.
Morkūnienė - Stapčinskaitč, iš 

tono miestelio.
Mulokaitė ar Mulokiutė, 

sesuo Petro, iš Jusegirio k., 
Panemunio vai., Rokiškio aps., 
Philadelphijoje.

Naraškevičiaus, Petro, giminės, 
rėję giminių Pandėlio vai., 
aps., prašomi atsiliepti.

Narutis, Mykolas, gyv. Brook 
1933 m. lankėsi Lietuvoje.

Pivoriūnas, Jonas, sūnus Balio,
Beverly, N. J., 1933 m. lankėsi Liet,

Pivoriūnas, Juozas, sūnus 
gyv. Laurel St., (P. O. Box), 
N. J.

Prapuolenis, Vincas ir Antanas, 
Cleveland, Ohio.

Ratkus, Antanas, sūnus Benio, 
Amerikoje.

Rumbutienė, Stasė, gyv. Phila.,
Sajauskas, Kazimieras ir Juozas.
Sakavičius, Juozas.
Saukaitis, Antanas, su šeima: 

na, trys sūnūs ir duktė Jenutė, iš 
kupėnų k., Gražiškių vai., 
aps.

Selėnaitė, iš Alšėdžių vai., Dišlių 
ištek, pavardė nežinoma.

Skirutis, Joseph, ir jo dukterys 
sephina ir Barbora, gyv. Easton,

Stanaitienė, Marijona.
Staniulienė - Švoraitė, Marija

Okainėlių k., Kėdainių ap., gyv. 
landė, vėliau farmoje.

Stasiukaitis, Antanas.
Stravinskas, gyv. Bostone.
šlainas, Ignacas, iš Užkapių k., 

tos vai., Kėdainių aps.
švažaitė, iš Palnosų k., 

vai., Mažeikių aps.
Švidrienė - Kairytė, Juzefą,

Domo, iš Žarėnų vai., Telšių aps., 
Aurora, III.

Tamošiūnas, Antanas ir 
naitė, Anelė, gyv. Chicagoje.

Tranas, Mykolas, sūnus Justino, 
Ažubalių k., Jūžintų vai., Rokiškio

Trilikauskas, Stasys, gyv.
Trumpaitis, Ignacas, nuo 

gyv. Scranton, Pa.
Truskauskas, (Banys), Petras.
Tučius, Povilas, iš Valečkų k., 

šintų vai.-
Turkauskienč - Butkaitė, Ona, 

tė Mato ir Petronėlės Trumpai 
Butkų, iš Ridikiškių k., Eržvilko 
Tauragės aps.

Tallat - Kepša, Jonas, gim.
Tamulevičiaus, Vincento, gyv. 

ua, sūnus ir duktė prašomi
Ulinskis - Žikaitė, gyv.

Mass.
Urbonas, Leonas ir Urbonaitė, Ap< 

lonija, spėjamai gyv. Clevelande.
Urban, Alfonsas, sūnus Boleslovo, I 

Pabalių k., Panevėžio aps.
Valaičio, Jono šeima, 1924 m. gy 

Waterburg City (?).
Valaitis, Antanas, Pranas ir Stasj

1924 m. gyv. Waterburg City (?).
Valantavičius, giminaitis mirusi S būdamas dOS- 

Onai Masalskienei - Valentavičiūtę 
lankėsi Lietuvoje, Prienų vai.

Vasiliauskaitė, Marytė, ištek, pava: 
dė nežinoma, iš Panevėžio, gyv. N 
Chicago.

Velička, Pranas, iš Gineitų k., gy
Phila., Pa.

Vyšniauskas, Jonas, iš Antanavo 
Marijampolės aps., gyv. Chicagoje.

Vaiverienė - šnipaitė, Matilda,
Degučių k., šakių vai., gyv. Hartford

Vasiliauskienė - ... —
gyv. Philadelphijoje. «

Vylimas, Kostas, iš Kaniūkų k., Ar 
taliepties vai., Zarasų aps., gyv. Ne’ 
Yorke, vėliau Chicagoje.

IVarašis, Adelė, iš jos sūnus Alei 
Sandras, gyv. Pittsburghe.

Winkler, Johana, iš Duobiškių k 
šakių aps., gyv. Brooklyne.

Wood - Vengraičiūtė, Adelė, gy 
Milton.

Yla, Jonas ir Pranas, iš Luciūnų k 
Žemaitkiemio vai., Ukmergė.

Zdanavičius, Stasys, iš Bartinink
vai., Vilkaviškio aps., gyv. Bostone. 1

Zaleckienė, Zofija.
Zapalienė, Kazimiero Zapalio naši 

gyv. ūkyje netoli Chicagos.
Zdarzinsky (Darsainis), Kazimiera 

ir Pranciškus. |
žemaitis, Jonas su žmona, gyv. N. Y ;g
žlabienė, turėjusi giminių Ašmintc 

vai., Prienų par.

Ieškomieji ar apie juos žinantiej 
prašomi atsiliepti: į

CONSULATE GEN. OF LITHUANL
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

šos širdies žmo
nas, kad visada 
terapijos darbas, 
iiietęs kunigą 
ffl kelinti metai 

Gilbert Mai, ku- 
rožiai pramokti 
i Atlaiko lietu- 
k, paskaito evan-

Kryžių 
dies sąjį 
Jis nuol; 
viams tė 
brolių ir 
jis bus i 
šaltinis 
lietuvišk 
dytojas 
čių kitat

Kryžii 
lės buvo 
galės žei 
vių taut< 
lės tapti 
lu, jei ti 
dės lieti 
boję. Te 
vo pame 
dinusios 
gailių ai

Po pa 
kunigais 
šventori 
gos baž 
dos. Pas 
vę, jos 
rusius i:

Pagal 
atgiedai 
kentėjai 
dojo vis 
Uticoje, 
bėjo ta 
pirmą s 
vėmis n 
pasigail

Ta p 
pasidžie 
gavimu 
bono k 
jama, ] 
jino sa^ 
vidaus, 
bažnyti 
svetimt

Paštį 
giasi k 
do šver 
je. Dab 
salė.

Neui 
kalai. 
drabuž 
Lietuvi 
daug i 
mentų.

Prie: 
Uticos 
siant. 1 
tas pr;

- Ja.slnimitė, En.iUJ g k
nip

atvažiuoja sese- 
šmokyti vaiku-

nsnažai draugi
ojo Rožančiaus, 
0o, Tretininkių, 
štės, Veteranai

si M. Kemėžiui, 
iu taip maloniai 

atostogų, tariu 
’linkiu geriausio 
'.esniame apaš-

SKAITYK IR PLATINK

ir Povilo parapi- 
: pakrikštyti buvo 
ka šie kūdikiai: 
; Herman, Elaine* 
$ Diana Mary

Rug 
tanas 
moter 
sūnus

Veli 
Povile 
L.R.K 
draug 
pus ir

Tai 
steigė 
metus 
jo siu 
rapijo 
Vėliai 
kraut 
lerius

Sui 
parap 
siems 
klebo 
Baksi 
vybė

Našlaičiai dėkoja
Neseniai atvykusios į Jungti

nes Amerikos Valstybes trys lie
tuvaitės našlaitės, vasaros laiko
tarpiui apgyvendintos Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyne, 
Putnam, Conn., iš kur jos BALF 
rašo šitokį laiškutį: “Esame la
bai patenkintos tomis sąlygomis, 
ir visu kuo. Seselės yra labai ge
ros, yra daug mergaičių, bet 
mergaitės labai malonios ir 
draugiškos.”

“Linksmai leidžiame laiką; 
valgis yra labai geras, mokomės 
angliškai; kiekvieną dieną eina
me maudytis. Gavome ir daiktų 
iš seselių. Esame labai laimingos 
ii’ patenkintos tokią vietą gavu
sios.”

“Dėkojame Jums širdingai, 
kad suradote tokią vietą, vienu 
žodžiu, esame patenkintos ir nie
ko mums netrūksta.”

“Dėkojame visam Šalpos Fon
dui už dovanėles.”

Birutė Kungytė, Valentina 
Naujokaitė, Juzefą Adomonytė.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 
IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

•tavo su bažnyti- 
^-Barbora Kū- 
Jbas, Morta Du-

Mr 
liūną 
veliu: 
York

Lt 
sėjo 
Šeim 
riam 
Flori

3d. 8 dieną šios 
-inkai, minėdami 
'šdabrinio jubilie- 

salėje tu- 
į, pik- 

Jogramėle.
mūsų parapijos 

$jo rugsėjo 9 d. 
^bažnyčioje 9 vai.

A AA M*" H A ’Ulinio ju

K11\ jA s?
‘AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.

“AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų apie tai, kas da 
rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.
“AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenanči XN.Y. 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

“AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa 
šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir ku 
padėti.

“AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.

Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 
šį laikraštį šiuo adresu:

gyvuoja 
.^eną Uticos lietu- 
! Rentė kuklią lie- 
Hentę. švento
vėlės gatvės, jie 
<os pėdų aukščio 
^o lietuvišką 
kilmingomis apei

“AM IKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

.Skviestas misijo- 
’Sas Kidykas, S.J. 
^bažnyčiai mišias.

Jo 
šilau

už K

kė s 
dien

SU 1
14 <

su 
rugį



immus
US

rėjęs giminiu

Technikos 
inkai be- 
elia lėktu- 
lų aukščio 
kosminius

ai taip pat 
ašiems ty- 
gali turė- 

, bet ir ka-

DINOLAS
IĘS1S
JE

kovotoją 
Muensterio 

. V. Gallen, 
ivasarį Ro- 
tuvių atsto-

Onos, iš Daugįį B 
Mežrikifnė.Ul

'Mutts
Morkūnienė. k| 

tono miestelio i
Mulokiitė avi 

sesuo Pet^ u; /■ 
Panemunio vį?| 
Philadelphijoje I

Naraškeri^^l 
nėję giminiu V| 
aps., prašomi ur.,|

Narutis, Mjfau I 
1933 m. lankėsi ^1

Pivoriūną, I
Beverly, N.

Pivoriūms, !>,J 
gyv. Laurels (t-I 
N. J.

Prapuolenk^l
Cleveland, Okk.

Ratkus, Antim 
Amerikoje.

igsėjo-September 13, 1946

t KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Bayonne, N. J
Šv. Mykolo parapija

mažytė parapija, teturinti 
į225 šeimas, pralenkia ne vie- 
ižymiai didesnę parapiją. Jos 
ius klebonas kun. M. Keme- 
|savo sumanumu ir iniciaty- 
I gerų parapijiečių pritaria- 
E ir remiamas, įvedė trečia- 
Eiiąis nuolatinę noveną į šv. 
pelę Mariją Stebuklingojo Mc- 
iikėlio.
Pradžia buvo sunki, pirmais 

■tais teatsilankydavo apie 50 
Rmnbutiflė,^goniųt bet ištvermė daro ste

kus. Šiandien visi Bayonne 
Bntojai jam pritaria ir jį re-

ii

•T

Selėnūtė,iųJ 
ns primine, įJtek. pavartė J 
ii atsimena, swruth, 
juvęs Lietu- ' SfanaifiMd u. I 
is atstovas.
Kauną, Sei-

Sajausku, hį,
SakaviėinsJuį
Saulodtis,

na, trys sūnūsirį P-
kupėmik,&įį Kukli ir gražiai dekoruota 
aps.

Stamitifflė,
Staniulienė. aj 

Okainėlių k,]įJ 
landė, vėliai fe ■

Stasiuknitk į-1 
Stravinsku p'I 
šlamns, Ima| 

tos vai., Kėfe I 
Švaiaitė, ii į I 

vai, Mažeikiu a I 
švidrienė ■

Domo, iš taisai 
i Aurora, DL | 

Tamošiumi, i-1 
naitė, Anelė, p 1

celė, gyv. Pitts-
Ažubalių L,]fcl 

TrilikuKka.%1 

Trumpai M 
gyv. Scranton h I

Truskaishi J 
Tučius, 

šintų vai.
Turkinskn.J

tė Mato ir te 
Į Butkų, iš Rife |

Linolas gerai 
j su naujau- 
rija.

BĖRALINIO 
EW YORKE 
ASMENYS:

įdras, ir jo brolis 
į, Telšių aps., ir

s, sūnus Juozapo, 
Lės k., Židikų vai.,

gim. ir gyvenan-

P r anas (Frank), < 
lt gyv. New Yorke. 
vas, iš Rikitijos k., 
impolės aps. 
dpaitė, Ona, iš De- 
gyv. Hartforde, 

mda, gim. Lietuvo-

tėvas Veronikos! 
Chicagoje.

sūnus Povilo, iš 
zal., šakių aps. 
Islovas, iš Moniū- 
.1., Panevėžio aps. 
tė, Rozalija.
r Pranas, gyv. Bos-

ina ir Pranė, gyv.

su žmona, iš Saka- 
ų aps.
ys, iš Ciukiškių k.,

inus Igno, gim. žas-

ai Petro, iš Viekš- 
aps., ar jų vaikai.
Vasiliauskaitė, Liud-

Ivarių k., Viekšnių

riytėlė kviečia kiekvieną prie 
kaupimo ir maldos.
•arbštus klebonas, aukštos 
pros žmogus, kartu ir kurti- 
seminarijos profesorius, savo 
hiais, pamokančiais pamoks- 
lis patraukė minias žmonių, 
faien beveik tūkstantis žmo- 
latsilanko kas trečiadienį į 
Inos pamaldas, ypač daug 
limo.
gimaldos atliekamos trečia- 
iiais penkis kartus per dieną, 
|9 vai. ryte su mišiomis, ku- 
I atlaikomos už novenos da
bs; 2 vai. po pietų ir vakare: 
|45 ir 7:30 vai. Keturis kar- 

inglų kalba ir vieną kartą 
zių kalba.
Bar žmonės netalpa bažny- 
[ Reikės pridėt šeštą kartą.

Kiti darbai
žnyčia turi du choru: jauni- 
r moterų. Pirmąjį veda var- 
inkas J. Lubinskas; antrą 
B Kulickienė. ši veikli ponia 
į-, padeda parapijai, ypač 
Ėjose ir rengiant vaidini- 
parapijos teatrėlyje.
p du uolūs ir ištikimi kle- 
I padėjėjai yra P. Dani
škas ir Antanas Mickevi- 
Bkurių pagalba buvo atre
mta bažnyčia ir klebonija, 
?, užvestas gražus sodelis, 
įme įvyksta keturis kalius 
hetus piknikas.
pi. klebonas, būdamas dos- 
f užjaučiančios širdies žmo- 
iir norėdamas, kad visada 
sklandžiai parapijos darbas, 
it turi pasikvietęs kunigą 
Įbininką. Jau kelinti metai 
įdirba Rev. Gilbert Mai, ku- 
|ugebėjo gražiai pramokti 

Atlaiko lietu- 
Ipamaldas, paskaito evan- 
Er, reikalui esant, pasako 
g pamokslėlį.
Karrisono atvažiuoja sese- 
Enciškietės mokyti vaiku-

AMERIKA

Gera laikraištį pas bažnyčią lietus, kad būtų galima sužinoti, 
nusipirkti, bet dar geriau jį už- kokiam žmonių skaičiui bankie- 
siprenumeruoti. Jums visada pa- tą ruošti. M.

Gera laikraštį pas bažnyčią
Kep.

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ ŠYPSENOS

ir jo vaikai, iš No- 
o vai., Panevėžio ap. 
eras, iš Šimkūnų k., 
ilių aps. 
», vaikai.
as, sūnus Motiejaus, 
?yv. Lietuvoje.
brolis Felikso, iš Ne- 
ips.

sesuo Felikso, ište- 
nežinoma, iš Neto

ks.
Iteigvilių k., Žeimelio] 
ind, Ohio.
>, iš Pašilės.
ras, Kazys ir Ona, iš- 
noma, iš Moniūnų k., 
anevėžio aps.
- Vengraičiūtė, Vero- 
>ston. Mass.

Mečislovo, giminės 
.i.
Juozas, iš Zaščiūniš- 
io vai.
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I Valantofe I 
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Chicago.

Velifla, Pi»
Phila., Pa.

Į Vyšniauskas1®
Marijampolės ę'Bų kalbos.

Vaiveriar • < ■
Deguto) k.
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gyv Philašį- I

Vylimas, KasaI
taliepties nL - ■ 
Yorke, vėlh’.č I

WanSalti'l
sandras, I
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’Į Milton. I
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Ipija turi nemažai draugi- 
•Onos, Gyvojo Rožančiaus, 
tro ir Povilo, Tretininkių, 
irdo sodalietės, Veteranai 
kai.
jonui kun. M. Kemežiui, 
įrį praleidau taip maloniai 
šiai menesį atostogų, tariu 
dų ačiū ir linkiu geriausio 
Kimo tolimesniame apaš- 
■no darbe.

Kun. B. Mikalauskas.

VITYK IR FU’
ZOS LIETUVIŲ KATALKVJJ: 

IR KULTŪRINIO GYVE^

Savaitraštį

Kryžius parūpintas Jėzaus Šir
dies sąjungos, padarytas Dylio. 
Jis nuolat primins vietos lietu
viams tėvynės pakelių kryžius, 
brolių ir sesių kruvinąją kančią, 
jis bus parapijiečiams paguodos 
šaltinis pačių varguose, jis bus 
lietuviškojo tikėjimo viešas liu
dytojas tūkstančiams praeinan
čių kitataučių.

Kryžius Dievo begalinės mei
lės buvo paverstas meilės ir per
galės ženklu. Ir dabartinis lietu
vių tautos nešamasis kryžius ga
lės tapti meilės ir pergalės ženk
lu, jei tik lietuviai ištikimai bu
dės lietuviškojo kryžiaus sargy
boje. Tokios tai ir panašios bu
vo pamokslininko mintys, sujau
dinusios daugelį klausytojų iki 
gailių ašarų.

Po pamokslo visa bažnyčia, su 
kunigais, tarnais, procesijoj išėjo 
šventoriun. Atskaitytos iškilmin
gos bažnytinės šventinimo mal
dos. Pasimelsta už Lietuvos lais
vę, jos tremtinius, kalinius, mi
rusius ir už kryžiaus aukotojus.

Pagaliau ceremonijos baigtos 
atgiedant tris sykius “Kursai 
kentėjai už mus kaltus” . . . Gie
dojo visa minia. Gal pirmą sykį 
Uticoje, viešoje vietoje suskam
bėjo ta pilna liūdesio giesmė. Gal 
pirmą sykį Amerikos miesto gat
vėmis nuaidėjo “Viešpatie mūsų, 
pasigailėk mūsų . . .”

Ta pačia proga verta viešai 
pasidžiaugti Uticos lietuvių atsi
gavimu. Dabštaus vienuolio kle
bono kun. Grabausko vadovau
jama, parapijėlė gražiai atnau
jino savo bažnyčią iš lauko ir iš 
vidaus. Malonu dabar jaukioje 
bažnytėlėje melstis, negėda ir 
svetimtaučiui parodyti.

Pastatę kryžių, utikiečiai ren
giasi kitais metais statyti Liur- 
do šventovę erdviame šventoriu
je. Dabar pertvarkoma parapijos 
salė.

Neužmirštami ir pabėgėlių rei
kalai. Buvo renkamos aukos, 
drabužiai, aukojamos maldos už 
Lietuvos laisvę. Sekmadieniais 
daug einančių prie šv. Sakra
mentų.

Prieš keletą metų ėjo kalbos 
Uticos parapiją tuojau pat žlug- 
siant. Kunigo ir žmonių uolumas 
tas pranašystes niekais pavertė.

Pakeleivis.

Dėkoja už rūbus
Šio miesto lietuviams Krage- 

riams atėjo padėkos laiškas už 
aukotus rūbus, kuriuos anglų zo
noje Vokietijoje gavo lietuvė 
tremtinė.

Toji tremtinė rūbų kišeniuje 
rado aukotojų adresą ir jiems 
parašė dėkodama, kad nepamirš
ta nelaimės ištiktų tautiečių.

Laiške ji nusiskundžia, ’ kad 
apie tėvus ir Lietuvą nieko ne
girdinti.

Tikrai gera, kad lietuviai ame
rikiečiai aukoja tremtiniams.

Iš čion atsiųsto laiško matyti, 
kad tokia auka ne tik juos pri
dengia, bet ir suramina. K.

Stasys Valičkus baigęs Šv. 
Marijos Akademiją, įstojo į lai
vyną.

Norwood, Mass.

Rochester, N. Y

Waterbury, Conn.
Didelis piknikas įvyks rugsėjo 

22 d. Rengia SLA 11-ta kuopa 
Lietuvių Darže. Bus įdomi pro
grama.

Kalbės “Vienybės” redakto
rius Juozas Tysliava ir kiti.

Pradžia 1 vai. po pietų. Nepa
mirškit atsilankyti visi vietiniai 
ir apylinkės lietuviai. Kviečia 
rengimo komisijos nariai: T. Ma
tas, J. žemantauskas, V. Bertu- 
lienė, O. Kušlienė, A. Dauskur- 
dis, B. Petrauskas, A. Kušlis ir 
P. Motiečius.

Viktorija Bertulienė.

New Haven, Conn.

įlizahetli, N. J.
>v. Petro ir Povilo parapi- 
znyčioje pakrikštyti buvo 
boju laiku šie kūdikiai: 
ja Helen Herman, Elaine, 
iKašėtaitė, Diana Mary

alaidoti buvo su bažnyti- 
apeigomis—Barbora Kū- 
lurgis Grybas, Morta Du-
nė.
lūgsėjo mėn. 8 dieną šios 
os tretininkai, minėdami 
augijos sidabrinio jubilie- 
etus, parapijos salėje tu-

ŪKĄ” talpina daug įvairių žtoni*- 

IKOS” numeriuose rasite pr^'

ąžų pasilinksminimą, pik- 
Įgražia programėle.
[okslas mūsų parapijos 
los prasidėjo rugsėjo 9 d. 
aldomis bažnyčioje 9 vai.

tica, N. Y.
su apylinkėje ir kolonijose.

IKAI” rašo eilė pasižymėjus 
rašte arba vargstančių ištrėmė" 

IKA” skelbia kaip mūsųbro^Ų 
kaip eina jų šalpos darbas, 1^'

Lietuviai gyvuoja
ėjo 1 dieną Uticos lietu- 
apijėlė šventė kuklią lie- 
rreliginę šventę, švento
je pat didelės gatvės, jie 
e dvylikos pėdų aukščio 
>jo medžio lietuvišką

1IKA” metams kaštuoja 3 do1*^ 

e savo pažįstamus užsisakyti^ 
šį laikraštį šiuo adr^' 

“AMERIKĄ 
F” 9th Street,

r su iškilmingomis apei- 
išventino.
rogai pakviestas misijo- 
ain. Jonas Kidykas, S.J. 
) pilnai bažnyčiai mišias, 
Įmoksią.

Palaidojo
Rugsėjo 7 d. palaidotas An

tanas Stuckus. Paliko nuliūdime 
moterį Stelių, dvi dukteris, du 
sūnus ir vieną anūką.

Velionis priklausė Šv. Petro ir 
Povilo draugijai, Susivienijimo 
L.R.K. 103 kuopai ir Šv. Jurgio 
draugijai. Buvo darbštus, tau
pus ir pamaldus.

Tai vienas šv. Jurgio parapijos 
steigėjų 1906 metais. Buvo ilgus 
metus parapijos kasininku, turė
jo siuvyklą, kurioje ir naujos pa
rapijos susirinkimai įvykdavo. 
Vėliau turėjo valgomų daiktų 
krautuve, 6 paskutiniausius ke
lerius metus dirbo prie siuvėjų.

Sunkus buvo darbas steigiant 
parapiją, bet nenuilstamai vi
siems išvien einant, o šiandie 
klebonaujant darbščiam kun. J. 
Bakšiui, mūsų parapijos nuosa
vybė gražiausia visam mieste.

Viešėjo
Mrs. Helen Malurky (Norke- 

liūnaitė), paviešėjus pas savo tė-
velius savaitę, grįžo atgal į New 
Yorką.

Lt. Comm. Jonas Robanik vie
šėjo pas savo žmonos tėvelius. 
Šeima liko Rochestery, o jis ku
riam laikui išskrido apsigyventi 
Floridoj.

Padidėjo šeima
Jonas ir Florence Sedlickai su

silaukė sūnaus.

Pranas ir Aldona Beliukevi- 
čiai susilaukė taip pat sūnaus.

Vestuvnj varpai
— Ona Vaičiukiniūtė ištekėjo 

už M. Berlin rugp. 31 d.
— Lt. Jonas Valeska susituo

kė su Angela Brazyte rugsėjo 2 
dieną.

— Walter Barkausko šliubas 
su Irena Bartašiūte bus rugsėjo 
14 d.

— Marijos Gudonytės šliūbas 
su John Remmel bus taip pat 
rugsėjo 14 d.

Padėka
Skaudžiai nelaimei ištikus ma

ne, teko patirti prielankumą sa
vo gerų draugių bei draugų, ku
rie mane lankė namuose, sura
mino ii’ apdovanojo. Gavau daug 
linkėjimų greitai pasveikti. Ti
kiu, kad tai suteiks man jėgų 
greičiau sustiprėti.

Negaliu praleisti nepareiškus 
savo padėkos mūsų šeimos ge
riems draugams V. Norkūnams 
ir šeimai, F. Taragauskų šeimai 
ir jųjų gerajai dukrelei slaugei 
F. Romano; K. Ramanauskų šei
mai, J. Šilkų šeimai, ponioms J. 
Dičkienei, A. Pilvelienei, K. Me
delienei, J. Kazlauskienei, J. Me
delienei, A. Tiškienei, A. Petru
lienei, M. Juozukevičienei, A. 
Masiulienei, B. Masiulienei ir E. 
Paurazienei iš Detroit, Mich.

Ačiū A. C. Gilbert Co. darbi
ninkėms už gražias gėles ir do
vanas. Nuoširdžiai dėkoju vi
soms ir visiems, kurie kokiu nors 
būdu parodė man savo prielan
kumą.

Savo maldose prašysiu Aukš
čiausio visiems sveikatos už jū
sų gerą širdį, parodytą man ma
no nelaimėje.

Izabelė Jokubaitienė.

Pagerbė Hildą Žimkiūtę
Giminės, tėveliai, draugės ir 

draugai suruošė Shower bei do
vanėlių sunešimą Hildai Žimkiū- 
tei, kuri yra mūsų viešose mo
kyklose mokytoja, gabi pianistė 
ir gera lietuvaitė.

Į šias vaišes taipgi buvo atsi
lankę viešnių ir svečių iš Water- 
burio, New Cannan, Stanford ir 
Branford.

H. žimkiūtė ištekės už Juozo 
Lisajaus iš Seymour, Conn. Jis 
yra baigęs chemijos mokslus ir 
šiuo tarpu dirba Chemical Re
search darbą. Jis yra gabus jau
nuolis, kuriam ateitis daug žada.

Linksma buvo girdėti, kada 
abudu jaunuoliai padėkojo vi
siems dalyviams už dovanas gra
žiai lietuviškai.

Parapijos bankietas
Rugsėjo 15 d. įvyks mūsų pa

rapijos nepaprastas bankietas. 
Bus ta proga paminėta 35 metų 
parapijos sukaktis.

Visi dažnai kalba apie parapi
jos organizatorius, šiame ban- 
kiete teks tikrai sužinoti, kas 
buvo tie pirmieji pionieriai. Daug 
tų parapijos kūrėjų yra jau ap
leidę šį pasaulį, bet jųjų darbai 
bus paminėti šiame bankiete, 
nes yra knyga, kuri sudaro mū
sų paripijos istoriją nuo pat 1908 
metų.

Šiame bankiete taipgi teks pa
simatyti su tais veikėjais, kurie 
dai’ yra gyvi ir kurie daug darbo 
yra padėję, steigiant mūsų para
piją

Visi, kas tik nori pasidžiaugti 
šios sukakties proga, kviečiami 
mūsų klebono kun. Edvardo 
Gradeckio atsilankyti į šį ban- 
kietą.

Klebonas kviečia visus sugrą
žinti vokus su duoklėmis už bi-

šeštadienį, rugpjūčio 24 dieną, 
Adolfui ir Marcelei Kavaliaus
kams, gyv. 8 St. John Ave., Nor
wood, Mass., jų sūnus, dukrelė, 
giminės ir draugai surengė ban- 
kietą jųjų vedybinio gyvenimo 
25 metų sukakties proga.

Bankiete dalyvavo apie 70 
viešnių ir svečių iš įvairių Nau
josios Anglijos kolonijų. Be vie
tinių, dalyvavo iš šių miestų: So. 
Boston, Mass., Medway, Mass,, 
Dedham, Mass., Lynn, Mass., 
Worcester, Mass., Lewiston, Me., 
Portland, Me., Hartford, Conn, 
ir iš kitų kolonijų.

Buvo pasakyta daug nuošir
džių sveikinimo kalbų. Kava
liauskams linkėjo laimės ir il
giausių metų, kad sulauktų dar 
daug vedybinio gyvenimo sukak
tuvių.

Kavaliauskams nuo visų vieš
nių ir svečių buvo įteikta dova
nėlė 25 dol. sidabriniais. Taip 
pat jie gavo daug dovanėlių nuo 
sūnaus, dukrelės, giminių, drau
gų ir pažįstamų. Jųjų sūnus ir 
dukrelė sveikino savo tėvelius, 
linkėjo jiems kuo geriausios lai
mės ir dėkojo visiems už atsilan
kymą jųjų tėvelių pagerbti.

Adolfas ir Marcelė Kavaliaus
kai nuoširdžiai dėkojo savo duk
relei, sūneliui, giminėms, drau
gams už bankieto surengimą 
jiems pagerbti. Taip pat dėko
jo visiems už atsilankymą, svei
kinimus ir dovanas.

Tostmasteriu buvo Jonas Ka
valiauskas.

( Kavaliauskai yra geri katali
kai ir susipratę lietuviai. A. Ka
valiauskas yra šv. Jurgio drau
gijos vicepirmininkas, Federaci
jos 10-to skyriaus iždininkas. 
Būdamas jaunas, mėgo organi
zacijas ir priklausė prie Lietuvos 
Vyčių, choro, L.D.S. ir buvo ki
tose valdybose. Marcelė Kava
liauskienė, jauna būdama, gyve
no Lewiston, Me. Ji taip pat pri
klausė prie Vyčių kuopos, Mote
rų Sąjungos ir dirbo kitose orga
nizacijose.

Kavaliauskai išaugino gražią 
lietuvišką šeimynėlę. Sūnus Ed
vardas studijuoja Northwestern 
universitete, priklauso prie lietu
viškų katalikiškų organizacijų, 
Vyčių kuopos ir kitur.

Adolfas Kavaliauskas kilęs iš 
Trakų apskrities, Varėnos para
pijos, Babriškių kaimo. Marcelė 
(Bernotaitė) Kavaliauskienė ki
lusi iš Pivašiūnų parapijos. J 
Ameriką atvykę prieš 33 metus.

Žvalgas.

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

Dirbkime vieningomis jė
gomis už Lietuvą! Jau beveik 
dveji metai galinga Maldos 
Apaštalavimo Sąjunga vado
vauja Maldos Vajui už Lietu
vos laisvę ir nepraranda vil
ties maldos galia! Už mūsų 
intenciją karštai meldžiasi 
visur pasulyje 35 milijonai 
M. Apaštalavimo narių. Tai
gi, nedelsdamos, visos drau
gijos ir mokyklos tesiunčia 
savo maldų sąrašus į:
Maldos Apaštalavimo Centrą

St. Robert’s Hall, 
Pomfret Centre, Conn.

Šv. Jurgio par., Bridgeport, 
Chicago. — Už Lietuvos lais
vę aukoja maldų vainiką: Mi
šių—132; komunijų—75; ro
žančių — 305; stacijų — 80; 
trumpų maldelių—500.

Šv. Kazimiero par., Wor
cester, Mass.—Mokyklos vai
kučiai žadėjo: Mišių—4225; 
komunijų—1765; rožančių— 
3325; šv. Sak. aplankymų— 
5650; trumpų maldelių—160,- 
600.

Apreiškimo par., Brooklyn. 
— Suzana Gudaitienė surin
ko iš kitų pasižadėjimus: Mi
šių—661; komunijų—761; ro
žančių—3685; stacijų—426; 
šv. Sak. aplankymų—2,170; 
trumpų maldelių—1,000. Vy
rų Apašt. skyrius užsisakė 
misiąs už Lietuvą kas pirmą 
penktadienį. 12 asmenų pri
žadėjo kas savaitę priimti ko
muniją ir atkalbėti vieną ro
žančių. Jie užsakė 12 mišių 
už Lietuvą.

Šv. Roko par., Brockton, 
Mass. — Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių mokyklos vaiku
čiai prižadėjo: Mišių:—324;

komunijų—293; rožančių— 
285; stacijų—493; aplanky
mų—305; įvairių maldų—10,- 
537.

Šv. Jurgio par., Rochester, 
N. Y. — Maldos Apašt. sky
rius aukojo: Mišių—550; ko
munijų—250; rožančių—500; 
stacijų—300; įvairių maldų 
ir litanijų—870.

Šv. Trejybės par., Hart
ford, Conn.—120 Marijos so- 
daliečių iš Hartfordo diecezi
jos, susirinkusių kongrese, 
užsakė mišias ir kiekviena 
atstovė prižadėjo kas mė
nesį išklausyti mišias, pri
imti komuniją ir apeiti staci
jas už Lietuvą.

Šv. Jurgio par., Cleveland, 
Ohio — Ludvina Misienė pri
siuntė iš Maldos Apašt. sky
riaus: Mišių—65; rožančių— 
65; stacijų—65.

Neišsprendžiamas Klausimas
Advokatas (policijos liudi

ninkui) — Jei žmogų randa
me ant rankų ir kelių atsi
klaupusį viduryje vieškelio 

. ar tai ženklas, kad jis gir
tas?

Policininkas — Ne . . . bet 
atsimink, kad šis žmogelis 
norėjo vieškelio baltą liniją 
susukti ir parsinešti namon.

Susiklaidino
Prie viešbučio durų gir

tuoklėlis, pamatęs žmogų, ap
sivilkusį uniformą, priėjęs 
jam sako:

— Prašau man pašaukti 
automobilį.

— Atsiprašau ... Aš esu 
ne durų sargas, bet laivyno 
kapitonas.

— Tai pašauk man laivą.

Chicago, Ill.

Vatikano Radio 
Žinios

Vatikanas.—Prieš kurį lai
ką šv. Tėvas, audiencijoje 
kalbėdamas Romos kunigams 
pamokslininkams, pasakė:

“Katalikų Bažnyčia niekad 
nesiduos uždaroma tarp ke
turių šventovės sienų. Atsky
rimas tikėjimo nuo gyveni
mo, Bažnyčios nuo pasaulio 
yra priešingas krikščionybės 
ir katalikybės idėjai . . .

Bažnyčios pagrindinė tei
sė ir tuo pačiu jos pareiga 
yra mokyti tikinčiuosius žo
džiu ir raštu, apie visa tai, 
kas liečia tikėjimą ir doro
vę.”

IMS DAUG LAIKO, KOL 
ATSTATYS LIETUVOS 

MIESTUS

New Yorkas. — Lietuvoje 
pirmoje vietoje atstatomi ka
riškos, reikšmės turintieji ke
liai bei įmonės.

Tarpe pastarųjų tos kurios 
produkuoja reikalingiausius 
gaminius raudonųjų įgulų 
naudojimui ir apskritai ket
virtam Sovietų penkmečiui.

Ims daug metų, kol bus at
statyti apgriauti Lietuvos 
miestai, ypač, kad jaučiamas 
didelis trūkumas net tokių 
paprasčiausių statybos reik
menų, kaip vinys ir stiklas 
langams.

Tačiau, tas nekliudo Lietu
vos inžinieriams planuoti, ko
kia kryptimi turėtų būti vyk
domas atstatymas per karą 
sugriautųjų Lietuvos miestų 
ir šiaip pastatų.

Dabartinis Amerikos am
basadorius Rusijai, gen. Wal
ter Bedel Smith, yra katali
kas. Jis yra buvęs Eisenhow
er gen. štabo viršininku.

Amerikos armijoje buvo 
du katalikai karo kapelionai 
negrai, iš kurių vienas apdo
vanotas bronzos medaliu.

Kanada. — Katalikų Baž
nyčia Kanadoje savo tikin
čiųjų skaičiumi prašoka vi
sas kitas konfesijas. Katali
kų prieauglis procentualiai 
yra didesnis negu kitų.

1941 m. Kanadoje buvo 11,- 
506,655 gyv., iš jų katalikų 
buvo 4,986,552.

Aidas
Ponaitis, gerokai nuo rugi

nės prakvipęs, paėmė telefo
ną ir pradėjo šiaip kalbėtis:

— Heilo . . . hik . . . helio.
— Heilo, — atsakė telefo

no stoties panelė.
— Heilo.
— Tai atsiliepia aidas, — 

tarė girtuoklėlis.

Sveikatos Patarimas
Moteris — Žiūrėkis, žmo

gau. Kodėl pats vis ateini į 
mano namus prašyti valgio? 
Šioje gatvėje daugiau šeimy
nų ir namų.

Valkata — Daktaro patari
mas.

Moteris — Daktaro pata
rimas?

Valkata-— Jis man pasakė, 
kad, atradęs tinkamą valgį, 
nemainyčiau.

Per Karą
Per karą du kareiviu buvo 

sargyboj; vienas sergėjo, o 
antras miegojo. Tuo tarpu 
krito bomba ir nutraukė mie
gančiam kareiviui galvą.

— Negerai, negerai
jo bendras . . . Nebus galo nu
stebimui, kada tasai pabus ir 
neras savo galvos.

Pasiaiškino
Elgeta skundėsi einan

tiems pro šalį, kad dar šian
dien nieko nevalgęs ir prašė 
pagalbos.

— Dėl ko neini dirbti, juk 
esi sveikas, — subarė praei
vis.

— Kad eičiau dirbti, tai 
dar daugiau norėčiau valgy
ti, — atsakė elgeta.

Pranas Bekampis.

Šalpos darbai
BALF 4 skyrius, Chicago, Ill., 

praneša, kad nuo 1944 m., lap
kričio 9 d. iki 1946 m. rugp. 23 d. 
centrui narių mokesčių pasiuntė 
iš viso 8186.50.

Per tą patį laikotarpį BALF 4 
skyrius darbužių ir maisto su
rinko 2,050 svarų, kuriuos per
davė Chicagos BALF centrelio 
sandėliui. Be šių darbų, 4 sky
rius yra davęs šias aukas: Naš- 

' liačių Fondui—$25; BALF Aps- 
j krities Baby Shower—$20; Com
munity Fund — $10 ir lietuvių 
šalpos reikalams—$35. Iš viso 
$90.00.

BALF 4 skyrius taip pat siun
tė atskirus drabužių, maisto ir 
knygų siutinėlius lietuviams 
tremtiniams įvairiuose Europos 
kraštuose: Italijoje, Danijoje, 
Belgijoje, Vokietijoje ir Prancū
zijoje.

Tokių siuntinių pasiųsta už 
$87.50.

BALF 4 skyriaus veiklą veda 
ir tvarko šie veiklesnieji sky
riaus nariai: kun. P. Gasiūnas, 
Vikt. Daugirdienė (pirm.), Br. 
Tūbelis (sekr.), Vikt. Tūbelienė 
(iždin.), Vincas Rėkus, Jonas 
Lebežinskas, Al. Laurinaitis, Fl. 
Rėkus, K. Bagentas, J. Bardaus- 
kas, Ant. šakys, Ona Mileris, K. 
Raustinienė, Ona Deksnienė.

Šiam skyriui daugiausia yra 
pasidarbavęs skyriaus sekreto
rius Bronius Tūbelis.

Santiago. — Čilės Kardino
las, Santiago Arkivyskupas 
Caro Rodriguez ilgesnį laiką 
Romoje sunkiai sirgęs, pa
sveiko ir per Amerikos Jung
tines Valstybes grįžo į Čilę.

Pažymėtina, kad J. Em. 
yra nuoširdus lietuvių drau
gas. Lietuvių Kolegiją Romo
je jis parėmė moraliai ir ma
terialiai, paskirdamas nema
žą piniginę auką.

Airija. — Airijos Gayway 
Vyskupas Monsin. Michael 
Browne, dalyvaudamas Airi
jos Raudonojo Kryžiaus susi
rinkime, karštai ragino padė
ti nelaimingiesiems bena- 
niams europiečiams, ypač 
vaikams.

Vyskupas priminė susirin
kusiems, kad ne vieną šimt
metį airiai turėjo valgyti kar
čią pabėgėlių duoną, kai jų 
Tėvynėje siautė persekioji
mai. Tada airiai rado kitose 
Europos šalyse prieglaudą ir 
darbą.

Frackville, Pa.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. ĖVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamnotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Išrinko atstovę į BALF seimą
Chicagos 4 skyrius pranešė, 

kad jau išrinko savo atstovą 
BALF seimui, rugsėjo 18-19 d. 
New Yorke.

Išrinkta skyriaus iždininkė 
Viktorija Tūbelienė.

Laiškas iš Lenkijos
J. Bankieta neseniai gavo laiš

ką iš savo giminaitės, esančięs 
Lenkijoje.

Laiškas atėjo gana greitai.
Giminaitė rašo, kad iš Lietu

vos žinios patvirtina, jog ten be
veik visi vyrai išvežti. Jos pačios 
tėvai išmesti iš ūkio,—išmetė ru
sai. Jos dėdės šeima nežinia kur 
dingusi.

Lenkijoje viskas labai bran
gu. D.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 
— ei5o — 

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

........ .. » ♦- —*
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Apreiškimo 
Parapija

Mokykloj
Mūsų parapijos mokykla 

sėkmingai pradėjo naujus 
mokslo metus.

Šiemet iš viso turim 50 
naujų mokinių. Su pernykš
čiais tai sudaro gražų būrį, 
apie 280 berniukų ir mergai
čių.

Mokyklos viršininkė yra 
sesuo Redempta. Prieš tai ji 
buvo mokytoja aukštesnėje 
mokykloje, kur dėstė prancū
zų kalbą.

Mūsų mokyklai garbė turė
ti viršininkę su aukštuoju 
mokslu.

Reikia pastebėti, kad žmo
nės mokykla domisi ir mielai 
siunčia jon vaikučius.

Veteranai
Praeitą sekmadienį vetera

nai gausiai ėjo prie komuni
jos mūsų bažnyčioje.

Būtų buvę gera, kad jie 
būtų laikęsi daugiau išvien.

Bendruose pusryčiuose, dėl 
įvairių priežasčių, veteranų 
buvo ne per gausiai.

Pusryčių metu kalbėjo 
Bennett, vienas iš “Tablet” 
redaktorių.

Jo kalba buvo tikrai įdomi 
ir virto tikromis diskusijo
mis, kuriose dalyvavo keletas 
veteranų.

Veteranai yra pasikėlę di
deliems darbams. Jie pasiry
žę vietoje rasti galimybių į- 
vairiems parengimams ir yra 
numatę vajų į savo organiza
ciją įtraukti parapijos vete
ranus, kurių yra apie 850.

——
Domisi “Annunciator”

Mūsų parapijos jaunimas 
labai susidomėjo nauju “An
nunciator” numeriu, kuris iš
ėjo pertvarkytas, gražiai at
rodo ir turi įdomių raštų.

Tai nuopelnas redakcinės 
komisijos, kuri savo pareigas 
rūpestingai ir su skoniu at
lieka.

Palaidotas St. Pocius
Iš Apreiškimo bažnyčios 

šv. Jono kapinėse buvo palai
dotas St. Pocius, kuris mirė, 
sulaukęs 57 metų amžiaus.

Velionis nuliūdime paliko 
žmoną, tris dukteris, sūnų 
vienuolį, kuris dabar mokyto
jo darbą eina Waltham, 
Mass., ir seserį, gyvenančią 
New Brunswick, N. J.

St. Pocius į Ameriką buvo 
atvykęs prieš 37 metus.

Į laidotuves buvo atvykę 
nemaža vienuolių.

Velionis priklausė įvai
rioms draugijoms.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu, mūsų parapijos treti
ninkės eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

Šv. Vardo draugija susirin
kime rugsėjo 8 d. nutarė pri
sidėti prie Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo 75 skyriaus.

Kitame susirinkime bus 
renkamas atstovas į BALFo 
seimą, kuris įvyks spalių 18 
d. New Yorke.

Bendro Lietuvių Šalpos 
Fondo 75 skyriaus mūsų pa
rapijoj susirinkimas bus spa
lių 6 d., sekmadienį, po miš
parų.

Visi nariai prašomi nepa
miršti.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Pirmasis po vasaros atos
togų Liet. Katalikų Federa
cijos New Yorko apskrities 
svarbus susirinkimas įvyks 
šio mėnesio rugsėjo 27 dieną, 
penktadienio vakare, 7:30 
vai. Apreiškimo par. žemuti
nėje salėje.

Visi nariai prašomi nepa
miršti. Sekr.

“AMERIKOS” SKAITYTOJŲ VAJUS
Ruduo jau čia pat, o su juo vėl pagyvėja lietuvių visuo

meninė veikla: susirinkimai, šalpos darbai, teatrai, prakal
bos, spaudos platinimas.

Kiek liečia “Ameriką,” reikia pasidžiaugti, kad jos 
veikla ir vasarą buvo gyva ir reikšminga. Buvo pradėti žy
giai sustiprinti finansinę “Amerikos” padėtį, skaitytojai 
mokėjo už prenumeratą. Buvo surengta Lietuvių Diena ir 
rugsėjo 1 d. piknikas šio laikraščio naudai.

O dabar laikraščio administracija įsipareigojo sureng
ti vajų surandant “Amerikai” naujų skaitytojų.

Vajaus tvarka
Vajus yra lenktyniavimas, kas daugiau skaitytojų su

ras ir, žinoma, kas gaus laimėtojo vardą, o su tuo — skiria
mą dovaną.

Kol bus galutinai nustatytos vajaus taisyklės ir laimė
jusiems paskelbtos dovanos, mes turime prie tų varžytynių 
gerai pasiruošti, sustiprinti savo eiles.

Savo pasiruošimą pradėkime šitaip:
1. Kiekvienas atnaujinkime “Amerikos” prenumeratą 

tolesniam laikui arba pasiskubinkime prisiųsti užsilikusią 
skolą, keno yra dar nesumokėta.

2. Kiekvienas pasistenkime prikalbinti bent po vieną 
naują skaitytoją.

Kas atnaujins savo prenumeratą ir prikalbins vieną 
[skaitytoją (arba pats užrašys kam “Ameriką”), skaitysis 

savo pareigą atlikę.
Kas atnaujins savo prenumeratą ir prikalbins “Ameri

kai” du ar daugiau naujų skaitytojų, įeis pasižymėjusių 
laikraščio rėmėjų skaičiun.
laikraščio rėmėjų skaičiun.

Visų savo pareigą atlikusių ir pasižymėjusių “Ameri
kos” rėmėjų vardai bus skelbiami laikraštyje.

Pirmosios kregždės /
Ligi šiol pasižymėjusių “Amerikos” rėmėjų skaičiun 

įeina: -
1. A. Pateckis iš Hartford, Conn, (atnaujinęs prenume

ratą ir paaukojęs $7.00) ir
2. P-lė Kazlauskaitė iš Brooklyn, N. Y. (prisiuntusi 3 

'— naujus skaitytojus).
Čia reikia pažymėti, kad jie tai padarė niekeno neragi

nami, apie rengiamą vajų nieko nežinodami.
Taigi, pradžia labai graži. Keno vardas bus sekantis pa

sižymėjusių sąraše?
_____ •______

“Amerika,” rimčiausias laikraštis, paduoda svarbiau
sias žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių 
gyvenimą.

“Amerikai” bendradarbiauja geriausi lietuvių rašyto- 
i jai kaip Amerikoje, taip ir užjūryje.

“Amerika” metams kainuoja $3.00, užsienyje $3.25.
Visais reikalais kreipdamiesi ar pinigus siųsdami, adre

suokite :
“A M E R I K A”

222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

Maspetho Žinios
— Katalikų Veteranų pos

tas 869 (lietuvių) turės savo 
šokius rugsėjo 21 d., parapi
jos salėje. Gros Musical 
Meades orkestras. Bus ir ra
dijo laimėjimas.

— Parapijos bažnyčia jau 
išdažyta, šią savaitę bus ir 
salė išdažyta. Visi parapijos 
pastatai atnaujinti.

— Jaunavedžiai Songailiai 
išvyko į New Hampshire. Ap
sigyvens Maspethe.

— Zabelskiai pardavė savo 
namus su bizniu.

— Al. Navicko biznį per
ėmė sūnus ir žentas Bara
nauskas.

— Tretininkų susirinkimas 
bus šį pirmadienį, rugsėjo 16 
d., tuoj po vakarinių pamal
dų.

Šv. Jurgio Parapija
Rengia Bazarą

Mūsų parapija neturėjo di
delio bazaro jau apie 15 me
tų; būdavo rengiami tik ma
žesni. Dabar, jau karui užsi
baigus, pasiryžta surengti 
milžinišką parapijos bazarą.

Pereitą sekmadienį buvo 
sušauktas parapijos draugi
jų ir šiaip parapijiečių susi
rinkimas, kuriame ypač aps
čiai dalyvavo jaunimo (karo 
veteranų). Visi entuziastiš
kai užgyrė klebono pasiūly
mą—rengti didelį bazarą.

Prisiruošti prie to darbo 
išrinktas komitetas.

Bazaras tęsis dviejų savai
čių paskutinėmis dienomis: 
lapkričio 8, 9, 10 ir 15, 16, 17 
dienomis.

Bazare bus įvairių užkan
džių, gėrimų, jaunimui šo
kiai.

Bus leidžiama laimėjimui 
$50.00.

Šis bazaras turi sutraukt 
ne tik vietinius parapijiečius, 
bet ir visus Brooklyn© lietu
vius.

Tad prašomi visi pasižymė
ti savo kalendoriuose dienas, 
kad nepraleidus progą.

BALF susirinkimas
Mūsų parapijos BALF 58 

skyriaus svarbus susirinki
mas šaukiamas šį sekmadie
nį, rugsėjo 15 d., po 11 vai. 
mišių.

Yra visa eilė svarbių pasi
tarimų, o svarbiausia, — tai 
seimo reikalai.

Šiame susirinkime mielai 
sutiko dalyvauti ir padaryti 
svarbius pranešimus J. B. 
Laučka.

Tad prašomi atsilankyt į 
šį susirinkimą skyriaus na
riai ir svečiai. Susirinkimas 
prasidės lygiai 12:20 vai., pa
rapijos svetainėje.

Pamaldos sena tvarka
Mūsų bažnyčioje vasaros 

laiku pamaldos būdavo—su
ma—giedota 9 vai., o 11 vai. 
skaitytos mišios.

Nuo šio sekmadienio, rug
sėjo 15 d., suma bus 11 vai.

Svečiai
Pereitą sekmadienį sumą 

laikė ir pamokslą pasakė 
kun. J. Kidykas.

Lankėsi ir kun. P. Bulovas, 
M.I.C.

Eik, tinginy, pas skruzdėlę 
ir pasižiūrėk į jos kelius ir 
mokykis išminties.

Saliamonas.

New York, N. Y.
Vyčių naujienos

— Paskutiniam vyčių susi
rinkime dalyvavo apie 35 na
riai.

Mūsų pirmininkas Alb. Jat- 
kauskas skatina jaunuosius 
Bronxo, New Yorko ir apy
linkės lietuvius prisidėti šion 
organizacijon, kuri yra viena 
iš šauniausių mūsų šaly.

Vyčių susirinkimai esti kas 
pirmą mėnesio antradienį, o 
parengimai kas trečią antra
dienį.

— Grįžus A. Simulėnui, 
mūsų kuopa jau yra pasiry
žusi vykdyti savo planą—su
rengti vakarienę su šokiais 
grįžusioms iš kariuomenės 
mūsų kuopos nariams pa
gerbti.

Rengimo komitetas prane
šė, kad tas parengimas įvyks 
spalių 26 d.

— Vyčių seime, kuris įvyk
sta Worcestery, iš mūsų kuo
pos dalyvaus šie nariai: H. 
Koleskas, EI. Banunytė, St. 
Kaulytė, St. Montvidas, J. 
Bell, Anita Hibbins, J. Jat- 
kauskas, Brenda Bell ir Alb. 
Jatkauskas.

— Rudens šokius kuopa 
nutarė rengti lapkričio 30 d.

Kadangi tai paskutiniai šo
kiai prieš adventus, tai ren
gėjai stengiasi, jog tai būtų 
smagiausia šių metų pramo
ga.

Atsiminkit lapkričio 30 d.

Spalių 6 dieną Rožančiaus 
draugija rengia bendrus pus
ryčius.

11 vai. mišių metu bus ben
dra komunija.

Bilietai į pusryčius galima 
jau gauti. Kaina $1.50.

Grįžo
Sgt. Algirdas Simulėnas 

neseniai grįžo iš Japonijos, 
ilgą laiką išbuvęs su 11 Air
borne divizija.

Linkime jam geriausios 
laimės civiliniam gyvenime.

Stoja atgal kariuomenėn
Praleidęs 6 metus kariuo

menėje ir apie pusmetį na
muose, F. Žilinskas vėl užsi
vilko uniformą.

Dabar jis yra Ft. Belvoire, 
Va. ir netrukus tikisi išvykti 
į Vokietiją.

Šiuo sykiu jam bus daug 
lengviau patekti Vokietijon 
negu karo metu.

Parapijos bazaras rengia
mas spalių mėnesį parapijos 
salėje.

Netrukus bus daugiau pra
nešta apie tai.

Parapijos choras uoliai 
ruošiasi bankietui, kuris ren
giamas Bronxe pagerbti New 
Yorko veteranams lietu
viams.

Vyrų chore esama keleto 
narių, kuriuos atsilankusieji 
ilgai atsimins.

ĮVERTINA “AMERIKĄ”

J. S. Naujokaitis (Veterans 
Hospital) mums rašo iš Far
go, N. Dakota:

“Siunčiu $3.00 už metinę 
“Amerikos” prenumeratą, ku
ri jau baigėsi rugsėjo 1 d. 
Laikraštį gaunu reguliariai.

Šia proga noriu padėkoti 
redakcijai už įdomų ir turi
ningą laikraščio leidimą ir 
palinkėti geriausios kloties 
ateityje.”

Lietuviu Radijo Vakarines \
7:30 PROGRAMOS 7:30 ’

J. P. GINKUS, Direktorius *

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc. *

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

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

__ V. UBARAVIČIUS
AD. JEZA VITAS Pranešimų Dir. I

Muzikos Dlr. CHARLES MARMA
Programos Dlr. 1

495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

EV. 4-7142

Mūsų Apylinkėje 1
• Kun. Dr. J. Vaitkevičius, 

M.I.C., vienuolijos reikalais 
lankėsi New Yorke.

® Salomėja čerienč išleido 
savo kompoziciją dainai “O, 
Tėvyne manoji.” žodžiai Kl. 
Jūros, viršelį piešė J. Valai
tis.

® Kazys Konopinskas iš 
Brooklyno išvažiavo į Maria- 
napolį toliau mokytis ir žais
ti futbolo komandoj.

• Jule Misevičienė grįžo 
namo į Brooklyną po dviejų 
mėnesių atostogų Rogers 
Lake, Conn.

• Kunigų rekolekcijose šią 
savaitę yra kun. J. Balkūnas, 
kun. A. Petrauskas ir kun. A. 
Masaitis.

• M. Dobužinskis yra pa
daręs dekoracijas Monte Car
lo grupės statomam baletui 
“Ballet Imperial,” kuris su 
kitais dabar eina New Yorke.

• Kun. J. Prunskis, “Ame
rikos” bendradarbis, šiuo lai
ku keliauja po Meksiką.

• S. Prapuolenytė, šio laik
raščio bendradarbė iš Angli
jos, paskirta mokytoja aukš- 
tesnėn anglų mokyklon Corn
wall provincijoje.

• D. J. Averka atostogavo 
Naujojoje Anglijoje.

® Polyna Stoska grįžo po 
koncertų iš Vokietijos.

• Ona Narušienė iš Toron
to, Kanados, su sūneliu lan
kėsi New Yorke.

NAMŲ SAVININKAMS

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų draugi
jos svarbus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, rugsėjo 20 
d., 8 vai. vakare, grab. Sha- 
lins įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Minėtam susirinkime bus 
įdomių pranešimų ir svarbių 
pasitarimų namų savininkų 
reikalais.

Taigi visi lietuviai namų 
savininkai yra kviečiami at
silankyti į susirinkimą.

J. P. Mačiulis, pirm. 
Adv. Cl. Voket, sekr.

RAŠO APIE SUNKIUS 
VARGUS

Skaruliai, gyv. 88 Elderts 
Lane, gavo iš giminių laišką, 
iš anglų zonos Vokietijoje.

Laiške nusiskundžia, kad 
gyvenimas nuolat sunkėja.

“Kokias dienas dabar gy
vename, sunku aprašyti, — 
sakoma laiške. — Kasdien 
maistas mažėja . . . Dabar vėl 
sumažino beveik pusiau mais
tą, ir vis siūlo, kas nori na
mo važiuoti. O Dieve! . . . Na
mai mums vienas ir didžiau
sias džiaugsmas. Kad mes 
juos nors gautume pamatyti 
ir liūdinčią, badaujančią mo
tiną pasveikinti, artimuosius 
sutikti, mes būtume laimingi. 
Bet kas mums juos rodys — 
juk mes jau žinom, mums nie
kas apmeluoti negali.”

Kitoj vietoj sako: “Rodyk 
cigaretę vokiečiui, ir seka pa
skui . . . Vokiečiai kasa nuo 
laukų bulves jaunas, dar ne-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896

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

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

Tel. MArket 2-5360

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Al KAIP
į” atsakymas 
patiko? 
įsavostraipsnius?

į ginsim
L “sensacija”

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

priaugusias, vagia karves. 
Vokiečiai pripratę vogti ir 
plėšti: kada turėjo galią, plė
šė visą Europą, o dabar pa
tys savo žmones.”

Laiškas baigiamas: “Duo
nos visuomet tris dienas ne
turim per savaitę — tris die
nas užtenka, o kitas tris die
nas kantrybe esame sotūs.”

STUKO RADIJO 
SUKAKTUVĖS

Rugsėjo 7 d. sukako 
giai penkeri metai, kai jau
nas lietuvis veikėjas Jokūbas 
Stukas, 429 Walnut St., New
ark, veda New Jersey Lietu
vių Radijo programas.

Tą dieną, iš galingosios 
New Yorko WEVD stoties 
(1330 kil.), siekiančios arti 
150,000 lietuvių namus, jau
nasis radijas paminėjo savo 
radijo sukaktuves su specia
lia programa.

Dainavo Jonas ir Marija 
Čižauskai. Kalbėjo veikėjas 
Simonas Gudas. Eilutes sa
kė A. Liutviniūtė.

P. Stukas yra studentas 
New Yorko Universitete. Bū
damas N. J. Liet. Tarybos vi
cepirmininkas, jis energingai 
kovoja dėl Lietuvos išlaisvi
nimo. Koresp.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

ly-

New Yorko ir New Jersey 
Moterų Sąjungos apskrities 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 
8 d. Apreiškimo parapijos sa
lėje.

Susirinkimą atidarė aps
krities pirm. S. Subatienė su 
malda. Delegačių buvo 22 ir 2 
viešnios.

Visos delegatės gyvai 
svarstė sąjungos reikalus. 
Nutarta apskrities vardu iš
leisti laimėjimui knygeles. Iš
rinktos delegatės į Lietuvių 
Katalikų Kongresą.

Baigiant 6 vai. susirinki
mą, kuopos pirm, pakvietė vi
sas delegates vakarienės, ku
rią suruošė 29 kuopos šeimi
ninkės M. Kivitienė, J. Gra
žienė, J. Terebeizienė ir pa
gelbėjo T. Kubilienė.

Visos delegatės ir svečiai 
dėkojo už skanią vakarienę.

T. K.

PAIEŠKOJIMAI

tetos Agotos Bie-
Pirmiau gyveno 

Kilus iš Lietuvos, 
kaimo, Jezno vals-

Paieškau 
liauskaitės. 
Brooklyne. 
Kiškeliškių 
čiaus.

Taipgi paieškau pusbrolio Ka
zio Stelmoko. Prašau atsišaukti 
šiuo adresu:

Uršulė Bieliauskaite- 
Yoneliūnienė,

3082 St. Emile St.
Montreal, P. O. 5, Que., Canada

MEMORIES of LITHUANIA

17 d. šiame laik- 
Kįdėtas straipsnis, 
etinių vardą nuo 
J puolimų, kurie 
M tokius asmenis h jn 
^gen. St Raš-|Ry 
j, Starkus, 
•įnojusi, senutė 
rugsėjo 13 d. at- 
nusičiaudėjimu,— 

gatvės ženklas ... 
dėtoj reikia išblaš- 

abejojimą, 
jdiestiki, kad tas 
^straipsnis atsi- 
įjio dirigento pa-

ne;
uis

IŠNUOMOJAM
Vienas arba du patogūs k; i Vienybę' patik 

bariai išnuomojami tik nevi 
siems. Graži vieta ir geras 
važiavimas. Adresas:

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

Važiuojant Jamaica line iš 
lllth Št.

Reikalinga

e ; oho kito dirigen-

ipsniai, lygiai kaip 
jos “klierikalinės
įjs orkestrėlio.” 
t» *

įkia pažymėti, kad | RE 
įršmeižtai prieš Dr.
jiai patiko komu-

Lietuviams, karo veterar įtieiams—pasirem- 
reikalinga kambarių gyveni įjjįe,” jie Dr. A. 
Kas turite ar žinote, praš au pikčiau-
pranešti

“Amerikos” Administraci, 
222 S. 9th St., Brooklyn 11, 

Tel. STagg 2-2133

Dekoruotojas
ir

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medi
DARBO APKAINAVIMAS DY

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4203

eis 
ma

ii ria
2 reikalu susidarė sty 
įstras iš “Vieny- Į pri 
,mĖs" ir “Vilnies.
.’Amerikoje” bu
ss prof. kun. Ylos 
de Dr. Ant. Star- 
stovyklų kankinį, 
BALF įgaliotinį 
Jame buvo vaiz- 
įDr. Starkaus as- 
pasiaukijimai iš- 
istančiams na- 
.jyvybes, neaplen- 
tomunistų. Tas 

sivo vertingas at- 
Tienybės” ir bol-PARDUODA 

Geri, pigūs, patogūs nal' • * 
Gerose vietose. Patamav|jifldo laukti, kad 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas ti 
prašo. Apdraudžiu (insurin 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastun^

Real Estate Insurant!
496 Grand St., Brooklyn, 1 

Tel. EVergreen 7-167(1 lietuviai paten- 
__________ __ _ ____ J potvarkė BALF 

j# ir paskyrė 
I: savo įgaliotiniu.

ilgametės ne- 
| santaikos. Prof. 

Jj ii sąžiningai at- 
njpareigas, nors ir 
Ils kankinys gar- 
|:'j koncentracijos 
įp geriau supran- 
TO ir bėdas.” 
| i ★

J labai pabrėžia, 
fc" itin stojasi 
O krikdemų ir 
Iii sakosi net ne- 
»li tokio plauko 
|;W per galvą, 
r parodyti, kad 
jĮ redaktorius ne- 
Dų straipsnių 

ką skaitęs: 
jos šmeižtų jo- 

LIETUVIŠKA puikiai buvo 
l-e ateitininkus, 

ALUDEI

Uoto turės nors 
p drąsos prisipa- 
L suklaidinta ir 
hera žodžiu atsi- 
L.džiai įžeisto as- 
pėios viltys.
prill protestantų 
him tinęs Garsai” 
L’kųrašo taip:

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SCI 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienųj 
lyginimą, plasteriavimą, šali| 
vių cementavima ir kt. darb

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

Clement A. Vo
(VOKET  AITIS)

Advokatas
47-40 — 74f/> Sfr
Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5971

Čia Galima Gauti Kam 
“Black Home" Ale

Patogi Vieta Užejli 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIM 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

pnekėk su tokiu 
b kurio dešinėji 
pkairėji!
r • *
Į dedasi didele 
p žinove: “Ame- 
pnio autorių, ji 
Reiniu rašytoju, 
Rija, geluonies 
[“fanatiškai ap-

JUOZAS ZEID/ 
411 Grand Stret

Brooklyn, N. Kk r .1 r savo analizių

HAvemeyer 8 - 025!
RALPH K R U j 

FOTOGRAFE 
65 - 23 GRANO AVĖS 

Maspeth, N. Y. į

R taip ir neaiš-

plybės puokštę 
p baigia “Ame- 
pio autoriui: 
fdiskutuoti su 
Rakusiu žmogu- 

į Praleidęs karą 
Jaudriai kalba 

^vius. kurie ne
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riu< 
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