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“Vienybės” atsakymas 
Kam tai patiko? 
Ar skaito savo straipsnius? 
Apie apjakimą 
Ir toliau juos ginsim 
Dar viena “sensacija”
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Birželio T d. šiame laik
rašty buvo įdėtas straipsnis, 
ginantis tremtinių vardą nuo 
“Vienybės” puolimų, kurie 
pavieniui lietė tokius asmenis 
kaip V. Krėvė, gen. St. Raš
tikis, Dr. A. Starkus.,

Ilgai dūmojusi, senutė 
“Vienybė” rugsėjo 13 d. at
sakė piktu nusičiaudėjimu,— 
gal ir tai senatvės ženklas ...

Pirmoj vietoj reikia išblaš
kyti “Vienybės” abejojimą. 
Ji iš visos širdies tiki, kad tas 
“Amerikos” straipsnis atsi
rado “kažkurio dirigento pa
ragintas.”

Galima “Vienybę” patik
rinti, kad jokio kito dirigen
to nebuvo, kaip tik jos ne
lemti straipsniai, lygiai kaip 
nebuvo jokios “klierikalinės 
propagandos orkestrėlio.”
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Toliau reikia pažymėti, kad 
“Vienybės” šmeižtai prieš Dr. 
A. Starkų labai patiko komu
nistų laikraščiams—pasirem
dami “Vienybe,” jie Dr. A. 
Starkų sulygino su pikčiau
siais naciais.

Taip šiuo reikalu susidarė 
gražius orkestras iš "Vieny
bės,” “Laisvės” ir “Vilnies.”

Neseniai “Amerikoje” bu
vo paskelbtas prof. kun. Ylos 
straipsnis apie Dr. Ant. Star
kų, nacių stovyklų kankinį, 
dabartinį BALF įgaliotinį 
Švedijoje. Jame buvo vaiz
džiai iškelta Dr. Starkaus as
menybė, jo pasiaukijimai iš- 
gelbstint tūkstančiams na
cių kalinių gyvybes, neaplen
kiant nė komunistų. Tas 
straipsnis buvo vertingas at
sakymas į “Vienybės” ir bol
ševikų šmeižtus.4 z—
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Buvo pagrindo laukti, kad 
“Vienybė” po to turės nors 
kiek pilietinės drąsos prisipa
žinti buvus suklaidinta ir 
nors vienu geru žodžiu atsi
prašyti skaudžiai įžeisto as
mens. Bet tuščios viltys.

Štai lietuvių protestantų 
laikraštis “Gimtinės Garsai” 
apie Dr. Starkų rašo taip:

“Švedijos lietuviai paten
kinti, kad pertvarkė BALF 
skyrių Švedijoje ir paskyrė 
prof. Starkų savo įgaliotiniu. 
Tuo užsibaigs ilgametės ne
reikalingos nesantaikos. Prof. 
Starkus labai sąžiningai at
lieka savo pareigas, nors ir 
nedėkingas. Jis kankinys gar
siojo Štuthofo koncentracijos 
lagerio, todėl geriau supran
ta žmonių vargą ir bėdas.”
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■‘‘Vienybė” labai pabrėžia, 
kad “Amerika” itin stojasi 
ginti klierikalų, krikdemų ir 
ateitininkų. Ji sakosi net ne
žinojusi, kad tokio plauko 
žmonėms davusi per galvą.

Tai tegali parodyti, kad 
“Vienybės” redaktorius ne
skaito dedamų straipsnių 
arba neatsimena, ką skaitęs: 
tam nelemtam jos šmeižtų jo
vale iš Švedijos aiškiai buvo 
kalbama apie ateitininkus, 
klierikalus ...

Na, ir susišnekėk su tokiu 
redaktorium, kurio dešinėji 
nežino, ką daro kairėji!
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“Vienybė” dedasi didele 
žmogaus sielos žinove: “Ame
rikos” straipsnio autorių ji 
apibūdina švelniu rašytoju, 
sunkiąja artilerija, geluonies 
nešiotoju ir “fanatiškai ap- 
jakusiu žmogumi.”

Kuria šių savo analizių 
“Vienybė” tiki, taip ir neaiš
ku.

Savo gražbylybės puokštę 
“Vienybė” taip baigia “Ame
rikos” straipsnio autoriui:

“Gaila vietos diskutuoti su 
fanatiškai apjakusiu žmogu
mi, kai jis, praleidęs karą 
saugiai, taip mandriai kalba 
apie kitus lietuvius, kurie ne

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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LAGUARDIA APIE BALTIEČIUS
New Yorkas. — Jungtinių 

Tautų Ekonominės ir Socia
linės Tarybos posėdy UNR- 
RA direktorius padarė pra
nešimą apie beviečius asme
nis Europoje ir apie jų ateitį.

Jisai savo kalboje pažymė
jo, kad baltiečiai dabar nesu
tinka būti grąžinami į savo 
kraštus.

La Guardia mano, kad ki
tos šalys turėtų atidaryti du
ris pabėgėliams įr tremti
niams, nes jie prievarta ne
bus grąžinami į savo kraštus, 
jei dėl politinių aplinkybių 
jie tenai negali gyventi.

Šiuo tarpu LaGuardia ima
si greitų žygių baigti UNR- 
RA veiklai.

Kaip anksčiau buvo pra
nešta, nuo šių metų galo UN- 
RRA sustabdo savo veikimą 
Europoje.

Daugumas jos pareigų per
eis Jungtinių Tautų atitinka
mai organizacijai.

Jungtinių Tautų sekreto
riatas buvo kreipęsis į 41 val
stybę dėl beviečių asmenų 
priėmimo.

Rezultatai buvo menki. Net 
18 valstybių visai neatsakė.

Kitos šalys atrašė, kad dar 
nėra šiuo reikalu apsispren- 
dusios arba priėmimą viso
kiomis sąlygomis suvaržė.

JUGOSLAVIJOJE ŽUDO ŽMONES
New Yorkas.—“Time” laik

raštis praneša, kad Jugosla
vija šiuo metu kariuomenės 
turi apie 800,000 žmonių, ku
riuos prižiūri te apmoko rau- ga 
donosios armijos karininkai.

Vidurinis luomas toje ša
lyje sistemingai naikinamas. 
Beveik visokios įmonės ati
mamos, prisidengiant pa
prasta priekabe—esą, jų sa
vininkai buvę vokiečių ben
dradarbiai.

Slaptoji policija Ozna yra 
likvidavusi apie 200,000 žmo
nių ir apie 100,000 yra sumes
ta į kalėjimus.

Toji Ozna turi savo slaptus 
agentus Italijoje ir kitose 
Balkanų šalyse.

Nors UNRRA yra Jugosla
vijai davus paramos už 327 
milijonus dolerių, bet maža 
kas iš žmonių težino, iš kur 
ta pašalpa atėjus.

Neseniai Belgrade jugosla
vai, apsivilkę amerikiečių at
siųstais marškiniais ir apsia
vę anglų dovanotais batais, 
šaukė demonstruodami:

vien žodžiais kovojo bolševiz
mą ir nacizmą per kelis me
tus . ..”

Taip aukštai pasistatyda
ma, “Vienybė” gal praneštų, 
kur per karą buvo jos redak
torius Juozas Tysliava?

Ligšioliniai šaltiniai rodo, 
kad jis gyveno New Yorke. 
Nežiūrint to, jis savo laikraš
čio skiltis atvėrė šmeižti Lie
tuvos požemio kovotojams ir 
nacių koncentracijos aukoms, rįs BALF seime pasiskelbti 
kaip Dr. A. Starkus.

Kuo Juozas Tysliava pava
dintų tokį savo apjakimą?

Išeitų, kad “Vienybė” to
kiu savo pasišokimu norėtų 
uždaryti burnas lietuviams, 
kurie yra Amerikoje, ir ypač 
tiems, kurie, gindami nekal
tai jos užsipultus žmones, 
drįsta pakelti balsą ...

Iš savo pusės galima pa
žymėti, kad “Amerika” su di
džiausia garbe žiūri į kiekvie
ną Lietuvos laisvės kovotoją, 
ir kai mato juos užsipultus ir 
niekinamus, be jokio dvejo
jimo eina ir eis jų ginti, ne
darant išimties nė “Vieny
bei,” kuri savo senatvės ne-

.Vyčiij Seimas
Worcester.—Vyčių seimas 

čion įvyksta rugsėjo 20, 21 ir 
22 dienomis Aušros Vartų 
parapijos patalpose.

Seimas bus pradėtas iškil
mingomis mišiomis šį penk
tadienį.

Požemio Laikraščiai

Laisvės kovotojai Lietuvoj 
leidžia požeminius laikraš
čius “Kovos Keliu” ir “Lais
vės Varpas.”

Neseniai apie tuos laikraš
čius rašė Chicagos amerikie
čių spauda, net įdėdama dvie
jų “Laisvės Keliu” numerių 
nuotraukas.

Nors ir didžiausioj Mask
vos priespaudoj, lietuviai 
drąsiai kovoja dėl laisvės sa
vo žemei.

Sugavę laisvės kovotojus, 
bolševikai labai žiauriai el
giasi.

Veiverių miestely NKVD 
būrys laisvės kovotojų lavo
nus valkiojo gatvėmis, kol 
atsitempė į rinką, kur toliau 
juos biaurojo.

“Duokit ginklų! Mes norime 
kautis su amerikiečiais ir 
britais!” 

gių sudaryti vienai Balkanų 
valstybei, kuri būtų Maskvos 
priežiūroje.

Į tą federaciją turėtų įeiti 
Jugoslavija, Bulgarija, Ru
munija, Albanija ir tiek Grai
kijos, kiek jos pasiseks gauti.

Streikai Eina Prie 
Galo

New Yorkas. — Daugumas 
sunkvežimių vairuotojų suti
ko grįžti darban New Yorke.

Šis didmiestis vėl galės 
lengviau atsikvėpti, nes, 
sunkvežimiams streikuojant, 
buvo pritrūkęs reikalingiau
sių dalykų, kaip maisto ir ki
tų.

Laivų darbininkų streiką 
taip pat tikimasi netrukus 
baigti.

gali laikyti pateisinimu ne
kaltus žmones taip su dumb
lais maišyti, kad tuo tegali 
pasidžiaugti vien komunistai, 
kaip ir yra atsitikę.
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“Vienybė” rugsėjo 13 d. 

laidoje paskelbė naują “nepa
prastą” žinią. Girdi, BALF 
pirm. kun. Dr. J. B. Končius 
jau sugrįžęs iš Europos, bet 
tik niekur nesirodąs, nes no

tik ką šviežiai atvykusiu . . .
“Vienybė,” rodos, spausdi

nama savaitės viduryje. Va
dinasi, jos “sensacija” apie 
kun. Končių galėjo būti para
šyta ne vėliau kaip rugsėjo 
11 d. Mes kreipėmės telefonu 
į BALF raštinę, pasiklausda- 
mi, kur buvo kun. Končius 
rugsėjo 11 d. Mums pranešta, 
kad tą dieną BALF pirminin
kas buvo kelyje iš Briuselio į 
Paryžių...

Patelefonuoti BALF rašti- 
nėn kaštuoja tik vieną nikelį. 
Tiek tik būtų kaštavę “Vieny
bei” sužinoti, kur dabar yra 
kun. Končius. Deja, “Vieny
bės” leidėjams nikelis yra 
brangesnis už savo -vardą.

Pereitą sek- 
prancūzų zo- 
& buvo savi-

Hamburgas.- 
madienį britų ii 
nose Vokietijo; 
valdybių rinkin

Daugiausia 
krikščionys demokratai, ku
riuos remia kat dikai.

Antroje viet >je atsistojo 
nauja nepriklausomųjų parti
ja, po kurios ėjo socialdemo
kratai.

Komunistams* teko vos 
penkta vieta. į

Prancūzų zonoje pirmą vie
tą užėmė krikščionių socialų 
partija.

Rusų okupuotoje zonoje 
buvo labai peršama sovietų 
globojama socialistų vienybė. 
Ji laimėjo tik nežymia dau
guma.

TITO LIEPĖ SUIMTI ARKIVYSKUPĄ
* ♦-------------------------------------- ;--------------

Belgradas. — Diktatoriaus 
Tito įsakymu, Zagrebe buvo 
suimtas arkivyskupas Stepi- 
nač, kuris yra Katalikų Baž
nyčios galva Jugoslavijoje.

Jis buvo apkaltintas “nusi
kaltimais prieš Jiaudį.”

Diena prieš įtai jis buvo 
liudijęs aštuoniolikos teisia
mųjų teisme, kur buvo kalti
nami diktatoriui Tito nepa
lankaus sąjūdžio asmenys.

Tikroji šio suėmimo ir ap
kaltinimo priežastis glūdi ko
munisto, Tito pastangose pa
laužti Katalikų Bažnyčią.

Sulikvidavęs daug savo 
priešų, Tito, š&lifee komunis- 
tinimui didžiausią kliūtį rado 
Katalikų Bažnyčioje.

Dabar jis aiškiai pradėjo 
atvirą kovą sunaikinti kata
likybę savo šalyje.

Kaip kitas didelis paskes- 
niais laikais katalikybės per
sekiotojas Hitleris, taip ir Ti
to, sakoma, yra kilęs iš kata
likų šeimos.

— Graikija rengiasi iš 
Amerikos prašyti paskolos 
apie 500 milijonų dolerių.

ATVYKO NAUJI LIETUVIAI 
IŠ VOKIETIJOS

Rugsėjo 16 d. atplaukė iš 
Bremenhave, Vokietijos, lai
vas Marine Marlin su 922 ke
leiviais. Tarp atvykusių yra 
pora dešimtų lietuvių.

Kunigas Juozas čekavičius 
apsistojo pas seserį ir švoge- 
rį Šepučius, 73 Ridgewood 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Juozas Juozaitis su žmona 
Olese, Amer. piliete, apsisto
jo pas Juozą Maurutį, 173 
Congress Ave., Waterbury, 
Conn. Ten pat nuvyko ir Ade
lė Maurutienė su sūnum Albi
nu, dukterimis Aldona ir 
Anele Krukiene.

Edvardas Pečiulis su žmo
na Veronika, Amer. piliete, ir 
vaikais Alfonsu ir Danute lai
kinai apsistojo pas Oną Siga- 
lienę, 1609 Fallowfield 
Pittsburgh, Pa. Ten pat 
sistojo ir Jonas Šaltenis.

Andreas Gaufmanas 
žmona Darija, buvusia Dau
guvietyte, apsistojo 83-46 
Lefferts Blvd., Kew Gardens, 
N. Y.

Antanas Jucius, Amer. pi
lietis, su dukterim Irena ir 
Joana išvyko pas gimines į 
Chicagą, 6957 S. Artesian 
Ave.

Jonas Vilius Dumčia, Ame
rikos pilietis, išvyko pas dė
dę J. Ūsorių, 16678 Whit
comb St., Detroit 27, Mich.

Fridrikas ir Berta Kilijaus-

St, 
ap-

su

!NIS, RUGSBJOrSEPTEMBER 20,1946 
---------

Triukšmas J. Valst. Politikoje
♦ ,______________

Nukankinty Lietu- 
viy Sąrašai

Lietuvių tremtinių spauda 
paskelbė kelis nacių koncen
tracijos lageriuose ir kalėji
muose nukankintų lietuvių 
sąrašus.

Lietuvių Politinių Kalinių 
Draugiją renka daugiau ži
nių ir artimoje ateityje ren
giasi iškelti spaudoje naujų 
aplinkybių.

— Valstybės sekretoriaus 
pareigas einąs W. Clayton 
pareiškė, kad pašalpos reik
menys ir toliau bus siunčia
mi Jugoslavijon.

Naujas Jezuity
Generolas

Roma. — Nauju Jėzaus 
Draugijos generolu išrinktas 
belgas kun. Janssens.

Jis yra gimęs 1889 m.
Paskutinysis jėzuitų gene

rolas buvo lenkas Ledochovs- 
kis. Jis mirė 1942 m.

Vengrijos Kardinolo 
Įspėjimas

Budapeštas.---- Vengrijos
Iro

imsiąsis bažnytinių p; 
nių prieš tuos, kurie uždarė 
katalikų jaunimo organizaci
jas.

Vengrijos valdžia neseniai 
nusileido rusų reikalavimui ir 
uždraudė katalikus skautus 
ir kitas katalikų jaunimo or
ganizacijas.

— Šv. Benedikto vienuoly
nas, Latrobe, Pa. švenčia 100 
metų jubiliejų. Vienuolynas 
žinomas ir lietuvių.

kai apsigyveno pas dukterį 
New Yorke.

Atvykusieji yra pergyvenę 
abi okupacijas ir ne vienas jų 
kalintas bolševikų ir nacių 
kalėjimuose. Kun. čekavičius 
bolševikų išlaikytas kalėjime 
šešis mėnesius, o atėję naciai 
irgi ramybės nedavė. Jis bu
vo paruoštas 1941 m. birž. 25 
d. išvežti į Sibirą, bet prasi
dėjęs karas tai sutrukdė. Vo
kiečiai gi iš savo pusės jo vos 
nesušaudė: esą, tai dėl to, 
kad jis atrodęs jiems kaip 
žydas, nes bolševikų kalėjime 
buvo užsiauginęs barzdą. Vė
liau vokiečiai jį įtarė daly
vaujant Lietuvos požeminiam 
veikime. To rezultate naujas 
ištrėmimas.

Dauguma pabėgėlių tai au
kos perskirtų šeimų: vienų 
giminės ištremti į Sibirą, o 
kitų likę Lietuvoje, arba vie
nų ar antrų okupantų išžudy
ti.

Ypatingai sunkiai yra nu
kentėjusi katalikų religiją 
priėmusi žydų kilmės Lietu
vos pilietė Lily Cernes. Na
ciai išžudė visus jos šeimos 
narius, tik viena motina per 
stebuklą išliko ir šiuo metu 
vargsta Italijoje.

Atvykusius pasitiko būrys 
giminių bei draugų ir Lietu
vos Generalinio Konsulato 
New Yorke attache A. Simu
tis.

New Yorkas. — Jungtinės 
Valstybės pergyvena triukš
mingas tiek vidaus, tiek už
sienių politikos dienas.

Visą tą triukšmą sukėlė 
Prekybos sekretorius Wal
lace.

Kalbėdamas New Yorke, 
jis išėjo už rusams palankią 
politiką, tuo netiesiogiai pa
smerkdamas Valstybės sek
retorių Bymes, kuris Mask
vos atžvilgiu dabar laikosi 
griežtai.

Be to, Wallace rusams duo
tų valią rytinėje Europoje 
daryti, ką jie nori. Esą, ten 
amerikiečiai neturi jokios 
teisės kištis.

Pagaliau Wallace įspėjo, 
kad Amerikos politika nesu- 
sirištų su Anglija.

Ligi dabar Jungtinės Val
stybės domėjosi tautų likimu 
rytinėje Europoje ir įteikė 
protestus Lenkijai, Rumuni
jai ir Bulgarijai dėl demokra
tinės tvarkos nebuvimo tuose 
kraštuose.

Pagal Wallace išeitų, kad 
Amerika neturėtų rūpintis,

RUOŠIASI KATALIKŲ KONGRESUI
New Yorkas. — čion posė

džiavo Katalikų Kongresui 
rengti valdyba.

Buvo apsvarstyta kongre- 

surengti dainos ir literatūros 
vakarą, kuriam numatyta į- 
vairi programa.

Kaip jau pereitą savaitę 
buvo pranešta, Katalikų Kon
gresas susirenka Pennsylva- 
nijos viešbuty New Yorke. 
Ten pat bus ir vakaro progra
ma.

Iš įvairių Amerikos vietų 
pranešama, kad jau renka 
Kongresui atstovus. Atsilie
pia ir nemaža svečių atva
žiuosiant.

Kas mano sustoti viešbu
čiuose, turėtų kambarius iš 
anksto užsisakyti, juo la
biau, kad netrukus po to, 
spalių 23 d., New Yorke su
sirenka Jungtinės Tautos, ir 
miesto viešbučiai bus pilni.

Lietuviai katalikai jau at
siliepia ir su aukomis Kata
likų Kongresui.

Draugijos ir paskiri asme-

MOLOTOVAS APIE NAUJA KARA - - - - 4- - - - - - - - - - - -- -
Sen. Connally Pri
ėmė Kun. Dr. Končių

Paryžius. — Kalbėdamas 
taikos konferencijos Italijos 
komisijos posėdy, Rusijos 
užsienių reikalų ministeris 
Molotovas įspėjo kitas val
stybes, kad pastangos suda
ryti blokus, kuriuose nebūtų 
Rusijos arba kurie būtų nu
kreipti prieš Sovietų Sąjun
gą, gali privesti prie naujo 
karo.

Molotovas pabrėžė, kad 
Rusija neatsisakysianti veto 
teisių.

Jis kitu atveju pasisakė 
prieš Byrnes mintį, kad Len
kijos sienos vakaruose dar 
nėra galutinai nustatytos.

Reikia pastebėti, jog ir Ju
goslavijos atstovas Paryžiu
je užsišaukė, kad jei toji ša
lis negaus Triesto, tai gali 
prieiti prie naujo karo.

Jungtinių Valstybių sena
torius Connally Paryžiuje 
pasiūlė iš Triesto ir apylin
kės sudaryti naują valstybę.

— Paskutinėmis dienomis 
smarkiai nukrito Italijos lira.
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ar anose šalyse bus diktatūra 
ar demokratija.

Tai Wallace kalbai iš pra
džių buvo pritaręs priziden- 
tas Trumanas, kuris vėliau, 
kilus dideliam triukšmui tiek 
Amerikoje, tiek užsieniuose, 
pasisakė palaikąs ligšiolinę 
Byrnes politiką.

Nors Trumanas atsižadėjo 
Wallace pirštos politikos, bet 
pats Prekybos sekretorius 
sakosi toliau kovosiąs dėl pa
lankumo Maskvai. Jis pats 
tai vadina kova dėl “teisingos 
ir pastovios taikos.”

Šioji politinė audra, kuri iš 
dalies kilo norint pameške
rioti demokratams kairiųjų 
balsų, toli gražu nėra nutilu
si.

Tarp kita ko, ji davė ir 
priešingų rezultatų, negu 
Wallace tikėjosi. Kadangi po
roj vietų jis pakritikavo Ru
siją ir komunistus, tai kal
bama, kad Maskvos palanku
mo reiškėju gali tapti ne Wal
lace, bet “raudonasis pipiras” 
—senatorius Pepper, kuris su 
bolševikine parama bando į- 
šokti į viceprezidentus per 
ateinančius rinkimus.

nys raginami dosniai parem
ti šį svarbų katalikų lietuvių 
žygį.

James Jeans
Londonas. — Sulaukęs 69 

metų amžiaus, mirė garsus 
anglų astronomas J. Jeans.

Jo veikalai astronominiais 
klausimais pasiekdavo dide
les skaitytojų mases, nes bu
vo parašyti gražiu stilium ir 
lengvai suprantami.

Viena jo knyga yra išvers
ta ir lietuvių kalbom

James Jeans yra profeso
riavęs ir Amerikoje, Prince- 
tono universitete.

Amerikoj Didėja 
Divorsai

Washingtonas. — Pernai 
metais Amerikoje buvo duota 
502,000 divorsų.

Tai sudaro? 25 procentus 
daugiau negu 1944 metais.

Paryžius. — Rugsėjo 12 d. 
senatorius Connally priėmė 
Bendro Lietuvių Šalpos Fon
do pirmininką kun. Dr. J. B. 
Končių ir tarėsi lietuvių tau
tos bei šalpos reikalais ir pri
ėmė atitinkamą memoran
dumą.

Sen. Connally yra Ameri
kos Senato užsienių komisi
jos pirmininkas ir atstovas 
taikos konferencijoje Pary
žiuje.

Kun. Dr. J. Končius sena
toriaus buvo priimtas su ki
tais dviem lietuviais.

BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius jau ruošiasi grįžti į 
New Yorką.

Iš Paryžiaus rugsėjo 13 d. 
jis išvyko dar į Vokietiją. Iš 
ten dar vyks Austrijon ir 
Šveicarijon ir po to jau lei
sis kelionėn į New Yorką, kad 
suskubtų į BALF Seimą.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam .tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

SEKRETORIAUS WALLACE POLITIKA

PO DIDELES NAKTIES
Dar iš dangaus krauju rašyto skliauto 
Kaip upė srūva ašarų versmė, 
O ryto maldai kelia savo tautą 
Pabudus pirmo vyturio giesmė.
Ir kyla vaisiais geltonais apsunkus 
Dievop palaiminta obels šaka, 
Ir rieda lapais kaip sidabras sunkūs 
Nakties lietaus lašai... O ką
Tu, svetimas keleivi, ryto psalmei 
Aukosi Viešpačiui po didelės nakties, 
Ką duosi Viešpačiui už taką ateities,
Kad sveiką išnešė tave į krantą gelmės 
Po kryžkelių, klajonių ir juodų 
Žudynių chaoso, košmaro valandų? ...

Bernardas Brazdžionis.

RUSŲ PULKININKAS MUS KALBINA
(Iš tremtinių gyvenimo)

Žmogus, kurs per plauką nepateko į Amerikos prezi
dentus, šios didelės garbės taip lengvai neužmiršta ir neat
sižada.

Toks vyras yra dabartinis Prekybos sekretorius Henry 
Wallace.

Jis tikisi prasimušti į prezidentus per Amerikos kairių
jų paramą, neišskiriant nė komunistų. Norint susilaukti ko
munistų balsų, reikia būti palankiam Maskvai.

Wallace ligi šiolei kaip tik ir buvo ryškiausias maskvi- 
nio palankumo ieškotojas ir kairiųjų grupių žvaigždė.

Eidamas savo parinktu keliu ir tikėdamasis galėsiąs bi- 
čiuliuotis su Kremliaus valdovais, jis pereitą savaitę sukėlė 
ištisą audrą ne tik Amerikoje, bet visame pasaulyje.

New Yorke pasakytoje kalboje Prekybos sekretorius 
įtikinėjo, kad Amerikos užsienių politika turi būti “minkš
ta” Rusijos atžvilgiu.

Kaip žinome, Valstybės sekretorius Byrnes su Rusija 
dabar yra griežtas ir nenuolaidus.

Prezidentas Trumanas buvo pasakęs, kad Wallace kal
ba nušviečia šios šalies užsienių politiką. Todėl per visą že
mės rutulį nuėjo nusistebėjimas: argi jau vėl prasidės nuo
laidos Rusijai ir ar ligšiolinį sekretoriaus Byrnes kelią pa
keis Wallace įgeidžiai ?

Kilus triukšmui, Trumanas turėjo pasitaisyti ir pasakė 
remiąs sekretorių Bymes.

Šiaip ar taip, ši audra yra vienas iš keisčiausių epizodų 
Amerikos politikoje, susijusioje su tarptautiniais klausi
mais.

Nuostabu, kad būdamas laisvos šalies sūnus, Wallace 
Rusijos komunistinės diktatūros šėlimui palieka visą ry
tinę Europą. Jam visai nerūpi žmonių ir tautų laisvė, šian
dien sumindžiota Maskvos agresorių. Toks nusistatymas 
liudija ne amerikietišką idealizmą, kaip pats Wallace ir jo' 
pasekėjai galvoja, bet visišką tokių asmenų idėjinį bankru- 
tą ir parsidavimą vergijos bei smurto dvasiai.

Wallace darosi dar nuostabesnis, kai Rusijoj jis mato 
tokį ekonominį ir socialinį teisingumą, kokio Amerikoje ar 
kitur jis negali užtikti.

Jungtinių Valstybių Kongresas neseniai išleido knygą 
apie Rusiją. Tam veikale prieinama išvados, kad Sovietų Są
jungoje darbo vergų, visiškai neapmokamų, beteisių, gyve
nančių koncentracijos stovyklose, gali būti ligi 17 milijonų.

Tai tik vienas pavyzdys iš sekretoriaus Wallace giria
mo socialinio bei ekonominio teisingumo. Argi jis ir Ame
rikoje norėtų turėti milijonus darbo vergų?

Nepaprasta girdėti iš Amerikos aukštai pastatyto žmo
gaus, vos netapusio šalies prezidentu, tokius pareiškimus, 
kuriuose pritariama Maskvos smurtui ir nė pusės žodžio 
nerandama užstoti Rusijos pavergtoms tautoms, kovojan
čioms dėl laisvės. , R.

RELIGINIO ATGIMIMO DIENOS
Kun. J. Bružiko misijos Seedorfo 

Lietuvių stovykloje
Jau kelinta diena, kai mū

sų stovykloje vyksta misijos, 
kurias laiko kun. J. Bružikas. 
Kiekvieną dieną 9 vai. ryto 
lentinėje stovyklos bažnytė
lėje sugaudžia mažutis misi
jų varpas. Daugelis iš mūsų 
savo mintimis nuskrendame į 
Tėvynės laisvės dienas, kur 
kiekvieno mūsų tėviškėje mi
sijos buvo didelė ir kilni pa
rapijos šventė. Lietuvos baž 
nyčių bokštuose aiškiai gau
dė varpas, ir tūkstančiai mū
sų žemės vaikų klausydavo 
gilių misijonieriaus žodžių. 
Misijoms pasibaigus, lauke 
prie apsamanojusių švento
riaus akmens, išdygdavo mi
sijų kryžiai.

Šiandieną daug kas nuo tų 
metų praėjo ir pakito.

Dabar mes esame toli nuo 
savo Tėvynės ir savo namų. 
Šiandieną daug ko nustojome 
ir netekome. Mūsų širdyje li
ko tik Tėvynės meilė ir reli
giniai jausmai, kuriuos pro 
ugnų stulpus ir bombų krušą 
išsinešėme iš savo Tėvynės, 
visa kita palikdami ir netek
dami.

Todėl mums, lietuviams 
tremtiniams, buvo nepapras
tas džiaugsmas, kai šių metų 
liepos 28 dieną į mūsų See
dorfo stovyklą atvyko misi- 
jonierius kun. Bružikas. Kas 
iš lietuvių katalikų nepažįsta 
šito didžio ir kilnaus pamoks
lininko, kuris visą savo gyve- 

- nimą skiria Kristaus mokslui

ir žmonių išganymui! Tai tas 
pat kun. Bružikas, kurio žo
džių mes klausydavome Alvi
to, žaliosios, Gižų, Marijam
polės ir kitų parapijų bažny
čiose ar šventoriuose, po pla
čiai išbujojusiu kaštano me
džiu. Tas pat didelis misijo
nieriaus kryžius blizga ant 
juodos pamokslininko krūti
nės, ta pati gimtoji kalba ir, 
gal būt, tos pačios amžinai 
senos ir amžinai jaunos reli- 

'4ginės mintys, kurios krinta, 
lyg nunokęs vaisius, į tavo 
sielą.

Tik bažnyčia ne ta, ne gim
tinė ir pažįstamas parapijos 
varpas neatgaudžia į tave 
ežero aidais.

Didelėje, siaurais kraštais 
stovyklos salėje laikomos pa
maldos ir tos stovyklos gale 
mūsų inžinierius įruošė lietu
viško stiliaus altorių, nutapy
damas melsvą daugaus foną 
su Lietuvos vasaros laukais.

Mėlynumo viduje kyla di
delis baltas kryžius su į vi
sas puses einančiais dangiš
kosios palaimos spinduliais. 
Gilumoje — mažutės angelų 
galvos, o šonuose rymo du 
apaštalai — amžino ir negęs
tamo tikėjimo sargai.

Štai čia, prie šito altoriaus, 
stovime visi — ir jaunas ir 
senas — ir klausomės misijo
nieriaus lūpomis šaukiančio 
Kristaus balso.

Paskutinę misijų dieną vi
sa lietuvių katalikų stovyk
la, lyg palinkusi giria, artino
si prie švento stalo ir visas 
savo maldas, komunijas siun-

tė pas Aukščiausį, aukodama 
už Tėvynų, kad sveiki ir ver
tingi galėtume grįžti į laisvą, 
Nepriklausomą Lietuvą. Pul
kai tikinčiųjų ligi vasario 16 
—Lietuvos laisvės ir Nepri
klausomybės šventės—sutiko 
paaukoti daug išpažinčių, mi
šių, komunijų ir maldų už 
Tėvynę Lietuvą.

Tas, kurio surėdymu nak
tų platybėje susikuria ugnys, 
kurio balso klauso dykumų 
vėjai ir jūrų gilumoje nutyla 
audra, 
gą mūsų Tėvynę ir mūsų, naš
laičių jos vaikų, ašaras, bei 
maldavimus. Jis neleis, kad 
mūsų tikinčioje šalyje būtų 
išrautas tikėjimas ir kad mes 
mirtume sunkiame svetimo 
krašto tremtinio kely.

Jis grąžins mums mūsų 
mielą ir brangią Lietuvą.

Ant mūsų bažnyčios namo 
viršaus yra pastatytas di
džiulis medžio kryžius. Gera 
inžinieriaus ir elektrotechni- 
ko ranka į šį kryžių įvedė el
ektros laidus. Kiekvieną va
karą misijų dienomis, kai už 
melsvų Seedorfo apylinkės ši
lų grimsta auksinė saulė ir su 
tamsių spalvų tonais į žemę, į 
mažus mūsų stovyklos namu
kus atslenka vakaras, juoda
me danguje su gražiais švie
sos-atspindžiais iškyla bliz
gąs kryžius. Jis spindi ir da
bar.

Kitų tautų žmonės, eidami 
vakarais pro mūsų stovyklą, 
užvertę galvas žiūri į blizgan
čias kryžiaus šviesas. Tauti
nė trijų spalvų vėliava, kuri 
dienos metu siūbuoja ant bal
to stiebo mūsų stovyklos 
aikštėje, ir blizgąs kryžius 
nusako mūsų, tremtinių, sie
los gelmes. Tai ženklas, kad 
ateityje šių dviejų nemiršta
mų simbolių kryptyje mes 
norime tvarkyti tautinį ir re
liginį tautos charakterį.

Mes žinome, kad yra kraš
tų, kurie nekenčia kryžiaus 
ir mažos mūsų Tėvynės. Šių 
tvirtųjų gyvenimo dėsnių iš- 
griovimą jie laiko savo tiks
lu. Labiausiai tai yra viena 
tokia didelė raudono piautu- 
vo šalis, dėl kurios ir mes tu
rėjome išbėgti iš savo Tėvy
nės ir šiandien svetimoje že
mėje eiti alsius nelaimingo 
tremtinio kelius.

O ten giliai giliai mūsų baž
nyčios viduje yra toks mažas, 
mažutis žiburėlis, tokia ma
ža ugnelė, kuri skleidžia apie 
save gelsvai rausvas šviese
les, į kurią žiūrint darosi šir
dyje gera ir ramu.

Jau antras tūkstantis me
tų, kai dideliais ir painiais 
vingiais į nesugrąžinamą pra
eitį skuba žmonijos gyveni
mas, o visų šitų žmogiškosios 
prigimties klydimų viršuje 
skleidžias ir spindi Kristaus 
mokslo šviesa. Būna žmonijos 
gyvenime laikotarpių, kada 
suošia didžiulės bangos, ku
rios viską, rodos, paskandins 
ir nuneš. O mažutis, bažny
čioje glūdintis žiburėlis, kaip 
mirksėjo, taip mirksi ramus 
tarp visų gyvenimo audrų.

Užeina vakaras, užstoja ty
la. Visi miega ir ilsis po sun
kių dienos klajonių ir vargų. 
Tik vienas bažnyčios žiburė
lis mirksi ir budi per visas 
dienas ir naktis.

Mes ateiname ir nusilen
kiame tai mažai palaimos 
švieselei, kuri, tikime, parves 
mus į savo nuosavus, Lietu-

Jis mato nelaimin-

vos laukuos suglūdusius na
mus.

Tą kelią mums rodo misijo
nieriaus ranka ir kilni Tėvy
nės meilė, kuri slepiasi giliai 
mūsų širdyse.

Dangaus ir žemės Kūrėjau, 
šiandien mes iš Tavęs prašo
me palaimos visai gamtai ir 
visai žemei: grąžink mums 
mielą ir brangią Tėvynę!

Onaitis.

Birželio 14 d. į pabaltiečių 
stovyklą S. atvyko raudona
sis pulkininkas, savo padėjė
jų, vietos UNRRA direkto
riaus ir kelių tarnautojų lydi
mas. Susirado stovyklos ko
mendantą lietuvį ir pradėjo 
pokalbį rusų kalba.

Raudonasis pulkininkas 
kreipėsi į komendantą:

— Ar negalėtumėte su
šaukti savo tautiečių susirin
kimo. Aš norėčiau su jais pa
sikalbėti.

— Kodėl ne, sušaukti galiu, 
turiu teisę, — atsakė komen
dantas.

— Puiku, aš tamstai netgi

RUSAI SPAUDŽIA
TAUT. MAŽUMAS

1946-8-14

Apie Brazdžionio 
Knygę

Iš “Amerikos” šiandien ga
vau poeto ištrėmime Braz
džionio “Svetimi Kalnai” ei
lėraščių knygą, parašytą už 
Lietuvos ribų.

Niekad nebuvau eilėraščių 
entuziastas — gal dėl to, kad 
mokykloje tekdavo jas iš
mokti atmintinai.

Perskaitęs “Svetimus Kal
nus,” aš pirmą kartą pajutau, 
kaip žmogus, netekęs savo 
Tėvynės, eilėtais žodžiais ga
li pravirkdinti negyvą akme
nį.

Ten, toje knygoje,*kas žo
dis — tai ašara, kitur — pa
guoda ir viltys.

Taip, aš šiandien pamėgau 
eilėraščius apie Tėvynę.

Aš tikiu, ne, aš žinau, kad 
yra daugiau negu pranašingi 
psalmės žodžiai, įrašyti toje 
knygoje.:

“Tebūna tai parašyta kitai 
kartai, ir-tauta, kuri bus su
tverta, tešlovina Viešpatį.”

Kiekvienas taurus lietuvis 
turėtų perskaityti "Svetimus 
Kalnus.”

Manau, dar ne vienas iš 
senesniųjų lietuvių, skaity
dami šią knygą, atsimins to
kius pat vargus, pergyventus 
nuo Lietuvos pavergimo iki 
šviesios nepriklausomybės.

Edvardas Breslauskas.

LIETUVIAI KONCERTUO
JA EUROPOS RADIOFONE

Šiomis dienomis žinomas 
lietuvių tremtinių tautinis 
meno ansamblis “Čiurlionis,” 
vadovaujamas muziko Mi
kulskio, koncertavo net 3 kar
tus Stuttgarto radijofone, 
kuris yra vienas didžiausių ir 
garsiausių radijofonų visoje 
vidurio Europoje.

Koncerto metu ansamblis 
su dideliu pasisekimu išpildė 
visą eilę gražių lietuviškų 
dainų, tautiniais senoviškais 
instrumentais pagrojo kele
tą senosios lietuvių muzikos 
dalykėlių.

Koncertas sukėlė labai di
delį susidomėjimą.

Po garbingo ir gražaus pa
sirodymo, šis meno ansamb
lis yra pakviestas visai eilei 
koncertų į Šveicariją, Pran
cūziją ir Belgiją.

AUKOS INFORMACIJOS 
CENTRUI

New Yorkas. — LAIC rei
kalams įkasuota $5.00 auka 
iš p. J. Buivydo, Maspeth, N. 
Y. Be to, už Social Service pa
tarnavimus gauti $3.00 iš A. 
Beliūno, $2.00 iš J. Jakubavi- 
čiaus (abu iš Paterson, N. J.) 
ir $2 iš V. Staskaus (Kear
ny, N. J.).

Vienas įtakingiausių pran
cūzų laikraščių “L’Epoque” 
š.m. birželio 29 d. skelbia apie 
žiaurią bolševikų politiką 
tautinių mažumų atžvilgiu.

Tarp kitko laikraštis rašo:
“Vienas labiausiai klaidi

nančių mitų, kuris sovietų 
propagandai pavyko patiekti 
nesiorientuo j ančiai ar leng
vai tikinčiai pasaulinei opi
nijai, tai absoliuti sovietų re
žimo ištikimybė tautinėms 
mažumoms. Tačiau šiandien 
tas mitas jau ištirpo, — rašo 
laikraštis. Anglų viešoji opi
nija šiandien yra ypatingai 
pažeista paskelbtomis žinio
mis, kad Stalinas degradavo 
dvi sovietines respublikas, 
sulygindamas jų statusus iki 
paprastų provincijų teisių ir 
deportuodamas jų gyvento
jus į tolimąsias Sibiro sritis. 
Tai Krymo ir Kaukazo res
publikos, kurias Stalino de
kretas kaltina bendradarbia
vimu su vokiečių armija. Šios 
tautinės mažumos — dau
giausia totoriai ir čečėnai su
daro apie pusantro milijono 
ir yra šiandien pasmerktos 
žūti.

Kaip atrodo realybėje, čia 
neturima reikalo su naujomis 
sovietų priemonėmis, — rašo 
toliau laikraštis.

Represijos liečia ne vien 
tiktai totorius ir čečėnus.

Nuo 1946 metų pradžios 
keturios sovietinės respubli
kos — Volgos, Kalmukų, Kry
mo, čečėnų ir dvi autonomi
nės — Karacho ir Ordziniki- 
dzės (Kaukaze) sritys, kai 
buvo konstatuotas jų gyven
tojų gilus nepritarimas Mask
vai, buvo žiauriai paliestos, iš 
pagrindų pakeičiant jų veidą.

Represijos buvo nepapras
tai žiaurios,—pažymi “L’Epo
que.” Pav., Volgos respubli
koje iš 30,000 komunistų, ku
rie susvyravo ištikimumu 
Stalinui, po tos akcijos teliko 
tik 16 sveikų. Visi kiti buvo 
sušaudyti. Likusieji 400,000 
gyventojų ištremti į Sibirą. 
1944 metais, kai raudonoji 
armija išvadavo Krymą, bu
vo pradėta tuoj panaši akci
ja. Iš buvusių 1930 metais 
vieno milijono ir 225,000 Kry
mo totorių beliko tik 200,000. 
Sovietai brutališkiausiu būdu 
užgniaužė Ordzonikidzės sri
ties Nalciko ir Petigorsko če
čėnų, Goznyj srities Kaukaze, 
ir kalmukų tarp Dono ir Kas
pijos sukilimus.

Pabaigoje laikraštis klau
sia, koks iš tikrųjų yra Rusi
jos muzulmonų tautų opini
jos stovis ir kaip jos reaguo
tų konflikto atveju, kad ir, 
pav., su Turkija?

“L’Epoque” reiškiamos 
mintys yra be galo įdomios ir 
sukėlė didžiulį susidomėjimą 
visoje Europoje. Komentuo
dami šias žinias, daugelis 

• laikraščių užklausia: “O kas 
gi atsitiko su trimis ramio-

■ mis ir taikiomis Pabaltijo 
tautomis, kurias tariamai

■ “išvadavo” raudonoji armija 
ir apie kurių baisų likimą

- šiandien net bijomasi viešai 
prisiminti?”

galėčiau pasakyti, kuriuo rei
kalu aš noriu kalbėti, — nu
džiugo raudonasis pulkinin
kas. — Jūsų stovykloje prieš 
kurį laiką buvo atsiklausi- 
mas, kas nori grįžti namo. 
Mes žinome, kad apie 50% at
sakė teigiamai, tačiau anglai 
mums nurodo žymiai mažes
nį procentą, čia greičiausia 
duomenys bus suklastoti.

— Bet aš tamstai, pulki
ninke, vistik nepatariu eiti į 
susirinkimą.

— Kodėl? — nustebo pul
kininkas.

— Susirinkimą aš sušauk
siu, tamsta į jį nueiti galėsi, 
bet ar galėsi iš jo išeiti — to 
aš garantuoti, deja, negaliu. 
O jei ir išeisi, tai koks ? — iš 
anksto užjautė komendantas 
raudonąjį pulkininką.

— Tai kaipgi su tais 50% 
. . . su tais, kurie grįžti nori? 
— bandė teirautis pulkinin
kas.

— Čia, pulkininke, gal iš 
tiesų duomenys bus suklasto
ti, nes iš mūsų stovyklos nė 
vienas grįžti nenori.

— Ir tamsta?
— Ir aš.
— Tai koks gi tamsta pat- 

rijotas. Juk mums tiek dar
bininkų reikia.

— Kaip tik patrijotai ir ne
grįžta, — atšovė komendan
tas.

Dialogas pulkininką įtiki
no, kad į susirinkimą eiti ri
zikinga. Jis pakeitė taktiką ir 
nutarė lankyti butus.

Ir suėjo raudonasis pulki
ninkas į pokalbį su lietuve 
moterimi:

— Ar nenorite grįžti?
— Ar jau neturite ką vež

ti? Juk 1940 metais 60 tūks
tančių išvežėte.

— Taip jau ir 60, — bandė 
teisintis pulkininkas, — ga
lėjo tai ir klaida būti, dabar 
daug kas pasikeitė.

— Tikrai pasikeitė, — pri
tarė moteris, — juk 1918 me
tais už auksinius antpečius 
jūs korėte ir šaudėte, o dabar 
ir draugas pulkininkas su 
plačiais auksiniais antpe
čiais.

Raudonojo pulkininko vei
do raumenys nervingai suvir
pėjo.

— Blogą tamsta dieną pa
sirinkai, pulkininke. Pasižiū
rėkite pro langą, matai lietu
vių , latvių ir estų vėliavas 
pusiau stiebo nuleistas. Juk 
šiandieną birželio 14-toji.. .

— Bet anglų nenuleista, — 
nudžiugo pulkininkas.

— Jūs jų dar nevežėte, — 
paaiškino moteris.

Rusiškai mokąs UNRRA 
tarnautojas pokalbį išvertė 
savo direktoriui. Netrukus 
buvo įsakyta nuleisti pusiau 
stiebo ir anglų vėliavą.

Kitame bute pulkininkui 
neteko taip ilgai gaišti. Tik 
ką iš pamaldų už išvežtuosius 
grįžusi moteris šoko ieškoti 
.. . kirvio. Duktė apramino ir 
paaiškino, kad jos tėvas Sibi
re, o brolis sušaudytas. Paly-

dovai patarė pulkininkui 
greičiau atsisveikinti.

Užsuko pas latvį. Pasisvei
kino. Latvis atsikėlė, atsipra
šė visus palydovus, staigiu 
judesiu plačiai atidarė duris 
ir parodė pulkininkui kelią 
. . . lauk.

Pro aikštę skubėdamas 
pulkininkas užkliuvo už vy
ro, betriūsiančio su kažkokiu 
įrankiu.

— Iš kur? — kalbina pul
kininkas.

— Iš Lietuvos.
— Ką ten veikei ?
— Tarnavau NKVD.
— Gal Gestape, norėjai pa

sakyti, — koreguoja pulki
ninkas.

— Ne, NKVD, — katego
riškai patvirtino vyras su į- 
rankiu.

Raudonasis pulkininkas ne
atsigręždamas nukiūtino prie 
automobilio.

Iš “ Tremtinio žodžio.”

BALF Seimo 
Reikalu

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo Seimas į- 
vyks spalių 18-19 d.d. McAl
pin viešbutyje, New Yorke.

Seimas bus pradėtas 10 
vai. ryte. Seimo užbaigtuvės 
bus atžymėtos šeimine vaka
riene, kuri įvyks spalių 19 d.. 
7 vai. vakare, tame "pačiame 
viešbutyje.

Kiekvienas skyrius turi 
teisę siųsti po vieną atstovą 
nuo 25 narių. Apie atstovų 
išrinkimą reikia pranešti cen
tro sekretoriui.

Ryšium su būsimu seimu, 
New Yorke yra susidaręs 
BALF Seimui Remti Komite
tas, kuris rūpinasi pagelbėti 
atstovams. Tie atstovai, ku
rie norėtų seimo metu apsi
stoti pas privačius asmenis, 
ne viešbučiuose, prašomi pra
nešti centro raštinėn (19 W. 
44th St. Ne wYork 18, N. Y.). 
o čia bus patarpininkauta 
gauti kambarius.

BALF Valdyba.

BALF Telegrama
Ryšium su š.m. rugpiūčio 

mėn. paskelbtu Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezi
dento Trumano planu įsileis
ti į Jungtines Valstybes dau
giau nuo karo nukentėjusių 
tremtinių, einąs Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo pirmininko pareigas 
Nadas Rastenis siuntė prezi
dentui Trumanui tokio turi
nio telegramą:

“Your plan to permit entry 
into the United States of 
larger numbers of European 
refugees deserves whole
hearted support of every 
United States legislator. Your 
contemplated action is the 
first major step in the solu
tion of the tragedy of home
less European refugees in
cluding Lithuanians. All 
staunch humanitarians will 
endorse your stand in this 
question and pray for its suc
cessful materialization.”

Nauja Lietuvos Istorija
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 HOUSE 
52 Vanderbilt Avenue 

New York, N. Y.
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Kryžiai Miške
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

1 ■ Rašo A. Gervydas ■

ro laukuose vokiečių galybei 
lūžtant, pradėjo švelnėti ir 
visagalis gestapas. Noroms 
nenoroms teko gerinti kali
nių padėtį. Tada ir kalinio 
gydytojo balsas jau šį tą svė
rė. Tai panaudojo mūsų dak-’ 
taras, kuris niekad nevengė 
pasakyti tiesos žodį.

Kiekvienas gydytojas savo 
žinioje turėjo atskirą palatą. 
Daug kas, ypač lenkai ir vo
kiečiai inteligentai, darydavo 
pastangų patekti pas Dr. 
Starkų. Kadangi jis naujų li
gonių priėmime nedalyvauda
vo, tai jie prašydavo mūsų, 
kad pakalbėtume su daktaru 
ir jo paprašytume, kad jis 
kaip nors jiems padėtų, žino
ma, tai nepatiko vyriausiam 
ligoninės gydytojui, taip pat 
kaliniui, lenkui, kuris pasižy
mėjo dideliu brutalumu ir ne
mažu žiaurumu.

Kai ligoninėn patekdavo 
kas nors iš lietuvių, daktaras 
tokį susirasdavo bet kurioje 
palatoje, nors svetimoje pa
latoje gydytojui lankytis “ne
priimta.”

Kadangi daugumui ligonių 
pagrindiniai vaistai buvo 
maistas, tai daktaras stengė
si savo tautiečius apdalinti 
ligoniui reikiamu ir tinkamu 
maistu, kurį jis duodavo iš 
savo gaunamų siuntinių arba 
prašydavo parinkti mūsų blo
ko žmonių tarpe. Tai būdavo 
visuomet mielai padaroma, o 
daktaras išdalindavo ligo
niams, nors tai buvo surišta 
su rizika, nes taip daryti bu
vo draudžiama.

Visos lagerio gyvenimo at
mainos seniesiems kaliniams 
rodėsi tiesiog neįtikėtinos ir 
lagerį jie dabar ėmė vadinti 
“kurortu.” Ir iš tikrųjų, žmo
nių mirtingumas sumažėjo 
nepaprastai: 1943 m. pavasa
rį iš keturių tūkstančių ka
linių kasdien mirdavo viduti
niškai 60-70 žmonių, o 1944 
m. pavasarį iš aštuonių tūk
stančių į dieną mirdavo tik 
apie 10. Žinoma, čia neįskai
tomi tie, kuriuos įvairūs pa
reigūnai užmušdavo, arba 
kurie būdavo žudomi pagal 
gestapo sprendimą.

Tačiau tasai “kurorto” gy
venimas nė dabar nebuvo 
džiuginantis. Vis klajojo tas 
pats besielis, alkanas, apiply
šęs numeris, sunkiai vilko sa
vo sustingusias kojas, nieki
namas ir mušamas amžinai 
svajojo apie duoną ir laisvę. 
Mirtis tykojo čia pat, nes nie
kas nežinojo nei iš kur, nei 
kada ji ateis.

O ji buvo tikresnė už laisvę 
ir tuščius žmonių troškimus, 
kurių niekas niekas čia ne
paiso . . .

Ne vien kūnas alksta
Ligoniui dažniausiai nepa

deda net geriausi vaistai, jei 
jis liaujasi jais tikėjęs. Kū
nas greitai silpsta, jei jo ne
stiprina dvasia nė nežadina 
viltis. Viltis žmogui yra tas 
pat, kas augalui jo gyslose 
tekantieji syvai.

Dvi sesės — viltis ir meilė 
— turi brolį — tikėjimą. Ti
kėjimą, kuris įkvepia drąsos, 
ryžtumo ir aukos. Tikėjimas 
yra dvasinė žmogaus dorybė 
ir nepaprasta malonė. Malo
nė, iškelianti žmogų aukščiau 
už visus gyvius.

Kadangi tikėjimas veda į 
sielos nemarumą, tai lageryje 
jis yra persekiojamas, nes 
čia žmogus yra numeris, o 
numeris yra pasmerktas mir
ti.

Ir pats Dievas čia gyvena 
tik giliai pasislėpęs žmogaus 
širdyje. Ir maldos žodžiai čia 
sustingsta žmogaus lūpose, 
netapę virpančiu garsu.

Turėjome savo tarpe du 
kunigu (prof. Ylą ir prof. 
Lipniūną), kurie lygiai su 
mumis kentė ir fiziškai jau 

(Tąsa)
Kojų nepavelkąs, susirgęs 

ar primuštas lagerio gyven
toj as-numeris taip pat būda
vo tempiamas ligoninėn gy
dyti. žaizdotas ir išsekęs kū
nas čia tepamas juodais, gel
tonais ir baltais tepalais, 
piaustomas ant operacinio 
stalo, apraišiojamas popieri
niais tvarsčiais, stumdomas 
iš vieno kampo į kitą ir paly
dimas šiurkščiais žodžiais. Ki
tam vėl tiriamas kraujas, ku
rio nėra nė vieno atliekamo 
lašo, arba iš pūvančių plaučių 
traukiami pūliai. Trečiam 
stiprinamas širdies veikimas, 
kuri jau atsisako plakti tarp 
išdžiūvusia oda aptrauktų 
šonkaulių.

Visa tai daroma tam, kad 
paskui žmogus vėl būtų kan
kinamas ir mušamas ... Ar 
ne keistai galvoja žmogus?

Nors nepadoru džiaugtis 
žmogaus nelaime, tačiau mes 
buvome labai patenkinti, tu
rėdami savo tarpe gydytoją 
ir du kunigus. Dar į lagerį ve
žami juokavome, kas gesta
pas mus gerai aprūpino į ke
lionę. Juokavome, nes nenu
manėme, kad gestapas mus 
išruošė į amžinąją kelionę, į 
kurią pakeliui šitie žmonės 
labai reikalingi. ..

Dr. A. Starkus
Kadangi pirmiausiai mus 

užgulė iki šiol niekad neįsi
vaizduotos kūno kančios, tai 
mes į savo įjendro likimo bro
lį, Dr. Antaną Starkų, Kau
no universiteto profesorių, 
žiūrėjome, kaip į išgelbėtoją. 
Tačiau ir jis, vargšas, drau
ge su mumis dirbo sunkų fi
zinį darbą, buvo mušamas ir 
visas sutinęs. Tik po trijų sa
vaičių buvo paskirtas dirbti 
ligoninėje, kur jau sunkiai 
paskutines savo dienas leido 
keliolika mūsiškių.

Skubinosi juos gelbėti, bet 
kai kuriems jau buvo per vė
lu. Pasibaisėtinai sunkiose 
sąlygose dirbdamas, kiekvie
ną laisvą valandėlę praleisda
vo su mikroskopu, tirdamas 
tas ypatingos rūšies dezinte- 
rijos bacilas, kurios tūkstan
čius žmonių išvarė per kami
ną. Po ilgų pastangų surado 
priemones, kaip su jomis ko
voti, ir tuo išgelbėjo dauge
liui žmonių gyvybę.

Mus pakėlus į garbės ka
linius ir atleidus nuo privalo
mo darbo, Dr. Starkus pasi
liko dirbti ligoninėje, kur vi
su smarkumu siautė šiltinė. 
Darbo turėjo tiek, kad pas 
mus į bloką pareidavo tik pa
valgyti ir nakvoti. Kadangi 
mūsų sveikata, nežinia keno 
įsakymu, buvo ypatingai su
sirūpinta, tai jam buvo už
dėta pareiga ir atsakomybė 
ją saugoti. Ypač turėjo pri
žiūrėti sveikstančius, kuriuos 
iš ligoninės perkėlė į mūsų 
bloką.

Po didžiosios lagerio dezin
fekcijos, visi kaliniai buvo 
perkelti į naują lagerį. Erd
viuose barakuose kiekvienas 
gavo atskirą lovą, gavo mui
lo ir rankšluostį ir prausyk
loje galėjo pakankamai gerai 
nusiprausti. Visiems buvo 
griežtai įsakyta * prižiūrėti, 
kad neatsirastų utėlių. Pas ką 
buvo randama utėlė, tam bu
vo krečiama į užpakalį.. .

Taip radikaliai pakeitus 
kalinių gyvenimo sąlygas, il
giau pajėgdavo išsilaikyti ir 
silpnas kūnas. Kai 'išmirė 
dauguma persilpusių ir nu
kankintų žmonių, ligoninėje 
atsirado daugiau vietos. Be 
to, ir pati ligoninė buvo pra
plėsta ir gerokai pertvarky
ta.

Visoje ligoninės reformoje 
daug padarė mūsų daktaras, 
kurio autoritetas iškilo tiek 
kolegų gydytojų tarpe, tiek 
pačios vadovybės akyse. Ka

beveik buvo pajutę šaltą mir
ties dvelkimą. Jų buvimas 
mūsų tarpe mums teikė daug 
rimties, nes kiekvienam jie 
sugebėjo rasti šiltą paguodos 
žodį.

Vos šiokioms tokioms są
lygoms susidarius, apgyven
dinus mus atskirame bloke, 
tuoj buvo suruoštos pirmo
sios pamaldos, kurios buvo 
vieną kitą sykį pakartotos. 
Perkėlus į naująjį lagerį, bu
vome dar* labiau apdrausti 
nuo pašalinių akių, tad pa
maldos su atitinkamais pa
mokslais buvo laikomos kas 
šventadienis.

Pamaldos paprastos, be 
bažnytinių rūbų. Komunija— 
iš mūsų pačių keptų ar at
siųstų pyragaičių, o vynas— 
raugtas iš džiovintų vynuo
gių. Vėliau pavyko surasti 
būdų paprašyti iš laisvės at
siųsti komunikantų ir vyno. 
Mūsų kunigai šv. Mišias tada 
ėmė laikyti beveik kasdien, 
užsidarę mažutėje kamarai
tėje, kur būdavo sudėti in
dai, puodai ir visoki atlieka
mi smulkūs daiktai.

Dvasiniu patarnavimu nau
dojosi ne tik norintieji mūsų 
bloko nariai, bet ir kiti lietu
viai. Išpažinties būdavo iš
klausoma pasivaikščiojant 
laisvu laiku.

Vis didėjant “parapijai,” 
prie jos dėjosi ir lenkai, nors 
jie turėjo keletą savo kunigų. 
Dėl to kun. Lipniūnas ėmė 
uoliai mokytis lenkų kalbos, 
kad galėtų klausyti išpažin
ties ir pasakyti vieną kitą pa
guodos žodį. Per slaptas mi
šias konsekruotą komuniją į- 
teikdavo suvyniotą į popierė
lį, kad kalinys ją galėtų pri
imti tinkamu laiku.

Prie dvasinių malonių ver
žėsi ir moterys lenkės inteli
gentės, kurių čia buvo gana 
gausus būrys. Jų išpažinčių 
išklausyti buvo neįmanoma. 
Tad buvo sutariamas laikas 
po kurio nors lagerio skam
bučio, kada jos visos susi
kaups ir, iš anksto padariu
sios sąžinės sąskaitą, išreikš 
savo atgailą. Tuo metu joms 
būdavo duodamas bendras iš
rišimas ir vėliau būdavo nu
siunčiama komunija.

Su kokiu šventu lūkesčiu ir 
džiaugsmu jos priimdavo tą 
nematomą palaiminimą, čia 
neįmanoma apsakyti, — tai 
buvo galima pajusti iš jų vie
no 'kito padėkos laiško nuo
trupų.

Juo toliau, juo labiau kun. 
Lipniūnas darėsi lagerio “ka
pelionu,” virto lagerio legen
da, kokia'jis buvo Vilniuje, 
šv. Jono sakykloje. Gi kun. 
Yla savo gražia poetine for
ma rašytuose pamoksluose, 
persunktuose gilios mistikos 
ir simbolikos, žavėjo dau
giausiai tik savuosius, nes 
lenkiško žodžio jis dar neval
dė.

Taip sklido uždraustas Die
vo žodis ir diegė paguodos 
alkstančiai sielai. Ir kančia 
darėsi lengvesnė.

Septyni laisvieji menai
O kiti, ką veikė kiti mūsų 

broliai? Visų pirma, beveik 
visi dalyvavo akademijoje, 
kur skaitė paskaitas, ėmė žo
dį diskusijose, ar buvo uoliais 
eiliniais klausytojais. O toji 
akademija, veikusi kasdien 
beveik ištisus metus, iškėlė 
daugybę įvairių įvairiausių 
klausimų, daugiausia susiju
sių su mūsų tauta. Istorija, 
geografija, etnografija, so
ciologija, ekonomika, techni
ka, filosofija, švietimas, me
nas ir literatūra—visa čia ra
do savo atbalsį. Buvo aptarta 
mūsų tautos ir kaimynų pra
eitis, dabartis ir ateitis.

Literatūros šitam mokslo 
darbui "beveik nebuvo, tad 
kiekvienas savo referatus 
ruošdavo iš to, ką jis atsime
na, ar su kitais pasitaręs pa
tiria. Iškeltas klausimas be-

(Šviesiam atminimui kapeliono kun. Justino Dabrilos, bol
ševikų sušaudyto 1941 m.) f *. -

Nusiploviau kartu su nekal
taisiais savo rankas ir amžinai 
pasilikau prie Tavo altoriaus.

Ps. 25
Pašešupiu, žalsvoj mėnulio 

prieblandoj ėjo naktis.
Dubury pliaukštelėjo žu

vis, vanduo nuripuliavo ratu
kais ligi nulinkusių karklų, 
krūmuose purptelėjo išgąs
dintas paukščiukas.

Šešupė'tekėjo mirguliuoda
ma smulkiomis bangelėmis 
šviesioj vasaros nakty.

Buvo taip tylu, kad nakties 
uodų dūzgimas, rodos, skam
bėjo upės paviršiuje.

Stovyklautojai burės ratu. 
Kapelionas vidury mąstė, ar 
gal nakties tyla grožėjosi:

— Rytoj mes vėl išsiskirs- 
tysim, — tyliai pradėjo.

— Nakties tyla, o rytuose 
jau užsidega žaros, pro sute
mas brėkšta pirmieji darbo 
dienos spinduliai. Toks ir mū
sų gyvenimas. Tyloje subręs
ti, pasirengi. Išauš diena — 
tiesias vagas išrėšim tėvynės 
laukuose. Metai ir šimtmečiai 
skęsta amžinybėn. Tik Vieš
paties metai nežino pabaigos. 
“Taviesiems švies laikų am
žinybė,” sako pranašas. O čia, 
žemėje? Nueis metų eisena; 
kiti dainuos Šešupės pakran
tėse, paskui ramus subrendi
mas, rimta senatvė, ir taip li
gi paskutinės žemės vasaros. 
Tačiau amžinai čia gyvensim, 
kaip mūsų protėviai čia kiek
vienoj žemės pėdoj kad gyve
na, jei savo gyvenimą sudė
sim į Jo rankas, o tėvynei ati- 
duosim, ką privalom. Jis ne
atšauks mus mūsų dienų pu
sėje, o po brandžios vasaros 
suteiks gražius mūsų nesi
baigiančius metus.

— Mano broliai! Rytas ne
panašūs į šią nakties ramy
bę. Iš vakarų, prieš Nemuno 
srovę, atliūliuoja kraujo pu
ta, o iš rytų iš saulės šalies, 
kurti tyla, klaikus abuojas. 
Ateina dienos, kada daugelis 
nusigręš ir klystkeliais ne
grąžinamai žus. Bandymų va
landose daug sudvejos. O 
mes? O Tėvynė?Tikėkite Lie
tuva, kaip tikite tuo, kuris 
rikiuoja paukščių ir žvaigž
džių kelius!

Sunkus nujautimas prislė
gė visus. Kapelionas sukalbė
jo vakaro maldą ir atsisvei
kino. Migloj ištirpo siluetas, 
nutilo žingsniai.

Niekas nepagalvojo, kad jo 
žodžiai čia skambėjo paskuti
nį kartą, širdys tačiau buvo 
neramios.

Budo pavasaris. . Gležnas 
pumpuras žiedą krovė. Nebu
vo šį pavasarį vyšnių baltu
mo, nes ašaros temdė akis. Iš 
rytų atėjo svetimi, o su jais 
melas ir mirtis.

— Mes atnešėm jums sau
lę, — sakė jie.

Saulė gi buvo kruvina.
— Mes davėm jums lais

vę —
Už geležinių virbų palūžo 

tūkstančių jaunystė.
— Gyvenkite! — šaukė.
O mirtis šienavo pašešu- 

piuos.

Nuo vakarų į rytus, kaip 

veik visados rasdavo papil
dymų gyvose diskusijose. Be
veik neišsemiamais visokių 
žinių šaltiniais buvo prof. 
Jurgutis, kaip tinka Lietuvos 
Mokslų Akademijos pirminin
kui, ir prof. Lipniūnas. Vaikš
čiojanti literatūra buvo prof. 
Sruoga, o istorija—Dr. Ku
činskas. .

Atliekamu laiku kiekvie
nas darė tai, ką jis mėgo. 
Daugumas mokėsi vokiečių 
kalbos, nes ta kalba reikėjo 
rašyti laiškus. Keletas mokė
si anglų ir prancūzų kalbų, 
vienas kitas—lenkų ar rusų.

. (Bus daugiau) 

šventos knygos sako, smogė 
baisus žaibas —

Vėl tūkstančiai mirė—siu
to žvėris—žmogus.

Šešupė nuplukdė brolių 
kraują, o raudos ir aimanos 
pakilo nuskriaustoj, svetimų
jų sutrempto j šaly. Rinkos 
vėl jaunimas, tik kapelionas 
šį kartą jau neatėjo.

Baltoje saulėje vysta rau
dona rožė. Nežinomos rankos 
palikta, kaip . didelis kraujo 
lašas, spindi paminklo papė
dėje. Trys kryžiai, vienu 
skersiniu sujungti, byloja 
apie trijų kraujo sąjungą, 
apie sukepusį kraujo lataką 
ant skurdžios liepelės šaknų.

Išsigandęs žmogus perlipo 
šventoriaus tvorą, nubraukė 
kepure prakaitą ir pradėjo 
belsti klebonijos duris. Vos 
tarpdury pasirodė aukštas 
kunigo stuomuo, žmogus už
dusęs gaikščiojo.

— Tėveli, karas, tur būt, 
tik ūžia, tik ūžia plentu. Pa
prūsė liepsnose. Milicininkai 
laksto, krauja .viską. Petro
nė buvo nubėgus pažiūrėti, 
man vyriškam lyg nepatogu. 
Tai, sako, Juodbalis su kaž
kokiu nepažįstamu barės, o 
paskui pasakė: “Mes dar pa
rodysim!” Ir pagrūmojo, tė
veli, ant bažnyčios, šešėlis 
nuslinko klebono veidu.

— O žmones iš stoties jau 
baigia išvežti, pro tamsą eše
lonai šiandie ant Vilniaus iš
ėję---- Nerimas dingo ir kaž
koks pasiryžimas suspindėjo 
kunigo akyse. — Tėveli, kur 
nors pasislėpkit, ligi praeis 
ta suirutė. Ir tiedu svečiai 
kunigėliai, kur vakar atva
žiavo.

— Ačiū," Motiejau/ tikrai, 
tur būt, karas prasidėjo, bet 
nesislėpsiu. Jei visus žmones 
veža, tai ir aš ten būsiu rei
kalingas. O iš kur jūs ten vie
ni išvežti kunigą prisišauk
sit?—

Žmogelis tik skėstelėjo nu
siminęs rankas.

— O ką aš, tėveli, jūs jau 
geriau žinot. Ale marintai at
rodo, būtų geriau kur laikinai 
ant miškelio pasitraukti.

Kunigas uždarė duris. Pa
sakė savo svečiams gresiantį 
pavojų.

— Ne, — vienu balsu nu
sprendė. — Ar bus kas ar ne, 
o mes visada ir ten būsim rei
kalingi.

Vakar atvažiavęs kapelio
nas ir kitas kunigas nuėjo į 
savo kambarius, o klebonas 
dar valandėlę pamąstęs at
skleidė brevijorių.

Kažkoks vaikpalaikis atkė
lė klebonijos vartus, ir kieme 
suūžė sunkvežimis. Keli gink
luoti vyrai, garsiai ginčyda
miesi, išlipę atsisuko į klebo
niją.

Pakluonėje šuo nutrenkė 
grandinę — vidury kiemo jį 
sustabdė šūvis. Pašliaužė dar 
unksdamas, kėlės ir nurimo.

Duris atidaręs, kunigas su
sidūrė su blizgančiu durtuvu.

— Renkis, važiuosim, — 
trumpai iškošė miestelio mili
cininkas. — Ir aniedu kartu, 
— pridūrė.

Klebonas dar norėjo klaus
ti, bet jį tuoj įstūmė sunkvė- 
žimin. Kiti išvedė abudu ku
nigus. Jie buvo nebylūs, kaip 
žemė, nes buvo tada laikai, 
kada žmogus buvo beteisis.

— Justinai, pasiimk paltą, 
tu sergi, — tepasakė klebo
nas.*

— Ha, ha, — nusižvengė 
milicininkas. — Jums bus ten 
ir be paltų šilta. Važiuok, — 
pamojo šoferiui.

Kunigai pakėlė akis į baž
nyčios bokštą. Ryto saulėj 
spindėjo kryžius. Išblyškusiu 
klebono veidu riedėjo ašaros. 
Jie meldėsi. Gili provėža liko 
klebonijos kieme, ir išgąstis 
baltuos languos. Apie nušau

tąjį šunį zvimbė didelės ža
lios musės. Nebyli nežinia vis
ką gaubė. Kelias buvo tuš
čias.

Iš vasarojaus pakilo pabai
dyta pempė ir, kaip grumste
lis, be “gyvi,” vėl nukrito į 
juodą pūdymą. Sunkvežimis 
pasuko į miškelį. Kunigai su
prato.

Kančioje drebėjo krauju 
pasruvę sąnariai. Jie aukojo 
Ryto Auką, tik šį kartą kru
vinąją. Po kraujo lašų našta 
palūžo miško smilga. Liepa 
suvirpėjo visais lapais, kai 
durtuvas perplėšė delną ir į- 
smigo į jos kamieną. Stebėjos 
paskui žmonės, kodėl žalia 
liepos viršūnė nudžiūvo, ta
čiau, aplink rymantys me
džiai, paslapties niekam ne
pasakė.

Kai mirties angelas pa
ženklino jų kančios prakaitu 
suvilgytas kaktas — budeliai 
dingo.

Gulėjo jie tylūs broliškam 
guoly, amžinai nurimę. Sun
kios blakstienos užvožė akis, 
kad šio pasaulio šviesa ne
trukdytų regėti amžinąją. 
Klebonas, veidu nugręžtu į 
žemę, lyg ilsėjos ant kruvinos 
žolės po sunkaus darbo. Dur
tuvu perverta ranka at
gniaužta, lyg paskutinį atpil
dą priimti sustingo laukime.

Ant kapeliono veido blizgė
jo kančios išspausta ašara. 
Smilkiny baisi krauju alman
ti gelmė. Trečiasis, šūvių su
ardytu veidu, sugniužęs, lyg 
kaitroje lepi gėlė.

Laikas lyg sustojo kažkur 
miške prie nejudrių kūnų, bet 
saulė keliavo.

Įstrižais spinduliais pasku
tinį kartą pažvelgė pro me
džių šakas.

Motina naktis viską apklo
jo minkšta savo skraiste. 
Kažkur toli tekėjo daug ug
ninių saulių, tarp išbalusių 
žvaigždžių dainavo lėktuvai.

Mirtis yėl perbrido Šešupę, 
bet šį kartą su siaubingu 
triukšmu ėjo toliau. Būrelis 
buvusių mokinių palydėjo ka
pelioną į gimtosios parapijos 
šventorių.

Paguldė bažnyčios šešėly 
tarp dviejų verkiančių beržų, 
prie po kryžium sukniubusio 
Kristaus kojų.

Vėjas laužo beržų šakas, 
ūkauja tuščioje varpinėje. 
Varpus svetimieji išvežė ten 
į vakarus, kur fabrikuos mir
tį nešančius švino gabalėlius 
dirba.

Nukankintos tautos dejavi
mus išgirdęs pakyla iš kapo 
kankinys kunigas, neša savo 
kraujo auką, jo malda kyla 
su visos tautos skundu į 
žvaigždynus, kur tautų gyvy
bės Lėmėjas . . .

Bet nekaltųjų kraujas ten 
jau nuplovė gyvųjų kaltes.

J. Jūra.

NKVD VERŽIASI Į U.S.A.
ZONĄ

Iš Vokietijos praneša, kad 
amerikiečių valdomoje Gross- 
Hesseno srityje NKVD (ru
sų policija) užpuolė vieną 
ukrainietį ir norėjo prievarta 
išsigabenti.

Jį išgelbėjo amerikiečių 
MP vyrai, kurie pas rusų 
agentus rado nemažai inkri
minuojančios medžiagos.

SKANDINAVIJOS VYSKU
PAI UŽ ATLANTO 

ČARTERĮ

Stockholmas. — Rugpiūčio 
pabaigoje Švedijos, Norvegi
jos, Suomijos, Islandijos ir 
Danijos vyskupai buvo susi
rinkę aštuntai konferencijai 
Stora Sundby (į pietus nuo 
Stockholmo).

Baigiamoje rezoliucijoje 
vyskupai aiškiai pasisakė už 
Atlanto čarterį, primindami, 
kad principai, dėl kurių žmo
nės šiame kare kariavo ir mi
rė, buvo pamiršti ir paminti.

Rezoliucija kviečia grįžti 
prie tarptautinio teisingumo, 
padorumo ir moralės.

Veteranai Eina Prieš 
Komunistus

Bostonas.—Šiame mieste į- 
vykusiam VFW — užsieninių 
karų veteranų—suvažiavime 
buvo smarkiai pasisakyta 
prieš komunistus.

Rezoliucijoje buvo reika
laujama, kad komunistų par
tija šioje šalyje būtų panai
kinta.

Ši veteranų organizacija 
turi 2 milijonus narių.

Amerikos darbo vadai, 
kaip Green, kalbėdami vete
ranams, taip pat išėjo prieš 
komunistus ir kritikavo Ru
siją.

AUSTRŲ PAMOKSLININ
KAI IŠGARSINO LIETUVIŲ 

STUDENTŲ GERUMĄ

Plačiai Austrijoje žinomas 
pamokslininkas Suso Braun 
savo radijo transliuojamuose 
pamoksluose keliais atvejais 
minėjo lietuvių studentų Ins- 
bruke vardą, juos ypač pagir- 
damas už jų gailestingumą ir 
nuoširdumą.

Šie studentai, patys gyven
dami beveik pusbadžiu, ne 
per seniai surinko 1,000 šilin
gų Grinso kaimo nelaimin
giems pabėgėliams austrams 
sušelpti.

Šią lietuvių tremtinių stu
dentų iniciatyvą kun. Suso 
Braun vadina vis dar besi
kartojančiu Kristaus atėjimu 
žemėn.

Šiaip lietuvių tremtinių, 
ypač studentų padėtis Aus
trijoje yra labai sunki. Nežiū
rint gražaus lietuvių laiky
mosi, austrai kaip ir visus ki
tus užsieniečius, smarkiai 
spaudžia ir išnaudoja, juos 
laikydami visų blogybių prie
žastimi.

Prie nacių 1938 metais pri- 
silieję, kai kurie austrai labai 
greitai perėmė visas nacių 
blogybes. Naciai jau dingo, 
bet jų piktoji sėkla dar liko.

PIRMOJI LIETUVIŲ MIŠKI
NINKYSTES TECHNIKŲ 

LAIDA VOKIETIJOJE

Lietuvių Miškininkų Trem
tinių Centras po 6 mėnesių 
intensyvaus ir kruopštaus 
darbo išleido pirmąją miški
ninkystės technikų laidą.

Kursuose išklausyta 475 
valandos teorijos ir atlikta 
204 vai. praktikos.

Praktikos darbai buvo at
likti įvairiose Vokietijos miš
kų urėdijose daigynuose ir 
gerai suorganizuotose lent- 
piūvėse.

Naujoji miškininkų techni
kų laida dirbo su dideliu pa
siryžimu ir ištverme. Įgytas 
žinias, sąlygoms pasikeitus, 
miškininkai panaudos Lietu
vos miškų atauginimui.

IŠVIETINTIEMS RUOŠIA
MAS KELIAS Į PIETŲ 

AMERIKĄ

Chicaga. — Brazilija suti
ko priimti tam tikrą skaičių 
išvietintųjų asmenų nuolati
niam apsigyvenimui.

Pranešime iš Genevos, kur 
vyko UNRRA posėdžiai, 
“Chicago Daily News” kores
pondento D. Fleeson infor
muoja, jog prie UNRRA pri
skirti U.S.A, katalikų atsto
vai kreipėsi į Pijų XH prašy
dami jo intervencijos, kad ir 
kitos Pietų Amerikos valsty
bės, sekdamos Brazilijos pa
vyzdžiu, atidarytų savo sie
nas didesniam išvietintųjų 
asmenų skaičiui.

Kaip žinome, išvietintųjų 
asmenų apgyvenimiu rūpino
si tarptautinė komisija.

PRIEŠ MIŠRIAS VEDYBAS

Vadovaujantieji išvietintų
jų lietuvių asmenys deda pa
stangų išsaugoti lietuviškųjų 
šeimų grynumą.

Vedama energinga akcija 
prieš mišrias vedybas.
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Philadelphijos Žinios
SVARBUS LIETUVIŲ 

SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 11 dieną šv. Jur
gio parapijos salėje įvyko 
svarbus Philadelphijos lietu
vių susirinkimas. Tai buvo 
kviestas visuotinis Raudono
jo Kryžiaus,. Karo Pergalės 
ir BALF susirinkimas, todėl 
verta plačiau tai aprašyti.

1. Silpnai lietuviai atjaučia
Labiausiai lietuvių veikėjų 

širdis nuliūdina, kad maža 
lietuvių atjaučia tokius svar
bius mūsų lietuvių uždavinius 
ir negausiai dalyvauja tame 
svarbiausiame lietuvių susi
būrime, koks yra minėtas są
jūdis. Buvo kviesta apie 70 
lietuvių veikėjų dalyvauti su
sirinkime, bet dalyvavo tik 
25. Kur kiti? Kur mūsų bu
vę karšti lietuviai veikėjai?

Jie jau gražiai užsnūdo ir 
miega savo siaurame asme
niško gyvenimo ratelyje. Tik
rai apgailėtina ir liūdna, kad 
tiek daug bevelija geriau pa
taikauti savo asmeniškam 
gyvenimui ir neranda progos 
ir noro prisidėti prie bendros 
veiklos.

Dar liūdniau, kad kai kurie 
nori pakenkti tam veikimui: 
ne tik kad patys neprisideda, 
bet ir kitus dar atstumia ar 
atkalbina savo neveiklumu.

Gal liūdniausia, kad šalia 
kunigų, ten nedalyvauja nė 
vienas mūsų kitas lietuvis 
šviesuolis; nei daktarų, nei 
advokatų, nei mokytojų, nei 
gailestingų seserų nei kitų 
prasilavinusių ir jaunesnių 
tame darbe nematyti. Kur jie 
visi? Ką jie veikia, ko jie lau
kia? Ąr jie taip greit neteko 
nieko is lietuviškos ameriko- 
kuomet ir nepabus ir, nestos 
taip rimtoj valandoj lietuvių 
sutelktinėn veiklom. . . Lau
kiame.

2. Kas palaiko lietuvišką 
veiklą

Jeigu peržvelgi lietuvių 
veikimo vyriausius darbinin
kus Philadelphijoj, tai ką 
randi ?

Nemanau perdėsiąs, jei pa
sakysiu, kad daugiausia vei
kimas eina prie parapijų, ir 
parapijų veikėjai labiausiai 
remia. Jų delegatai iš įvairių 
įvairiausių draugijų pirmiau
siai dalyvauja, dirbo ir dirba.

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Kiek nuveikta, padaryta 
programų, tai daugiausia pa
rapijos mokyklų mokiniai ar 
chorai prisidėdavo.

Tiesa, VI. Norkus ir jo- va
dovaujamas “Dainos” choras 
labai daug ir gerai pagelbsti 
visokiomis progomis. Padė
davo ir neseniai susiorganiza
vusių tautiškų šokėjų grupė.

Kitų rėmėjų taip ir nema
tyti. Klubai nieko nepriside
da ar mažai. Tik lietuvių mu- 
zikalinė salė dar su savo vei
kėjais ką nors duoda lietuviš
kumui, o kiti paskendę savo 
biznelyje ar nukeliavę sveti
miems tarnauti.

Ypatingo paminėjimo ver
tas Antanas Dzikas ir Stepo
navičius su jų lietuviška pro
grama. Jie tikrai daug duoda 
lietuviškai veiklai. Per jų ra
diją čia mes gauname savo 
lietuviškai veiklai neįkainuo
jamos naudos. Visi praneši
mai, kalbos, žinios, didesni 
parengimai išeina iš radijo 
bangų.

Tikrai tenka didelė garbė 
radijo vedėjui ir jo svarbiau
siam palaikytojui Steponavi
čiui. '

Lygiagrečiai karštai prisi
deda ir Antanaičiai su savo 
radijo programa. Jie mielai 
patarnauja mūsų lietuviškos 
veiklos dirvai arti. O pasku
tiniu metu ir asmeniškai re
mia mūsų komiteto darbus, 
nes Antanaitis yra to komi
teto vicepirmininkas.

Iš atskirai vertų paminėji
mo veikėjų čia randame prof. 
A. Senn, kurs savo pasiauko
jimu lietuviams daug duoda. 
Jo kalbos, raštai ir užuojauta 
visame darbe yra giliai įver
tinami visos lietuviškos vi
suomenės ne tik Philadelphi- 
joje, bet ir visoj Amerikoje.

Iš kunigų čia visi dirba, 
bet daugiausia darbo gauna 
atlikti ir vadovauti įvairiuose 
didesniuose darbuose tai jau
nas ir patrijotiškai nusitei
kęs kun. kleb. Vito Martuse- 
vičius. Kai tik reikia ką nors 
atlikti, su dvasine ar pasau
line vyriausybe susitarti, tai 
jau jam pirmajam tenka vi
sur eiti ir dirbti. Bet jis kan
triai ir noriai dirba dėl lietu
vių.

Jo parapija dažnai pasida
ro lietuvių veikimo centru, 
ypač drabužių rinkimo darbe.

Jei norėtum visus pažinti, 
tai dar yra geroka eilė pa
sišventusių darbininkų lietu
viškai veiklai, kurių visuome
nė ir kartais nežiną, kurie ta
čiau daug aukojasi ir dirba 
lietuvių labui.

Kiek teko matyti per vė- 
lybiausią veikimą, tai būtų

galima paminėti sekančius: 
Mykolas Bigenis, Genovaitė 
Ramanauskienė, H. Sabienė, 
A. Bačanskas, O. Unguraitė, 
O. Jurgaitienė, Juozas Janu
laitis, J. Rimdeikienė, Helen 
Talunas, J. Grinius, A. Ka- 
niušis, J. Breslauskienė, Dan- 
ta, Kemeklis ir keletą kitų, 
kurių pavardžių nesužinojau.
3. Pradėjo mokyklinių daiktų 

rinkliavą
Susirinkimo atstovai nuta

rė tuoj pradėti rinkti lietu
viams pabėgėliams šelpti mo
kykloms reikalingus daiktus: 
pieštukų, popieriaus, sąsiuvi
nių, kreidos, rašalo ir kitų 
reikmenų. Sudarytas labai 
smulkus rinkliavai varyti 
planas. Jis jau vykdomas ir 
jo vaisiai bus paskelbti arti
moj ateityj. Manoma susi
laukti labai gerų vaisių.

Tai tikrai konkretus 
rimtas darbas.

4. Prisirengta seimui
BALF seiman išrinkti 2 at

stovai — Bačanskas, draugi
jos iždininkas, ir Danta, sek
retorius.

Susirinkimas apsvarstė sa
vo veiklos planą ateityj ir 
numatė, kiek ir kaip galės 
remti BALF. Visa tai bus pa
skelbta ar pranešta seime. 
Visi vieningai nutarė remti 
BALF darbą yisomis jėgo
mis.

5. Išrinktas naujas 
sekretorius

Išvykus mokytis buvusiam 
sekretoriui J. Janulaičiui, jo 
vietą užims Danta, buvęs Lie
tuvoj veikėju, neseniai atvy
kęs Amerikon, bet mielai įsi
jungęs į lietuvių veikimą.

Sveikinam naują jėgą mū
sų bendroj lietuviškoj veik
loj.

6. Sutrumpintas vardas
Draugijos vardas sutrum

pintas, nes karui pasibaigus 
nematyta reikalo bevadinti 
Karo Pergalės, todėl dabar 
Komiteto vardas bus šis: 
Raudonojo Kryžiaus ir BALF 
Komitetas.

Po seimo bus sušauktas ki
tas susirinkimas ir bus nu
statyta tolimesnė veikimo 
programa.

ir

‘AMERIKOS’ SKAITYTOJŲ 
ŽINIAI

Tel. DEW. 5136 Tel. POPlar 4110

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. Ste 8208

BALF VAJUS TEBEVYKSTA
Pasiųsdami tik mažą siuntinėlį kare nukentėjusiems lietu

viams Europoje, suteikiame milžinišką pagalbą. Kelių dolerių ver
tės maisto, drabužių ar knygų siuntinėlį lietuvis Europoj norėda
mas nusipirkti, turėtų už tai dirbti ištisą mėnesį, ir ne viską gautų. 

Taigi, jūsų dovanos pagelbsti nelaimingajai lietuvių tautos da
liai yra daugiau įvertinamos, negu galime įsivaizduoti. 

Tą įvertinimą ir reikalą supratę, per rugpiūčio mėn. į BALF 
sandėlį atsiuntė šių kolonijų geros valios lietuviai ir kitataučiai: 
Ansonia, Conn.—šv. Antano par................................

maisto ......:......................................................
Binghamton, N. Y.—Sister Angela Marie (žurnalų) 
Brockton, Mass.—M. Couble (knygų) .......................
Boston, Mass.—“Darbininkas” (knygų) ...................
Bridgeport, Conn.—A. V. Ramon....................... ......

Eva Powell.......................................................
Chicago, Bl.—Chicago BALF Apskritis ...................

A. Olis .............................................................
Chester, Pa.—H. Leikiūtė............................................
Cleveland, Ohio—Nepaliaujančiosios Pagelbos par. 

Mary C. Mischik...........................
K. Štaupas..... i................................................

Dyersbury, Tenn.—J. L. Sakalas................................
Edwardsville, Pa.—N. Butkus ....... .•...........................
Forest City, Pa.—Slamiene..........................................

Mokyklos reikmenų ......................................
Jamaica Plains, Mass.—Lietuvai Remti Draugija ... 
Hartford, Conn.—BALF 12 skyrius .........................

Maisto .............................................................
Linden, N. J.—J. J. Liudvinaitis................................
Lynbrook, N. Y.—J. Raudonaitis................................
Los Angeles, Cal.—A. Vilkienė ..................................
Luzerne, Pa.—J. J. Aleksa (knygų) .........................
Manchester, N. H.—A. P. Andriejūnas ...................
Minersville, Pa.—šv. Kazimiero Seserys...................
Nashua, N. H.—W. Hurauskas ..................................
New Britain, Conn.—Šv. Andriejaus par. (maisto) 

A. Yukna ........................................
Newark, N. J.—BALF 35 skyrius.............................

Knygų .............................................................
Olyphant, Pa.—Vilkaitis ....................... .......................
Palmerton, Pa.—Grace Misevicz...............................
Philadelphia, Pa.—Šv. Kazimiero par.......................
Providence, R. I.—E. Begonis ...................................
Schenectady, N. Y.—šv. Kryžiaus par.......................
Spring Valley, N. Y.—Vitkus.....................................
Sioux City, Iowa—Šv. Kazimiero par.........................
Tacoma, Wash.—Anna Willis ...................................
Troy, N. Y.—Sister Bibiana.......................................
Waterbury, Conn.—šv. Juozapo par. ir BALF......

P. Navadauskas ............................................
Vaizbos Butas ................................................

Wilkes Barre, Pa.—M. Yencha...................................
Worcester, Mass.—A. Gritaitė....................................

Anna Bakanowski .......................................
A. Walravich (maisto) ...............................

New York, N. Y.—Aušros Vartų par.........................
Brooklyn, N. Y.—Dr. Aldona šliūpaitė (maisto) .. 

Medikamentų ...............................
Antanavičienė (mokyklos reikmenų) .....
M. Barzilauskas ...........................................
Vaičiūnas ........................................................
per Brundzą.....................................................
per J. Ginkų ...................................................
O. Limantienė.................................................
S. Varnaitė .....................................................
J. Sąvičius .......i.......................................... .............
Marcelė Palutis (maisto) ...........................
Rūbų ................................................................
J. žemaitis (gaidų) ......................................
Rūbų.................................................................
M. Milukas.......................................................
Vizbaras .........................................................
Janice Bemiece............................4................
J. čeraška (maisto) ......................................

' Mary Lamont 
X. Strumskis .. 
Ch. Johnson .... 
Anna Lauryną
P. Rimkūnienė 
J. šavalskis ....

Blissville, N. Y.—BALF skyrius ..............
Ozone Park, N. Y.—Stakėnas ..................
Woodhaven, N. Y.—A. Daukantas .........

Visiems aukotojams nuoširdus dėkų!
žiema jau arti. Šiai žiemai vėl reikia šiltesnių drabužių, kuriais 

reikia mūsų brolius Europos lietuvius aprūpinti. Tad malonėkite 
skubiai patys dovanoti ir kitiems pagelbėti kuo daugiausiai ir kuo 
greičiausiai padovanoti ir parinkti drabužių, maisto, knygų, mo
kykloms priemonių ir viso to, ko žmogui reikia. 

Viską siųskite į:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inc. 

Warehouse

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

(žaislų)

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Mūsų įgaliotinis M. Milu
kas kitos savaitės gale (apie 
rugsėjo 27 d.) lankysis Phila- 
delphijoje.

Jis nori susipažinti su 
“Amerikos” skaitytojais ir 
iš norinčių užsirašyti “Ame
riką” priims prenumeratos 
mokestį.

M. Milukas tik prieš du mė
nesiu atvykęs iš Europos, yra 
seniau Philadelphijoje gyve
nęs ir turi ten nemažai pa
žįstamų. Philadelphijoje jis 
praleis kelias dienas.

IŠVYKO VYČIŲ SEIMAN

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCEBS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3364 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Lietuvos Vyčių seiman iš
vyko kaip 3 kuopos atstovai 
E. Šaulytė ir J. Balčaitytė. 
Jodvi išvyko rugsėjo 19 die
ną. Teko sužinoti, kad kuopa 
davė keletą sumanymų pra
vesti vyčių seime.

Be to, 3 kuopa žada kvies
ti kitą vyčių seimą Philadel- 
phijon.

Tai būtų tikrai drąsus 
geras jaunimo žygis.

APIPLĖŠĖ

ir

Žinomą veikėją ir lietuvių 
bendro komiteto iždininką 
Bačanską neseniai apiplėšė. 
Išvogė iš jo grožio saliono ka
sos visus pinigus. Bet, laimei, 
ten nedaug buvo palikęs.

Plėšimas įvyko dienos me
tu, kai jis buvo išėjęs į kitą 
kambarį.
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Juozo, bro-

šauklių k.,

Chicagoje.

gyv.

gyv.

Aleksa, Kazimieras ir Martynas, 
broliai Juozo, iš Veliuonos vai.

Auškalnis, Jonas, iš Pajūrio, Taura
gės aps.

Bagdonienė - Kleizaitė, Ona, našlė 
Antano, ir jų vaikai, gyv. Brooklyne 
ar Chicagoje.

Bakšys, Petras, kilęs ar turėjęs gi
minių Šimkaičių vai., Rasenių aps., 
gyv. Chicagoje.

Bakūnas (Hamas) Kazys, iš Navi
ninkų k., Vilkaviškio aps., gyv. Mil- 
walkee.

Baniulis, Alfonsas ir Antanas, iš 
Ežeraičių sienk., želvos vai., Ukmer
gės aps.

Kaukienė - Sarpaliūtė, iš Igliauskos, 
Marijampolės aps.

Beištartas, Dzidorius, ir jo šeima, iš 
Eržvilkio vai., Tauragės aps., 
Uandergrift, Pa., ar Chicagoje.

Bernadišienė - Liupšytė, Ieva, 
Chicagoje, turi anglių prekybą.

Bertulis, Antanas, iš Vaidlonių, 
Troškūnų vai.

Brundzaitės, Elena ir Marė, ištek, 
pavardės nežinomos, turėjusios gimi
nių Marijampolės aps.

Buknaitis, Liudvikas, ir jo vaikai 
Andrius, Liudvikas ir Olga, iš Kvietiš- 
kių vai., Marijampolės aps., gyv. 
Clevelande.

Burgailienė - Vaitkevičiūtė, Kon
stancija, gyv. bene Des Moines, Iowa.

Dominienė, Petronė, su šeima, iš ša
kių k., Pajavonio vai., Vilkaviškio 
aps., gyv. New Yorke.

Dovydaitytė, ištek, pavardė nežino
ma, išvykusi iš Barzdų vai., šakių aps.

Fleck, Andrew, gyv. Brooklyne.
Galminienė-Baldauskaitė, Stefanija.
Gečienė-Radvilavičiūtė, Elena, gyv. 

Iowa valstybėje.
Gražulienė - Mikelskaitė, Marijona, 

iš Kauniškių k., Gražiškių vai., Vilka
viškio aps. ir jos duktė Adelė.

Gurevičius, Antanas, iš Balabostų k., 
Rudaminos vai.

Gurevičiūtė, Ieva, ištek, pavardė ne
žinoma, iš Balabostų k.

Ivanavičius ar Ivanauskas, Juoza
pas ir Mateušas, bei jų sesuo Anasta
zija, vaikai Karolio, iš Pustapčdžių k., 
Vilkaviškio aps., gyv. Cleveland, Ohio.

Janulis, Alfas ir Eduardas, iš Miški
nių k., Užpalių vai., Utenos aps.

Jurgutytė, Petronėlė.
Kalvaitis, Jurgis, gyv. New Britain.
Kalvaitytė, Elė, gyv. Cleveland, O.
Kaminskas, Antanas, iš Sodelio k., 

Tauragės aps., gyv. New Yorke.
Kazlauskienė, susirašinėjusi su gi

minėmis ar pažįstamais Ylakių vai., 
Mažeikių aps.

Keslius, Andrius, gyv. Pittsburghe.
Kiveris, Jeronimas, sūnus Jono, iš 

Marijampolės vai.
Klimienė - Radušytė.
Kondrot, Frank, gyv. Phila., Pa.

vo išskirstyti dėstyti lietuvių 
tremtinių pradžios mokyklo
se.

Panašūs nauji kursai šio
mis dienomis pradeda darbą 
Seedorfo lietuvių tremtinių 
stovykloje, taip pat anglų 
okupuotoje Vokietijos zonoj.

RUOŠIAMASI NAUJIEMS 
MOKSLO METAMS

Kondrotas, Vincentas, iš Kinkių k., 
Papilės vai., Šiaulių aps., gyv. Chica
goje.

Kunickis, Pranas, sūnus 
lis Onos Ivanauskienės.

Kvietkus, Dzidorius, iš
Raseinių aps.

Macikas, Antanas, gyv.
Malinauskas, Antanas, sūnus Kazi

miero, iš Šiaulėnų, Šiaulių aps., gyv. 
Chicagoje.

Martinavičienė - Valiute, Viktorija, 
gyv. Chicagoje.

Martinkus, Pranciškus, brolis Mag
dalenos, iš Račių k., Sėdos vai., ir jo 
sūnus Juozas Martinkus, gyv. Chicago.

Meškeliavičien? - šukevičiūtė, Vik
torija, gyv. bene Shenandoah, Pa.

Meškytė, Ieva, jei ištekėjusi, tai vy
ro pavardė nežinoma, duktė Ievos 
Meškienė - Jarockutės.

Minaikienė, Kazimiera, turi farmą 
netoli Bostono.

Mykolaitis, Vincas, sūnus Jurgio ir 
Onos, brolis Antaninos ir Jurgio.

Norbutas, Leonas, sūnus Julijono, iš 
Lydavėnų m., Šiluvos vai., Raseinių 
aps., gyv. Chicagoje.

Navagruckienė, Elena, iš Žaiginio, 
Šiluvos vai., gyv. Chicagoje.

Palait, Rudolfas, gyv. Cleveland, O.
Pavilonis, Johan, iš Kėdainių aps., 

gyv. Philadelphijoje.
Petrulis, Juozapas, ir Povilas, iš Va

balninko, Biržų aps., gyv. Bostone.
Pinas, Petras, gimęs Amer., gyveno 

Liet, nuo 1927 iki 1934 m., Biržų vai., 
vėliau grįžo Amerikon.

Poškienė, Ona, iš Ventos stoties, Ma
žeikių aps., gyv. Brooklyne, rodos But
ler St.

Pranaitis, Suzana, gyv. Brooklyne.
Pullock - Adomaityte, Ieva, iš Ma

rijampolės aps., gyv. Atlantic City.
Puškorius, Juozas, gyv. Baltimorėje, 

ir Puškorius Stasys, gyv. Chicagoje, 
sūnūs Prano.

Račyia, Tomas, iš Bajorų k., Vilka
viškio aps.

Raguckas, Kazys, iš Sarginės k., Ši
lavoto vai., Marijampolės aps.

Repčys ar Repšys, Aleksas, atvykęs 
Amerikon apie 1926 m., gyv. Bingharn- 
tone, kilęs ar turėjęs giminių Puša
loto vai., Panevėžio aps.

Rinkūnas, iš Nosėtų k.. Molėtų vai.. 
Utenos aps.

Ščegauskas, Antanas, ir Sčegauskai- 
tė, Julija, gyv. Chicagoje.

Serpauskas, Juozas, kilęs ar turė
jęs giminių Balninkuose, gyv. Brook
lyne.

Skibiniauskas. Jurgis.
Sodaitytė, Ona, sesuo Barboros, gyv. 

New Yorke.
Šoris, John, jo duktė Jeanne, gyv. 

prie Cicero, III. ir brolis Frank Šoris.
Stankevičius, Jonas, sūnus Petro, iš 

Skiemonių vai., gyv. Philadelphijoje.
Stonis, Vincas, iš šileikių vienk., 

Skapiškio parap.
Stoškus, Antanas. Jonas, Klemensas 

ir Liudvikas, broliai Onos Reivitienės, 
gyv. Chicagoje.

šedis, Mykolas, gyv. Barbara St., 
New Yorke (gal Barbour St., ar Bar
bey St., Brooklyne).

Šelmys, Walter, Ziginant, gyvenęs 
Cleveland, Ohio.

Šernai (Chamo), gyv. Binghamtone.
Tamašiūnienė, Anelė, iš Kovarsko 

vai., Ukmergės aps., gyv. Detroite.
Tidmanas, Adolfas, iš Raitininkų k., 

Girkalnio vai., gyv. Chicagoje.
Ukrinas, Jonas, sūnus Leono, gimęs 

Liepojoje, buv. operos muzikantas Lie
tuvoje, išvyko Amerikon iš 
su operos ansambliu.

Užusieneiai, iš Gristupio.
vai., gyv. Chicagoje.

Valinskiai, keturi broliai, 
liškės k., Kelmės vai.

Vembrienė - Sarpaliūtė, iš Igliaukos, 
Marijampolės aps.

Wagner (gal Vaičius), Geo„ iš Už
lieknių k., Viekšnių vai., Mažeikių ap., 
gyv. Chicagoje.

Zakaras, Aleksandras, iš Kaltinėnų 
par., ir jo vaikai Aleksandras, Vladis
lovas, Sofija ir Bronislava, gyv. Chi
cagoje.

Zelnekienė - Sarpaliūtė, iš Igliau
kos, Marijampolės aps.

Zigmant, Walter, gyv. Cleveland, O.
Žilinskas, ar įpėdiniai, iš Balabostų 

k., Rudaminos vai.
Žilinskienė - Ivanavičiūtė ar Iva

nauskaitė, Konstancija, duktė Karo
lio, iš Pustapčdžių k., Vilkaviškio vai., 
gyv. Cleveland, Ohio.

žuklevičius, Matas, iš Mažučių k., 
Vilkaviškio aps., gyv. Los Angeles.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA
41. W. 82nd St., New York 24, N. Y.
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A.L.R.K. Moi 
kp. rengia kort 
29 d., 6 vai. vak 
Kearny, N. J.

Visus kviečis 
kuopa.

101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203

BIELOV’O ŽMONA PASI
DARBAVO KAUNO 

“PARAMOJE”

Kauno maisto prekybos 
(“Tarybų Lietuva” nr. 44) 
“Parama” 20-je parduotuvė
je, esančioje Ukmergės pi., 
nuo 1944 m. lapkričio 1 d. tar-

IŠ CAMDEN, N. J. 
APYLINKES

Prie pat Philadelphijos yra 
Camden. Ši vieta yra garsi ne 
tik arklių lenktynėmis, ku
rios čia yra jau 5 metai, bet 
ir laivų statyba ir kita.

Ten gyvena ir lietuvių bū
relis. Jie turi savą šv. Jurgio 
parapiją, kurią tvarko kleb. 
kun. Verbickas.

Jo rūpesčiu neseniai įtai
syta mokyklėlė, kur bus mo
koma paskirtu laiku vaiku
čiai tikėjimo tiesų ir lietuviš
kai. Tai tikrai didelis laimėji
mas Camdeno lietuvams. Jau 
taisoma mokyklos patalpos.

Čia veikia ir kitos liėtuviš- 
kos draugijos, yra ir kitokių 
įdomybių iš lietuvių gyveni
mo, tik gaila, mažai kas iš 
Camdeno parašo.

navo tūla T. Bielov’ienė. Savo 
tarybinę padėtį naudodama, 
ji savinosi racijonuotus pro
duktus: cukrų, aliejų, degti
nę, papirosus ir t.t. Be to, iš 
parduotuvės pasivogė apie 
20,000 rublių grynais pini
gais. Vėliau, perkelta į 40-tą 
parduotuvę, esančią Donelai
čio gatvėj, pasisavino prekių 
ir valdiškų pinigų 14,164 rub
lių sumai. Iš viso abiejuose 
parduotuvėse Bielovienė pri
darė nuostolių už 83,035 rub
lius.

Toks tai okupantų ir jų pa
statytų pareigūnų dorumas!

Jau vasara baigiasi, ir lie
tuviai tremtiniai ruošiasi ne
trukus pradėti naujus moks
lo metus.

Šiomis dienomis Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės 
Centro Valdybos Švietimo 
skyrius išleido patvarkymą 
visoms pradžios mokykloms 
ir gimnazijoms, kad naujieji 
mokslo metai būtų varomi su 
dar didesniu susikaupimu ir 
darbštumu, o mokomajam 
personalui numatomos tam 
tikros taisyklės. Apskritai, 
lietuvių tremtinių švietimo 
reikalai tvarkomi pagal Ne
priklausomos Lietuvos švie
timo taisykles ir tradicijas.

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

AMERIKA

____________ .■_____________

Paters
Nauji parai
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t i, turėdami dail 
Kintą.

Dabartiniu lai 
dažoma bažnyčl 
padedant parapil

Spalių 13 d. I 
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J. Kinta iš anksl 
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Klebonas ir 
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MOKYTOJŲ KURSAI 
FLENSBURGE

Flensburge, anglų okupuo
toje Vokietijos zonoje, lietu
viai tremtiniai buvo suorga
nizavę 8 mėnesius užtruku
sius mokytojo cenzui įgyti 
kursus, kuriuose buvo dėsto
mi 43 bendrojo ir specialiojo 
lavinimo dalykai.

Kursuose išklausyta 653 
teorinių paskaitų ir atlikta 
per 100 praktikos valandų.

Kursus baigė ir mokytojo 
cenzą gavo 14 tremtinių, ku
rie beveik visi tuojau pat bu-

“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, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

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

“AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.

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

“AMERIKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Iš šalpos darbų
BALF 7 skyrius rugsėjo 12 d. 

turėjo susirinkimą, kuriame bu
vo svarstyta ir raginta nenusto
ti rinkti drabužius ir kitus reika
lingus mūsų pabėgėliams bro
liams daiktus.

Išrinktos dvi atstovės į BALF 
seimą New Yorke. Tai M. Geru- 
lienė ir A. Pietarienė.

Nutarta rengti kortų partiją 
lapkričio 24 d. Pelnas skiriamas 
nupirkt drabužių vaikučiams. 
Partijai suruošti išrinktos M. 
Baltrukonienė, M. Starkuvienė, 
Oželienė, A. Bielevičius ir V. Pie
taris.

Prieš pora mėnesių buvo pa
daryta laimėjimų knygučių, lei
džiant mažą stalo radiją.

Baigiant susirinkimą įvyko 
traukimas. Laimingas numeris 
teko J. Berzgėlai, 121 Schuyler 
Ave., Kearny.

Prie knygučių platinimo daug 
prisidėjo mūsų klubai — Ameri
kos Lietuvių Politikos klubas ir 
Lietuvių Piliečių klubas, — pa
imdami po 30 knygučių. Ir šiaip 
nariai neatsiliko.

Skyrius širdingai dėkoja vi
siems, kurie tik prisidėjo prie 
knygučių platinimo. Dalis pelno 
skiriama našlaičių iš Vokietijos 
atvažiavimui.

Pirmiau našlaičių fondan buvo 
nusiųsta 100 dol. Paskirta vėl 
100 dol. Tai viso susidaro 200 
dol. Be pirmiau aukojusių H. Ka
ružienės 20 dol. ir Mot. Sąjun
gos 63 kp. 5 dol. dar aukojo J. 
Matulionis iš Flemington, N. J. 
5 dol. ir Juškienė 1 dol. našlaičių 
fondan.

Kaip girdėti, ir mūsų klubai 
neatsilieka apmokant keliems 
našlaičiams kelionės išlaidas. Tai 
gražus ir pagirtinas darbas.

Būtų labai gražu ir naudinga, 
kad kuo daugiausia narių pri
klausytų šiam šalpos Fondo sky
riui.

Laukiame prisirašant, o savo 
prisirašymu pagelbėsite mūsų 
broliams ir sesėms pabėgėliams, 
išblaškytiems po kitus kraštus.

sėjo 8 d. buvo Keamy, N. J. Ele
na Pačiuraitė, kuri yra kuopos 
30 metų sukaktuvių parengimo 
komisijos pirmininkė, ragino 
gausiai dalyvauti sukaktuvių va
karienėje ir šokiuose, kurie įvyks 
spalių 19 dieną Hotel Plaza, Jer
sey City, N. J.

Buvo pranešta, kad kuopa šo
kius rengia lapkričio 9 dieną šv. 
Jurgio salėje.

Vera Laukžemytė ir Richard 
Lelašus išrinkti tarpkuopinės 
bowling grupės vadovais. Toji 
grupė tikisi pradėti veikti rug
sėjo 27 d. Kuopos bowling ko
mandos pirmininku išrinktas Au
gustas Laukžemis. Ta komanda 
netrukus bus suorganizuota.

Kitas kuopos susirinkimas bus 
spalių 14 d.

Į Vyčių seimą Worcestery at
stovais vyksta Eug. Verba, P, 
Vaškas, EI. Pačiuraitė ir Beat
rice Masandukaitė.

Ketina seiman važiuoti dar ke
letas kuopos narių.

Kuopa sveikina savo narius 
Tessie Jesukaitytę ir Joną Ken- 
nį, kurie rugsėjo 15 d. susituokė.

F. V.

Montreal, Canada
Čia lankėsi dvi seselės kazi- 

mierietės ir dvi Nukryžiuoto Jė
zaus seselės pasitarti su klebo
nu apie apgyvendinimą Montrea- 
le dviejų seselių, kurios galėtų 
parapijai padėti vaikus katekiz
mo mokyti, lankyti ligonius ir 
paliegėlius ir kitus gailestingus 
darbus vykdyti.

Parapija už $3,000 pirko greta 
klebonijos kampinį sklypą, ku
riame mano pastatyti seneliams 
prieglaudą ir seselėms vietą.

Dvi atostogų savaites praleido 
Janulaitytė, šeimininkė pranciš
konų šv. Antano vienuolyno, 
Greene, Me.

Lankėsi kun. Markūnas su 
motina ir kun. Gauronskis.

Gana žymus lietuvių būrys 
kilnoja sparnus Amerikon vykti 
apsigyventi, bet beveik visi lie
tuvių kvotos numeriai dabar 
skiriami pabėgėliams Vokietijo
je, tokiu būdu Kanados lietu
viams tenka tik mažos nuotru
pos.

NORINT
PAKILTI

Jeigu jaunas vyras nori pakilti 
šiandien, jis turi turėti tam tik
rą talentą. Mokslas dar niekuo
met nedavė aukštesniu (iividen- 
dų, kaip dabar—o naujoji Regu- 
liarė Armija yra pasiruošus įsta
tyti jus i kelią su savo puikia 
lavyba.,

Visu pirma, Armijos mokyklos 
moko daugiau kaip 200 amatu 
ir lavintų darbų. Jūs turite platų 
pasirinkimą. Jūs surasite darbą, 
kurį geriausiai atliekate. Ir jūs 
gausite algą už mokymąsi!

Antra, įstojimas trejiems me
tams duoda jums teise, po pa
leidimo, gauti mokslą per 48 
mėnesius bet kurioje kolegijoje, 
biznio ar amatų mokykloje, ku
riai jūs pasiruošė. J. V. Valdžia 
apmokės už jūsų mokslą, labora
torijų lėšas ir kt. iki $500 per

paprastus mokyklos metus ir dar 
po $65 per mėnesį pragyvenimui 
—$90, jei turite ką užlaikyti.

Kilkite aukštyn su naująja 
Reguliare Armija! įstodami i ją 
1946 m. Spalių S d. ar pirmiau, 
jūs užtikrinate sau naudą iš GI 
Bill of Rights. Nėra geresnio 
būdo jūsų karjerai pradėti. Nu
eikite į arčiausią sau Armijos 
Rekrutavimo stotį dėl smulkme
nų.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

sokeriopą pagalbą, suteiktą iki 
šiol, ir prašė paremti ir neuž
miršti kenčiančių lietuvių, išblaš
kytų po pasaulį.

Kleb. kun. J. Gurinskas pa
sakė gražią kalbą, pagirdamas 
karo veteranus už kovą dėl ge
resnės ateities ir prašė visų su
siorganizuoti į galingą veteranų 
organizaciją parapijoje- Pranešė, 
kad iš parapijos žuvo aštuoni: 
Ant. šniūras, Kaz. Mikolajūnas, 
J. Ulickas, J. Bložis, Alf. Bložis, 
Pr. Bložis, J. Nobara ir D. Va- 
lansano (vedęs lietuvaitę).

Rengėjų komitetas už žuvu
sius parapijos karius užprašė šv. 
Mišias, kurios bus sekmadienį, 
rugsėjo 22 d., 11 vai. ryte, Auš
ros Vartų par. bažnyčioje, New 
Yorke. Visi kviečiami kuo gau
siausiai dalyvauti.

Dėl ilgokos ir suvėluotos pro
gramos nekalbėjo adv. K. Jur- 
gėla ir Wm. Borus. Taip pat cho
ras neišpildė 4 numatytų dainų.

J. D.

PADĖKOS ŽODIS
271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 63 
kp. rengia kortų partiją rugsėjo 
29 d., 6 vai. vakare 6 Davis Ave., 
Keamy, N. J.

Visus kviečia atsilankyti 63 
kuopa. A. M. K.

Iš veteranę organizacijos
Newarko veteranai lietuviai 

turėjo savo susirinkimą.
Komandierium buvo išrinktas 

Joseph Lewis, vyresniuoju vice- 
komand. A. Vaškevičius ir jau
nesniuoju — M. Bartnikas.

Kitoms pareigoms buvo išrink
ti: Edv. Kidzius, R. Lelašus, Al. 
Ponelis, G. Lewis, J. Arloff, A. 
Vinskas, Albert York ir J. Beck.

Vykdomąjį komitetą sudaro P. 
Mitchell, G. Morris, A. Adomai
tis ir P. Staugaitis.

Propagandos reikalams išrink
tas J. Stukas, įstatų komisijon— 
A. Vaškevičius pirm., J. Beck, 
R. Lelašus, W. Lewis ir Ed. Ki
dzius.

Kurie lietuviai veteranai iš 
New Jersey prisidės ligi rugsėjo 
29 d., bus laikomi steigėjais. .

Buvo išrinkta priėmimo ir šo
kių komisija. Parengimas numa
tytas 1947 m. sausio 11 d. šv. 
Jurgio salėje, Newark, N. J.

Mėnesinis susirinkimas su už
kandžiais bus antradienį, rugsė
jo 24 d., 8 vai. vakare, šv. Jur
gio salėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J.

Irena ir Ramutė Ivaškevičiū
tės išleido keturias savo sukom
ponuotas ir parašytas dainas: 
trys vienam balsui, o viena kvar
tetui.

Varg. žižiūnas išleido mišriam 
chorui “Į Darbą” ir vienam bal
sui komišką “šviesi Naktis Mė
nesiena.”

Vilto La Salto dalyje Matulis 
atidarė savo “fish and chips” 
užeigą, kuri švariai ir modemi
niai įrengta.

Nuobarų mergaitė serga polio, 
kuri Montrealy šiuo metu siau
čia kaip epidemija.

Leknickai ruošia dideles ves
tuves savo vienturtei dukteriai.

Jos sužadėtinis, anglas, perei
na ta proga į katalikų tikėjimą, 
paruoštas vietinių kunigų.

Koresp.

Chicago, Ill.

Paterson, N. J.
Nauji parapijos darbai

Patersoniečiai gali pasidžiaug
ti, turėdami darbštų kleboną J. 
Kintą.

Dabartiniu laiku iš lauko yra 
dažoma bažnyčia ir klebonija, 
padedant parapijeičiams.

Spalių 13 d. įvyks šv. Vardo 
draugijos paradas. Klebonas kun. 
J. Kinta iš anksto kviečia toj iš
kilmėj kuo gausiausiai dalyvau
ti ne tik patersoniečius, bet ir 
apylinkės lietuvius.

Spalių 20 d. sueina 35 metai, 
kaip įsteigta šv. Kazimiero pa
rapija.

Tą dieną rengiama parapijos 
vakarienė, kuri įvyks Washing- 
tono salėj, 80 Godwin St., Pater
son, N. J.

Po vakarienės bus programa 
su visokiais pamarginimais, o po 
to šokiai, grojant geram orkes
trui.

Klebonas ir rengėjai visus 
kviečia ruoštis šiai vakarienei.

Waterbury, Conn.
Šv. Juozapo parapijos Maldos 

Apaštalavimo narės rugsėjo 1 d. 
surengė pikniką pas žemaičius.

Pasitaikius gražiam orui, at
silankė daug žmonių, tarp kurių 
buvo ir mūsų klebonas kun. J. 
Valant tojus.

Piknikui surengti daugiausia 
pasidarbavo Žemaičių šeima—ir 
darbu, ir auka, ir pasikviesdami 
pas save.

Už tai draugijos vardu taria
me jiems ačiū.

Piknike pasidarbavo narės O. 
Žemaitienė, Mrs. W. O’Keefe, N. 
Žemaitytė, A. Mažukaitytė, O. 
Girdzijauskienė, S. Dumšienė, V. 
Žukauskienė, K. Pranulienė, M. 
Bekerienė, K. Petrauskienė, U. 
Žilinskienė, P. Naujavičienė ir M. 
Šambarienė.

Narės suaukojo daug valgių.
Visas pelnas skiriamas para

pijos naudeli. M. šambarienė.

Mirė Kun. Ant. Andriušis, M.I.C.
Rugsėjo 12 d. T. Marijonai ne

teko savo kongregacijos nario 
kun. Antano Andriušio.

Jis prieš kelias savaites susir
go ir, turėdamas 61 metus am
žiaus, mirė.

Velionis kunigas šią vasarą 
buvo grįžęs iš Argentinos, kur 
Buenos Aires mieste dirbo nau
joje lietuvių parapijoje.

A.A. kunigas A. Andriušis 
buvo gimęs 1885 metais Lietuvo
je, Kriokiolaukio par. Amerikon 
atvyko, turėdamas 20 metų ir 
1916 m. įstojo į marijonų vienuo
lyną.

Iš pradžių kelerius metus 
Amerikoje jis yra dirbęs anglies 
kasyklose.

Argentoj jis dirbo nuo 1939 m.
Velionis palaidotas Chicagoje.

K.

ŠYPSENOS
Nesuprato

— Tas mūsų naujas bernas 
—tai tikras žioplys, — kal
ba ūkininkas savo moteriai.

— Kaip tai ?
— Įsivaizduok sau, vakar 

bešienaudamas lankoje atra
do žolėje keletą tuščių pieno 
bonkų, ir jis mano, kad atra
do karvės lizdą.

Newtown, Pa.

VIETOS ŽINIOS
ATVYKĘ NAŠLAIČIAI LIETUVIAI

Krikštai
Juozas Edvardas Taryla, sū

nus Stanislovo Tarytos ir Kot- 
rinos Thurston, buvo pakrikšty
tas sekmadienį, rugsėjo 1 dieną. 
Krikštų tėvai buvo Kazimieras 
Ulinskas ir Anelė Engto.

Edvardas Moncavage, sūnus 
Edvardo Moncavage ir Mary 
Dougherty, buvo pakrikštytas 
sekmadienį, rugsėjo 15 d. Krikš
tų tėvai buvo Juozas ir Bernice 
Menai. Joseph Marshall.

Newark, N. J.
Vyčių veikla

Vyčių 29 kuopa savo mėnesinį 
susirinkimą turėjo rugsėjo 9 d. 
Buvo atsilankę nemaža narių ir 
išklausė įvairių pranešimų.

M. Matulytė pranešė apie ap
skrities suvažiavimą, kuris rug

Padėka
Su giliu dėkingumu priėmėm 

gausią auką $767.39, kurią pri
siuntė kun. J. C. Gaudinskas, 32 
Lietuvių Dienos valdybos iždi
ninkas.

Širdingai dėkojam dvasios va
dams, 32-tros Lietuvių Dienos 
valdybos nariams, darbuotojams, 
rėmėjams ir pikniko dalyviams. 
Mes labai įvertiname jūsų malo
nų palankumą parodytą jūsų pa
sidarbavime Lakewood Parke 
rugpiūčio 15 dieną.

Dėkodamos, prašome Sal
džiausios Širdies ir Jo Motinos 
Marijos jums šimteriopai atly
ginti. Būkite tikri, kad mūsų 
maldos jus kasdien lydės ir Die
vo palaima bus su jumis.

Jūs malonaus palankumo ir 
dosnios dvasios niekad nepamir
šim.

Jums visada giliai dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys. 
Vilią Joseph Marie.

Ypatinga Proga
Valkata: — Ar turi šmotelį, 

pyrago? Pasigailėk nelaimin
go žmogaus, kuris tris dienas 
nevalgęs.

Moteris: — Nevalgęs tris 
dienas? Pats nori pyrago? Ar 
paprasta duona tau netinka
ma?

Valkata: — Paprastai taip. 
Bet šiandien yra mano gim
tadienis.

Pasekmingas Daržas
— Kaip tavo bulvės šį ru

denį? — klausia vienas ūki
ninkas savo naujo kaimyno.

— Puikiai, — atsakė antra
sis. — Vienos didumo kaip 
spanguolės. Kitos kaip žir
niai ir, žinoma, yra dar ir 
mažesnių.

1946 m. rugp. 31 d. laivu 
“S. S. Marine Perch”

Stasys Siūtilas, 17 m. amž., 
gimęs Žemaitijos Naumiesty
je, Pažaliojoj. Tėvas Anta
nas, mot. Petronėlė Kuršytė.

Mokėsi lietuvių gimnazijo
je Lietuvoje ir Vokietijoje, 
baigė dvi klases. Tėvai pasili
ko Lietuvoje 1944 m.

Vokiečių išgabentas į Vo
kietiją, Saksoniją, kur dirbo 
pas ūkininką. Vėliau baigė 
šoferio kursus Kemptene. Į 
Ameriką išvyko iš Bremeno.

Nori išmokti amato. Ame
rikoje turi dėdę Vladą Siūti- 
lą, bet nežino, kur jis gyvena.

Jonas Martinkus, 16 metų 
amž., gimęs Luokiuose (Luo
kėje) Telšių apskr., tėvas 
Juozas, mot. Stanislava Raz- 
badauskaitė. Mokėsi lietuvių 
gimnazijoje Lietuvoje ir Vo
kietijoje, baigė 4 klases. Kal
ba lietuviškai ir vokiškai. Su 
tėvais atsiskyrė 1944 m. Luo
kėje. Vokietijoje dirbo pas 
ūkininkus. Gyveno Rutenbur- 
ge. Į Ameriką išvyko iš Bre
meno.

Amerikoje turi giminių, 
bet neatsimena jų vardų ir 
adresų. Gimines galima su
rasti per kun. Railą, Phila., 
Pa. Nesvarbu, kur gyventų 
Amerikoje, bet norėtų moky
tis aviacijos.

Arvydas Šimonis, 15 metų 
amžiaus, gimęs Kaune. Tėvas 
Kazimieras, mot. Teodora 
černekevičiūtė. Mokėsi gim
nazijoje Lietuvoje ir Vokieti
joje, Eichstatte, Bavarijoje. 
Dirbo pas ūkininkus. Ilgiau
sia gyveno Vienoje, Austrijo
je. Į Ameriką išvyko iš Bre
meno. Turi dėdę Brooklyne. 
Nori būti dailininku.

Jonas Kružinauskas, 16 m. 
amž., gimęs Alvite, Žvangu
čių kaime. Tėvas Jurgis, mot. 
Uršulė Našukaitytė. Atsisky
rė su tėvais 1944 m. Alvite. 
Tėvai liko Lietuvoje.

Mokėsi Simanėliškių pra
džios mokykloje ir liet, gim
nazijoje Vokietijoje, Bavari
joje 2 klasėj. Supranta vokiš
kai. Bavarijoje dirbo pas ūki
ninkus. Giminių Amerikoje 
neturi. Norėtų būti mašinis
tu.

Albina Raulynaitytė, 13 m. 
amž., gimus Vilkaviškio mies
te. Tėvas Petras, mirė Lietu
voje, mot. Ieva Trapavičiūtė. 
Atsiskyrė su motina 1944 m. 
Vilkaviškyje.

Lietuvoje mokėsi pradžios 
mokykloje; Vokietijoj, Eich
statte vienus metus mokėsi 
liet, gimnazijoje. Dirbo pas 
ūkininkus. Giminių Amerikoj 
neturi. Norėtų gyventi mies
te ir baigti gimnaziją.

Danutė Vasiliauskaitė, 16 
m. amž., gimus Kaune. Tėvas 
Aleksandras, mot. Zosė. Mo
kėsi liet, gimnazijoje Kaune 
ir Vokietijoje, baigė 5 kl. Dir
bo Vokietijoje' dirbtuvėje, 
Turingijoje. Amerikoje gi
minių neturi. Norėtų gyventi 
New Yorke ir mokytis steno
grafijos ir muzikos.

Anelė Stumbrytė, 16 metų 
amž., gimus Alvite, žvangu
čių kaime. Mokėsi Vilkaviš
kio gimnazijoje 5 kl. Kalba 
lietuviškai ir vokiškai. Dirbo 
pas ūkininkus Vokietijoje. 
Amerikoje giminių neturi.

New York, N. Y.

Užsikirtimas
Ūkininkas neteko kantry

bės, beragindamas du pakin
kytu asilu, kad patrauktų ve
žimą.

Klebonas tuo sykiu ėjo pro 
šalį.

— Jonai, nekalbėk taip į 
gyvulius.

— Klebone, pats kaip tik 
esi žmogus, kurį norėjau pa
matyti.

„ Klebonas: — Kodėl?
Ūkininkas: — Klebone, pa

sakyk man, kaip Nojus galė
jo šiuos gyvulius įvesti į ar
ką?

Pranas Bekampis.

Karo veteranų pagerbimas
Praeitą šeštadienį, rugsėjo 14 

d., Aušros Vartų parapijos drau- 
gijų-klubų ir parapijiečių komi
tetas suruošė puikią vakarienę 
pagerbti savo karius praėjusio 
karo veteranus.

Šis parengimas buvo didžiau
sias parapijos istorijoje. Dalyva
vo 155 karo veteranai ir virš 300 
svečių.

Alf. Stankevičius, vakaro ve
dėjas ir rengimo komiteto pir
mininkas, pradėjęs programą pa
brėžė šio parengimo tikslą ir pa
kvietė visus sustoti pagarbai žu
vusių karių. Maldą sukalbėjo 
kleb. kun. J. Gurinskas.

Linkėjimų kalbeles pasakė 
draugijų ir klubų pirmininkai: 
J. Bložis, J. Braškys, O. Sveika
tienė, Al. Jatkauskas, A. Šniū
ras, J. Kščenaitis, kun. K. Mala
kauskas.

Naujai suorganizuotas parapi
jos vyrų choras, kuris sudarytas 
karo veteranų, vad. muz. A. Ka
minskui, labai gražiai pasirodė 
sudainuodamas tris lietuviškas 
dainas: “Nebijom Nieko Mes 
Kariai,” “Kur Dangus Ugnim 
Liepsnoja” ir “Vilniun Trauk.” 
Jų gražus balsų sutarimas ir žo
džių ištarimas tikrai žavėjo klau
sančius.

Taip pat bendras choras sudai
navo tris dainas: “Sveiki Drūti,” 
“Plauti Linksma” ir “Eik į Dar
bą.” Sumaniai vadovavo muz. A. 
Kaminskas.

Vakarienėje dalyvavo 7 naš
laičiai lietuviai, atvykę į šią šalį 
iš nuteriotos Europos—4 berniu
kai ir 3 mergaitės. Jų vardu pa
dėkos žodį pasakė Alb. Rauly
naitytė, 13 metų amžiaus. Ji dė
kojo Amerikos lietuviams už vi-

rus, Kraučiūnai ir Kavaliauskai. 
Jie ne tik pavaišino vaikučius, 
bet apdovanojo arba nupirko 
sukneles, batukus ir kitokius 
reikmenis. Taipgi Sveikatienė 
vienai mergaitei nupirko sukne
lę.

O ypatingai A. Stankevičius 
gausiai apdovanojo visus pinigais 
ir jauniausiai našlaitei Albinai 
Raulynaitytei daug visokių do
vanų pripirko ilgam atsiminimui.

Kai kurie iš Bronxo lietuvių 
stengėsi palikti mergaites apgy
vendinti pas save ir duoti joms 
mokslo, iki galės dirbti.

Pačių vaikučių išsireiškimas 
toks: jiems daugiausia reikalinga 
anglų kalba ir amatas. Pažymė
tina, kad vienas iš jų yra piešė
jas. Tai dailininko Kazio Šimo
nio sūnus, kuris susirado savo 
tikrą dėdę J. Šimonį Brooklyne.

Visi vaikučiai dėkoja Bronxo 
lietuviams už jiems duotą mora
linę paramą ir džiaugiasi sutikę 
širdingus lietuvius Amerikoje.

Borus.

Praėjus labai gerai pasiseku
siam karo veteranų pagerbimo 
bankietui praeitą šeštadienį, rug
sėjo 14 d., turiu pareikšti nuo
širdų padėkos žodį visiems komi
teto nariams, darbininkams ir 
visiems, kurie prisidėjo prie šio 
parengimo. Reiškiu padėką šniū
rams ir Kavaliauskams už leidi
mą turėti susirinkimus jų na
muose.

Daugiausiai dėkoju Onai Ko- 
lesk - Kavaliauskaitei, kuri dau
giausiai rūpinosi šiuo parengi
mu ir jo pasisekimu, eidama į- 
vairias pareigas.

Ir tikrai bankietas buvo pa
sekmingas, nes žmonių net buvo 
perdaug, o valgiai ir gėrimai bu
vo skaniai pagaminti. Už tai ačiū 
darbščiosioms šeimininkėms.

Ačiū kleb. kun. J. Gurinskui 
ir kun. K. Malakauskui už viso
kią paramą ir muz. A. Kamins
kui už paruošimą abiejų chorų, 
kurie gražiai pasirodė su lietu
viškomis dainomis.

Dėkoju visiems rėmėjams ir 
prieteliams.

Alfonsas Stankevičius,
Komiteto pirmininkas ir 

Bankieto vedėjas.

NAŠLAIČIAI LANKĖS 
BRONX, N. Y.

Bronxo lietuviai, sužinoję apie 
lietuvius našlaičius, daug juos 
lankė.

Borus su žmona nusivežė naš
laičius į lietuvišką Aušros Vartų 
bažnyčią New Yorke ir supa
žindino su klebonu kun. J. Gu- 
rinsku, kuris vaikučių pavardes 
paskelbė per pamokslą. Po pa
maldų lauke juos sutikę lietuviai 
sveikino, kalbėjosi ir gausiai ap
dovanojo.

Tenka pažymėti šias šeimas, 
kurios gavo garbės pasikviesti 
vaikučius į savo namus. Tai Bo

PADĖKA

Pranciškai Bendžiuvienei, gyv. 
124 No. 5th St., Brooklyn, N. Y. 
mirus, mes, likusieji šeimos na
riai ir artimieji giminės, liūde
sio valandoje susilaukėme daug 
užuojautos iš draugų ir artimų
jų. Toji gili užuojauta sušvelni
no mūsų liūdesį ir pastiprino mus 
sunkioje valandoje.

Pirmiausiai tariame gilią pa
dėką Apreiškimo par. klebonui 
kun. Norbertui Pakalniui už pa
guodą A.A. Pranciškai, kai ji 
sirgdama kentėjo didelius skaus
mus, o taip pat už jo taip iškil
mingai pravestą jos palydėjimą į 
amžino atilsio vietą.

Dėkojame visiems taip gau
siai užpirkusiems mišias už A.A. 
Pranciškos vėlę. Dėkojame už 
gėles, taip pat dėkojame Treti
ninkėms, Gyvojo Rožančiaus, 
Amžinojo Rožančiaus ir Lietu
vių Moterų Katalikų Sąjungos 
29 kuopos narėms, kurios gausiai 
lankė Prancišką jai sergant, bu
dėjo jos paskutiniuose namuose, 
kur ji buvo pašarvota, ir atida
vė paskutinę velionei pagarbą 
lydint iš namų į bažnyčią ir am
žinojo atilsio vietą. Ypatingai 
dėkojame Julijai Tarabeizienei, 
Teofilei Stučiehei ir Marijonai 
Grigienei, kurios taip ilgai slau
gė velionę sunkios ligos metu ir 
rūpinosi iškilmingu jos pagerbi
mu paskutinėje jos kelionėje.

Taip pat dėkojame visiems 
draugams, dalyvavusiems laido
tuvėse, ir laidotuvių vedėjui Juo
zui Garšvai už parodytą ypatin
gą rūpestingumą, kad A.A. Pran
ciška Bendžiuvienė būtų su tin
kama pagarba palaidota.

Dėkoja A.A. Pranciškos likęs 
vyras Izidorius Bendžius, duktė 
Ona, sūnus Juozas, sesuo Pet
ronėlė Atkočaitienė ir visa At- 
kočaičių šeima, marti Marija 
Bendžiuvienė ir anūkė Marija.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, ff. Y.

1 ■* - ' , t

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

*_________________________ ♦

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
▼—------ ———— ■ —♦ ........  ■■ —- . ■■■ ■■—

------ ----- 1---- 1 --------------
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. . L Valantiejus



6 AMERIKA

“AMERIKOS” SKAITYTOJŲ VAJUS ■ X
Lenktyniavimas eina pilnu tempu

Katalikų Spaudos Rėmėjų sumanytas vajus, surinkti 
“Amerikai” naujų skaitytojų gyvai eina. Daug kas noriai 
jungiasi į tą spaudos platinimo darbą ir kreipiasi į laikraš
čio administraciją dėl informacijų. <

Išvengti nereikalingam susirašinėjimui, visiems pra
nešame, kad —

Vajaus tvarka yra tokia
1. Lenktyniavime gali dalyvauti visos lietuvių koloni

jos.
2. Kiekvienas “Amerikos” skaitytojas pirmiausiai pa

sistengia užsimokėti užsilikusią skolą ir atnaujina prenume
ratą sekantiems metams.

3. Kiekvienas senas skaitytojas pasistengia surasti 
“Amerikai” naujų prenumeratorių arba pats užrašo “Ame
riką” savo pažįstamiems.

4. Kaip jau buvo minėta “Amerikos” 37 nr., visų pasi
darbavusių vardai (t.y., kurie suras naujų skaitytojų) bus 
skelbiami laikraštyje.

Dovanos
Be to, kiekvienas, suradęs naujų skaitytojų, gaus do

vanų :
1. Kas užrašys 1 naują prenumeratorių, ir prisius $3.00, 

gaus J. Aisčio eilių knygą “Be Tėvynės Brangios.”
2. Kas gaus “Amerikai” 2 prenumeratorius ir prisius 

$6.00, gaus knygą “Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai”.
3. Kas suras “Amerikai” 5 naujus prenumeratorius ir 

prisius $15.00, gaus dovanų T. Chase “The Story of Lithua
nia.” Ta knyga yra išleista anglų kalba, todėl labai naudin
ga čia gimusiems, kurie neturėjo progos mokytis Lietuvos 
istorijos.

Lenktynių rezultatai
Nors vajus, galima sakyti, dar neišsijudino, kaip rei

kia, o jau pasekmės jo pasirodė.
Paprastai į gražius sumanymus pirmos atsiliepia mote

rys. Taip ir dabar pirmenybių vainikas teko E. Ponelienei iš 
Newarko, kuri ne tik pasiskubino savo prenumeratą pratęs
ti, bet ir naują skaitytoją prisiuntė.

Antruoju atvyko žinomas Brooklyno visuomenininkas 
P. Montvila su tvirtu nauju skaitytoju.

Trečiuoju atsiliepė A. Daugirdas iš Chicagos. Jis net 2 
nauju skaitytoju “Amerikai” prisiuntė.

Kiti, kasdieninėmis pareigomis užimti ir negalėdami 
naujų skaitytojų ieškoti, sugalvojo kitokiu būdu “Ameri
ką” paremti. Štai J. Kazlauskas, nors neseniai mokėjęs, dar 
už metus prenumeratą sumoka. Chas. Kaukaras, J. Burke ir 
A. Kundrotienė sumoka už 2 metus, o J. Tamulėnas iš Mas- 
peth net $15.00 (už 5 metus) pakloja.

Labai gražų visiems pavyzdį parodė P. Gagienė iš 
Brooklyno. Nors kare neteko savo mylimo sūnaus, nors pa
ti turi sau pragyvenimui užsidirbti, ji užsimoka $6.00 pre
numeratos (už 2 metus) ir dar atskirai paaukoja laikraš
čio reikalams, prie to ji pareiškia:

“Kol tik tarnaus man akys, kol galėsiu skaityti, — su 
“Amerika” aš nesiskirsiu.”

Pradžia graži. Kas paseks jų pėdomis ?

Jei tamsta dar neįsijungei į šį kilnų spaudos platinimo 
darbą, pradėk šiandien. Aplankyk savo pažįstamus ir pasiū
lyk jiems užsirašyti geriausią laikraštį

“AMERIKA”__  • ----  .
“Amerika,” rimčiausias laikraštis, paduoda svarbiausias 

žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių gyve
nimą.

“Amerikai” bendradarbiauja geriausi lietuvių rašytojai 
kaip Amerikoje, taip ir užjūryje.

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

suokite :
“AMERIKA”

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

Mūsų Apylinkėje
• Anna Kaskas šiomis die

nomis išskrenda į Kaliforniją 
su koncertais.

• Našlaitės lietuvaitės A. 
Raidynai tytė, D. Vasiliaus
kaitė ir A. Stumbrytė, buvo 
išskraidintos į Pittsburghą 
pas seseris pranciškietes. z

• Kun. J. čekavičius pir
madienį atplaukė iš Europos. 
Jis yra “Amerikos” skaityto
jos O. Šeputienės brolis.

• Corp. Const. Karpiūtė 
buvo parvykusi pas tėvelius 
J. Karpus keletai dienų atos
togų. Išvyko į Mass, valstiją 
tarnybai.

• P. Labanauskas, General 
Electric Co. inžinierius, per
sikėlė į Bridgeport, Conn. Jo 
adresas: T. Engineer, Radio- 
Television Dept. Room 33EE- 
36, General Electric Co., 
Bridgeport, Conn.

• Corp. Jonas Kaminskas 
tarnavęs U. S. Marinuose, 
garbingai paleistas iš karinės 
tarnybos. Jis yra nuolatinis 
“Amerikos” skaitytojas ir ją 
skaitė būdamas tarnyboje.

• Antanas ir Adelė Sama- 
lioniai susilaukė dukrelės, ku
riai duotas Justinos vardas. 
Adelė yra pasižymėjusi dai
nininkė, o Antanas ilgai tar
navo U. S. karo laivyne. Abu 
veikėjai jaunimo tarpe.

• Martynas ir Joana Za- 
nick rugpiūčio 29 d. susilau
kė sūnaus, kuriam parinktas 
James George vardas. Moti
na iš namų yra šertvytytė.

• J. Ginkaus sidabrinių 
vestuvių sukakties puota 
rengiama spalių 13 d.

• J. Boley pradėjo dėstyti 
vaidybos mokykloje.

• Dr. Owen Norem, buvęs 
Amerikos pasiuntinys Lietu
voje, neseniai išvyko su pro
testantų šalpos organizacija 
Vokietijon.

• V. Beleckas baigia savo 
kelionę po , Ameriką. Buvo 
nuvažiavęs ligi Pacifiko.

• Kun. Pr. Skrodenis, M.I. C. 
lankėsi du sekmadieniu Mas- 
pethe. Jis buvo Mt. Carmel, 
Pa., lietuvių klebonu, dabar 
išvyko Marijonų seminarijon, 
Hinsdale, Ill., ekonomo parei
goms.

ATPLAUKĖ KUN. JONAS 
BOREVIČIUS, S. J.

Apreiškimo 
Parapija

BALF 23 skyriaus 
susirinkimas

Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 
tuoj po mišparų, par. salėje 
šaukiamas Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo 23 
skyriaus susirinkimas.

Šis susirinkimas labai 
svarbus. Jame bus renkami 
atstovai į BALF seimą. Įdo
mų pranešimą lietuvių šalpos 
reikalais turės BALF reikalų 
vedėjas Juozas B. Laučka.

Susirinkiman kviečiami ne 
tik nariai, bet visi parapijie
čiai, kuriems rūpi lietuvių 
šalpos reikalai.

Remkim lietuvius!
Artimo meilė šaukia ir 

kviečia visus lietuvius rūpin
tis tūkstančiais lietuvių trem
tinių, kurie Europoje kenčia 
skurdą ir badą. Geriausia 
jiems pagelbėsim, jei visi sto
sim nariais į Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondą.

Mūsų parapijoje veikia 
BALF 23 skyrius. Tapkime jo 
nariais. Ateikime į jo susirin
kimą rugsėjo 29 d.

Nauji svečiai
Iš Europos atvykę našlai

čiai Jonas Križinauskas, Jo
nas Martinkus, Arvydas Ši
monis, Stasys Siūtilas, Anelė 
Stumbrytė, Albina Raulynai- 
tytė ir Danutė Vasiliauskai
tė pereitą sekmadienį lankėsi 
pas kun. N. Pakalnį, Apreiš
kimo par. kleboną.

Vienuoliktą valandą baž
nyčioje jie visi dalyvavo pa
maldose, o po sumos viešėjo 
pas Šimonius, nes Arvydas 
Šimonis yra mūsų Šimonių 
giminaitis.

Kun. N. Pakalnis pasirū
pino prie klebonijos padaryti 
visų našlaičių filmų nuotrau
ką.

Svečiai išvyko iš Brookly
no labai patenkinti. Jų nuo
taika gera. ’

Vyksta į iškilmes
Šį šeštadienį mūsų klebo

nas kun. N. Pakalnis išvyk
sta į New Britain, Conn, da
lyvauti kun. M. Pankaus ku
nigystės sukaktuvių iškilmė
se.

Sekmadienį per sumą jis 
sakys pamokslą, o vakare da
lyvaus jubiliato garbei su
rengto j puotoj.

Maspetho Žinios

Auksinės vestuvės
Labai retas atsitikimas, 

kad kas sulaukia 50 vedybi
nio gyvenimo sukakties.

Rugsėjo 29 dieną Juozas ir 
Kotrina Balevičiai minės sa
vo vedybų 50 metų sukaktį.

Bažnyčioje 11 vai. bus iš
kilmingos mišios, o vakare 
puota Navickio salėje.

Rožančiaus, Tretininkų ir
Altoriaus draugijos sveikina 
savo mylimą narę ir jos vyrą 
ir linki sulaukti deimantinio 
jubiliejaus.

Rožančiaus draugija savo 
susirinkime nutarė suruošti, 
Skepetukių balių, rugsėjo 29 
d. parapijos salėje. Pradžia 
7 vai. vakare.

Už gražiausias skepetukes 
bus duodamos 3 dovanos.

KUN. VIENYBES CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS

Kunigų Vienybės Centro 
Valdybos posėdis įvyksta 
ateinantį antradienį, rugsėjo 
24 d., New Yorke, Murray 
Hill viešbuty.

Darbų eilėj stovi nemaža 
svarbių klausimų.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

BALE SEIMO VAKARIENE

Spalių 19 d. McAlpin vieš
butyje įvyks B ALF seimo va
karienė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bilietai po 5 dol. Juos 
galima užsisakyti BALF raš
tinėje, 19 W. 44th St., New 
Yorke. Telefonas MUrray 
Hill 2-8062.

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.

DIDESNI LAIŠKAI 
AUSTRIJON

Paštas praneša, kad laiškų, 
siunčiamų Austrijon, sunku
mas nuo šiol padidinamas li
gi vieno svaro.

Spaudiniai dar nepriimami.

Lietuviu Radijo Vakarinės

WWRL 1600 kc.

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

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

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

J. P. GINKU8 
496 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS 
Muziko* Dir.

V. UBARAVICIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitarus

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- 
rlausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, 
laivu “Athos II”, iš Šveicari
jos Amerikon atvyko jėzuitas 
misijonierius kun. Jonas Bo
revičius.

Jam teko pergyventi Lietu
voje visa pirmoji bolševikų, 
vėliau antroji vokiečių oku
pacija, paskui darbuotis 
tremtinių tarpe ir prie pri
verstinųjų darbų Vokietijoje, 
pagaliau pervesti Šveicarijon 
virš trejetos šimtų lietuvių ir 
čia juos įkurdinti.

Kadangi Šveicarijoje nedi
delis pabėgėlių skaičius turi 
pakankamai kunigų, tai kun. 
Borevičius atvyko Amerikon 
darbuotis sykiu su kun J. Ki
dyku, M. Mėšlių ir P. Aukšti
kalnių prie “žvaigždės,” M. 
Apaštalavimo ir misijose.

Jo adresas: 321 Willings 
Alley, Phila. 6, Pa.

GIMTADIENIO PUOTA

Rugsėjo 14 d. A. Malinaus
kai Richmond Hill suruošė 
jaunam veikėjui L. Šerkšniui 
gimtadienio bankietą. Visi 
svečiai jį sveikino su kalbo
mis ir dovanomis. Kalbų pro
gramą vedė K. Kundrotas, 
*buvęs siuvėjų unijos delega
tas.

Svečiais buvo iš Kanados, 
Toronto, O. Narušienė, “Ame
rikos” skaitytoja, Jagėla, ne
seniai atvykęs iš Vokietijos, 
Motuzai su šeima, Bagdonai, 
graborius F. šalinskas, adv. 
K. Jurgėla su žmona, Jan
kauskai, Daugirdienė su duk
terim, M. Šmutkai, D. Aver- 
kai, G. Zovytė, J. Sakalaus
kas, P. ir B. Kimšai, P. Mont
vila, A. Naujokienė ir J. Nau
jokas. P. J. M.

PADĖKA

Marijona Brigaitienė, gyv. 
Maspethe, dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie suruoši
mo iškilmingų laidotuvių jos 
vyrui, a.a. Jonui Brigaičiui.

Pirmiausia ji dėkoja kleb. 
kun. J. Balkūnui, kunigams 
P. Lekešiui ir J. Kartavičiui, 
taipgi varg. P. Dulkei, choris
tams ir kitiems, prisidėju
siems prie iškilmingų gedu
lingų pamaldų suruošimo, 
paskui Dist. Atty Hogan, Lt. 
Haines ir visiems policijos 
pareigūnams už prisiųstus 
vainikus arba dalyvavimą 
laidotuvėse.

Taipgi dėkui giminėms ir 
pažįstamiems už vainikus ir 
gausingą susirinkimą atiduo
ti jos vyrui paskutinio patar
navimo, o V. R. Valantiejie- 
nės laidotuvių įstaigos perso
nalui už gražių laidotuvių su
rengimą.

IŠ VOKIETIJOS DĖKOJA 
UŽ PARAMĄ

P. J. Montvila gavo iš Vo
kietijos lietuvių laišką, kurį 
parašė jo giminaičiai, reikš
dami padėką už atsiųstą pa
ramą.

Nusiskundžiama sunkiu 
tremtinių lietuvių gyvenimu, 
kada saviesiems negali nė žo
džio parašyti ir kada reikia 
daug vargo pakelti.

ORO PAŠTAS KANADON
Amerikos paštas praneša, 

kad nuo spalių 1 d. laiškai oro 
paštu į Kanadą bus apmoka
mi 5 centų ženklu.

Visi prašomi atsilankyti ir 
laiką gražiai praleisti.

Vasaros laikotarpis jau pa
sibaigė, ir prasidėjo ruduo. 
Visi rinksimės į sales pasi
linksminti.

Jau antra savaitė serga 
Elzbieta Minotienė. Ji nupuo
lė laiptais nuo antro aukšto 
ir labai susidaužė.

Ją gydo Dr. A. Stalkus.
O. P.

— Parapijos draugijos da
bar priklauso prie National 
Council of Catholic Men ir 
National Council of Catholic 
Women. Todėl ne tik prie 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos priklausome, bet pilnatei
siai nariai esame National 
Catholic Welfare Conference, 
arba trumpai, Katalikų Cen
tro.

— Dar kartą kviečiame vi
sus į Kat. Veteranų šokius šį 
šeštadienį, rugsėjo 21 d. pa
rapijos salėje. Bus leidžiamas 
radijo laimėjimas.

— Rugsėjo 14 d. palaidotas 
a.a. Antanas Reinys. Jis bu
vo tik 40 metų amžiaus, ne
vedęs.

— Rugsėjo 23 ir 25 dieno
mis seselės registruos vaike
lius parapijos mokyklai. Visi 
lanką.pradines mokyklas pri
valo registruotis mūsų kate
chetinei ir lietuvių kalbos 
mokyklai. Registracija vyks 
nuo 4 ligi 6 vai. vakare.

— Šv. Onos sodalicijos cho
ras vėl praktikuoja pirmadie
niais po vakarinių pamaldų. 
Sodalicijos narės gražiai pa
gieda bažnyčioje per 10 vai. 
mišias.

— Parapijos aukotas auto
mobilis kun. J. Balkūnui tik 
šią savaitę buvo įteiktas: 
Oldsmobile 98.

— Tretininkės išrinko 3 at
stoves į Katalikų Kongresą 
spalių 20 dienai: Pr. Ražic- 
kienę, O. Laukaitienę ir P. 
Šimkiūtę.“ Taipgi duos auką 
10 dol. Vyčiai siunčia du at
stovu į vyčių seimą ir du į 
Katalikų Kongresą. Kitos 
draugijos išrinks delegatus 
spalių pradžioje.

— Parapija vėl pradės lei
dinėti savaitinį biuletenį.

PIGESNIS ORO PAŠTAS

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo spalių 1 dienos laiš
kai oro paštu bus priimami 
už 5 centus vietoj ligšiolinių 
8 centų.

REIKALINGI KAMBARIAI
Reikalingi 4-5 gyvenimui 

kambariai (su šiluma). Šei
ma—3 suaugę. Būtų gerai 
gauti — Woodhavene, Jamai
ca, Cypress Hills ar Ridge
wood.

Pranešti “Amerikai”.
—(J. T.)

Angelų Karalienes 
Parapija i

Šį sekmadienį, rugsėjo 22 
d., 9 vai. mišių metu, Amžino
jo Rožančiaus draugijos na
rės eis bendrai prie šv. komu
nijos.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

šeštadienį, rugsėjo 28 d., 
mūsų parapijos jaunuolių be- 
nas rengia šokius.

Pasilinksminimas įvyks pa
rapijos salėje So. 4th ir Roeb
ling Sts.

Visi lietuviai esate kviečia
mi dalyvauti tame parengi
me ir priduoti jaunuoliams 
noro darbuotis toje srityje ir 
toliau.

Reikia atsiminti, kad mūsų 
parapijos jaunuoliai niekuo
met neatsisako mūsų pramo
gose savo gražiu pasirodymu 
mus palinksminti.

Nepamirškime tat ir jų pa
rengimą paremti.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Sekmadienį, spalių 6 d., 

tuojau po vakarinių pamaldų 
—4:30 vai., įvyks svarbus 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo 75 skyriaus susirinki
mas.

Visi nariai ir parapijiečiai 
esate kviečiami dalyvauti.

Rengia balių
Gyvojo Rožančiaus moterų 

draugijos rengiamas kugelio 
balius įvyks parapijos salėje, 
šeštadienį, spalių 12 d.

Baliuje gros žinomas Juo-
zo Tamašausko orkestras.

Jauni ir seni, visi kviečia
mi kuo gausiausiai dalyvauti.

Padėka
Gyvojo Rožančiaus drau

gijos pirmininkė Marcelė Pu- 
tinienė po operacijos jau pa
sveiko.

Ji nuoširdžiai dėkoja vi
soms draugijos narėms, ku
rios neužmiršo ligoje jos ap
lankyti ir visokeriopai su
šelpti.

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

Saliamonas.

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 

8669 86th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896

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

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

TeL MArket 2-5360

HAvemeyer 8 - 0259 J 
RALPH K R U C H J 

FOTOGRAFAS S 
65 - 23 GRAND AVENUE J 

Maspeth, N. Y. A

MEMORIES of LITHUANIA

IŠNUOMOJAMA

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

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

Važiuojant Jamaica line išlipti 
111th St.

Reikalinga
Lietuviams, karo veteranams 

reikalinga kambarių gyvenimui. 
Kas turite ar žinote, prašome 
pranešti

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

Tel. STagg 2-2133

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1464

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
41-40 — 741 h Street S
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

Čia Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

LIETUVIŠKA

ALUDE

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
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