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“Šventa ir išganinga mal- 
Įda už mirusius,” skaitome 
|v. Rašte.
| Vėlinės yra atminimas ne 
lik artimųjų, bet visų, kurie 
persikėlė į kitą gyvenimą.
į Mes, lietuviai, turime daug 
[tokių, kuriems reikalingas 
pmūsų atminimas,—daug naš
laičių neapraudotų, daug 
^tautiečių, žuvusių sunkiame 
ištrėmime, begaliniuose Sibi
ro plotuose, nykioje vergų 
vienumoje ir priespaudoje.

Jų kapų niekas neaplan
kys. Net nežinia, kur dauge
lio jų kaulai ilsisi.
į Tad pakelkime savo širdis 
į jų atsilsio vietas — šaltuo
se tyrlaukiuose, šiaurės gi
rių ir pelkių plotuose.

Attlee Pasmerkė 
Komunistus Lietuviai Pas Prez.Trumana

- Bet tams- 
aižyti van-

?aip, bet aš 
tusiai įpilti 
ieną. Dary- 
lėsime žmo- 
są, kad mes 
nepilame j

PARBllt
Geri, 

Gerose viste! 
teisingas.

Apdraudžia e] 
prašo. Apfc- I 
žmones.

Kreipkitės:

r Komunistų laikraščiai įsi
dėjo straipsnį “Ilgiau tylėti 
begalima,” kuriame smar
kiai užsipuolami Lietuvos 
rašytojai, nerodą jokio en
tuziazmo sovietinėms užma
čioms.
| Maskva nori, kad rašyto
jai virstų agitatoriais, kalbė- 
h marksizmo - leninizmo te
momis ir būtų propagandos 
lankiais.
į Tie laikraščiai taip nusi
skundžia: “Ryški lietuvių 
taisytojų dalis tarybinės tik
rovės atžvilgiu užėmė “tylin- 
|iųjų” poziciją, žiūrėdami į 
tarybinę santvarką Lietuvo- 
|e, kaip į laikiną reiškinį.” 
I Iš to matyti, jog Lietuvos 
taisytojai teisingai numato, 
kad maskviniam rojui Lietu
voje ateis galas ir kad Krem
liaus gaujos turės išsinešdin
ki savo matuškon, palikę Ne
muno krantus.

Londonas. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Attlee 
savo kalboje nurodė, kad ko
munistai kiekvienus pralai
mėtus rinkimus apšaukia fa
šistiniais, o laimėtus giria, 
kaip demokratinius.

Rusija save apsupo “neži
nojimo ir įtarinėjimų siena,” 
atsiskirdama nuo likusios 
pasaulio dalies. Apie kitus 
kraštus Rusijoje skleidžia
mos fantastinės žinios.

Attlee nuomone, tarptau
tinė padėtis šiuo 
nerami.

Daug įdomumo 
nėn plotmėn įnešė
chillis. Jis pasakė manąs, 
kad Rusija turinti 200 gink
luotų divizijų anapus Sovie
tų Sąjungos sienų Europoje.

Jis pareiškė abejojimą 
Stalino tvirtinimu, kad rusai 
ten turį tik 60 divizijų. Chur- 
chillio įsitikinimu, net ir tai 
yra per daug.

Tiek Attlee, tiek Churchil- 
lis pasmerkė veto teisės per 
didelį išnaudojimą Saugumo 
Taryboje.

metu yra

tarptauti- 
W. Chur-

Karo Teismai

M
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HARRY S. TRUMAN, 
Jungtinių Valstybių prezidentas

MOLOTOVAS PUOLA AMERIKĄ

dos
tarė ūkinin- 
naujas ber

že du grėb-

Antradienį, spalių 29 d., 
Jungtinių Valstybių prezi
dentas priėmė Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegaciją 
Baltuosiuos Rūmuos.

Delegacijai vadovavo L. 
Šimutis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas. Dele- 
gacijon įėjo W. Laukaitis,

Žuvo Tūkstančiai

Weideno lietuviai Vokieti
joje gausiai dalyvavo Flos- 
senburgo buvusios koncen
tracijos stovyklos paminklo 
kertinio akmens pašventini
mo iškilmėse.

Oficialiomis žiniomis, tos 
stovyklos krematoriume na
ciai sudegino 2,480 lietuvių.

Bet dabar rasta naujų do
kumentų, iš kurių matyti, 
kad ten žuvo per 4,000 lietu
vių.

Dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla, 
J. Zuris, Al. Kumskis, V. 
Kvietkus, J. Grigalius, S. Mi- 
chelsonas, M. Kižytė ir K. R. 
Jurgėla.

Delegacija prezidento bu
vo priimta 12:20 vai. po pie
tų.

L. šimutis prezidentą su
pažindino su delegacijos na
riais. Po to Dr. P. Grigaitis 
apibūdino delegacijos tikslą 
ir pareiškė jos susirūpinimą 
mažųjų tautų likimu.

Pertraukdamas, preziden
tas pabrėžė, kad ir jam tai 
labai rūpi.

Prezidentui Trumanui bu
vo įteiktas atitinkamas me
morandumas dėl Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų.

Trumanas rodė didelį susi
domėjimą tremtinių padėti
mi. Jis pareiškė rūpinąsis, 
kad jų daugiau būtų įsileista 
į Jungtines Valstybes. Jis 
pats neseniai užstojęs estus, 
atplaukusius šion šalin.

<j>------------------------------------------------------------ -

Prezidentas pasakė, kad 
Amerikos politika Baltijos 
valstybių atžvilgiu nepasi
keitė, negali pasikeisti ir ne
pasikeis.

Pats prezidentas Truma
nas delegaciją pasikvietė į 
Baltųjų Rūmų sodą su juo 
nusifotografuoti.

Audiencija pas prezidentą 
užtruko 20 minučių ir praėjo 
tikrai draugiškoje dvasioje.

Nusitraukus ir grįžtant į 
Baltuosius Rūmus, buvo to
liau kalbėtasi Lietuvos rei
kalais su prezidentu.

Tą pat dieną Lietuvos mi
nisteris P. Žadeikis buvo pa
sikvietęs vaišių Washingto- 
nan atsilankiusius lietuvius.

Vaišėse dalyvavo taip pat 
lietuvis Sholis, kuris yra vie
nintelis mūsų tautietis, bu
vęs Amerikos valdžioje. Prieš 
kiek metų jis buvo finansų 
pasekretoris Roosevelto ad
ministracijoje.

Šalina Lietuvius 
Profesorius AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

PAREIŠKIMASišNew Yorkas. — Jungtinių 
Tautų posėdžiuose antradie
nį Rusijos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas pasakė 
ilgą kalbą, kuri sukėlė daug 
susirūpinimo, nes atrodo, 
kad spraga tarp Sovietų Są
jungos ir demokratinių kraš
tų nė kiek nemažėja, bet kas
kart vis plečiasi.

Molotovas pasiūlė, kad bū
tų pradėti žygiai sumažinti 
ginklavimuisi ir kad būtų už
drausta atominė bomba.

Ta proga jis smarkiai už
sipuolė Baruchą, Amerikos 
atstovą Jungtinių Tautų 
Atominės Energijos komisi
joje. Jis jį išvadino nešėju 
amerikietiško imperializmo,

“Tiesa” praneša, kad 
Vilniaus universiteto profe
sūros pašalinti prof. V. Jur
gutis ir D. Cesevičius.

Prof. Jurgutis nacių lai
kais buvo laikomas koncen
tracijos stovykloje.

kuris stengiasi savo kontro- 
lėn paimti pasaulį.

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris įspėjo, kad jei vie
na šalis vartotų atomines 
bombas, tai jų gali pavarto
ti ir kitas kraštas, — ne tik 
atominių bombų, bet dar ir 
kitų ginklų.

Tai lyg dūbtų suprasti, 
kad gali būti išrasta dar nau
jesnių žudymo priemonių.

Molotovas Amerikos poli
tiką išvadino ne tik imperia
listine, bet ir išpravardžiavo 
ją “dolerine diplomatija” ir 
“atomine diplomatija.”

Jis užsispyręs tvirtino, 
kad didžiosioms valstybėms 
Saugumo Taryboje 
palikta veto teisė, 
šiolei.

Jungtinių Tautų
buvo tiesiog sumišę dėl to
kios agresyvios kalbos.

Visi pripažįsta, kad nie
kados Rusija nėra taip puo
lusi Amerikos, kaip tai pada
rė Molotovas Jungtinių Tau
tų posėdžiuose antradienį.

Už politinę veiklą Lietuvo
je žmones teisia vien tik ka
ro teismai.

Dėl akių turima advokatų, 
bet jie nieko nereiškia, nes 
teisėjai remiasi tik tąja me
džiaga, kurią NKVD paruo
šia per tardymą.

Pagal tą medžiagą ir ski
ria bausmes, labai aukštas.

Buvęs “Sakalo” direkto
rius A. Kniūkšta nuteistas 8 
metams. Prof. G. Petkevi
čius buvo paleistas, bet pas
kui vėl suimtas ir nuteistas. 
Jablonskienė ir Lastienė nu
teistos po 10 metų.

Jei amnestuojami, tai vien 
tik kriminaliniai kaliniai.

Pats faktas, kad Jungtinių 
Valstybių prezidentas sutiko 
pasikalbėti su Amerikos lie
tuvių atstovais apie Lietuvą, 
yra aiškus įrodymas viso pa
saulio akyse, kad šios galin
giausios demokratijos val
džia stoja už laisvos ĮjifetUx%_ 
vos atsteigimą.

Savo draugingu lietuviams 
mostu, prezidentas Truma
nas patvirtina Jungtinių Val
stybių nusistatymą Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių at
žvilgiu, pareikštą velionies 
prezidento Roosevelto ir jo 
administracijos.

Prezidentas Trumanas su
tiko priimti Amerikos lietu
vių delegaciją spalių 29 d. ir 
išklausyti jos pranešimo apie 
Lietuvą. Gavus žinią iš 
Washington©, kad lietuvių 
atstovai bus priimti, buvo 
sudaryta delegacija iš ALT 
Vykdomojo Komiteto narių? 
pirmininko L. Šimučio, sekr. 
Dr. P. Grigaičio, ižd. Miko 
Vaidylos ir keleto stambes
niųjų kolonijų veikėjų.

Šis delegacijos priėmimas 
dabartiniu laiku turi nepa
prastai didelės reikšmės Lie
tuvos išlaisvinimo reikalui.

^Tremtinių žinios” prime
ta, kad vargiai kas yra tiek 
tavo kailį keitęs, kaip Liudas 
lira, graban atgulęs su Šta
mo vergijos šlovinimu.
į Ne taip seniai jis buvo gar- 
iinęs fašizmą.
į “Tremtinių Žinios” rašo: 
į “Kai Mussolinio garsas 
lasiekė savo zenitą, o fašiz
mas tapo madinga politine 
loktrina, Liudas Gira nega
vo iškęsti ir jų nepagarbi
as. Jis parašė Mussolinio 
ygiams pagerbti poemą 

(VOES®talia Nuova” (Naujoji Ita- 
Ija). Ši poema buvo išversta 

į italų kalbą . . . Tur būt, 
sietuvoj e tuomet mes var- 

4M0-H1 iai būtume sutikę kitą tokį 
kuris būtų buves Per' 

jacKJw |gmęS taip fašizmo idejo- 
jjĘ^J|is, kaip Liudas Gira.”

,.K ★ • ★

^^^■“Vienybės’’ rašeiva iš šve- 
prisipažino tame laik- 

iiwiii|šty spalių 25 dieną, kad 
Utį* fa savo šmeižtus prieš Dr. 
Iii F Starkų išlaužė iš piršto, 
Ali'’ tolindamas jo darbą kon- 

htracijos stovykloj.
*52* 1,103 šmeižt s jau buvo at-1 

nę savo laiške lietuviai 
Patogi Uthof iečiai.

So F Dabar šmeižė  j as rašo:

Brazilijoj
San Paulo mieste 
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RINKIMAI BULGARŲ PARLAMENTAN
Sofija. — Sekmadienį Bul

garijoje praėjo rinkimai į 
parlamentą.

Valdžios grupė, globojama 
komunistų, yra suėjus į Tė
vynės frontą.

Šis frontas gavo didelę 
daugumą — 364 vietas. Opo
zicija laimėjo 101 atstovą.

Rinkimai nebuvo laisvi, to
dėl neparodo tikros žmonių 
valios.

Prieš rinkimus komunistų 
vadas Dimitrovas prigrasi
no, kad bus laikomi išdavi
kais visi tie, kurie nebalsuos 
už Tėvynės frontą.

Ryšium su tuo stebimasi, 
kad opozicijai pasisekė su-

rinkti tiek balsų ir gauti 101 
atstovą.

Tėvynės fronte komunistai 
turės vyraujančią rolę, nes 
jie sau surinko 277 atstovus.

Tiek Amerika, tiek ir Ang
lija nepritarė tokiai rinkimų 
tvarkai Bulgarijoje.

Kadangi lapkričio 19 d. į- 
vyksta rinkimai Rumunijoje, 
Amerikos valdžia nusiuntė 
notą, kurioje rumunų val
džia apkaltinama dėl prie
vartos ir visokių suktumų 
ryšium su būsimais rinki
mais.

Rumunijoje valdo Mask
vos pastatyta vyriausybė.

turi būti 
kaip ligi

atstovai

Prof. Kazys Pakštas 
Redaguos “Vytį”
“Vyties” redaktorium pa

kviestas ir sutiko būti prof. 
K. Pakštas.

Šiuo laiku prof. K. Pakš
tas gyvena Santa Monica, 
Kalifornijoje.

“Vytis” išeina Bostone.

PRIEŠ VETO JUNGTINĖSE TAUTOSE
Jungtinių 
pirmauja 
naudojasi 
valstybės

6 Metai, Kai Rooseveltas Priėmė Lietuvius
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Dabar šmeižė  j as rašo:
'‘Tas laiškas atitaisė galė- 
Bius kilti netikslumus dėl 
; Starkaus grynai profesi- 
> darbo, einant kone, sto- 
klos gydytojo pareigas.” 
D tie netikslumai buvo to
ls rūšies: esą, A. Starkus 
■ęs nusikalstamus tyrinė
tus su ligoniais.
Kkrai nuostabu, kaip yra 
onių, kurie turi akis be 
žiausio pagrindo kitus as
ais su dumblu sumaišyti 
pastatyti nusikaltėlio ro-

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KOMITETAS
Antradienį, spalių 29 d., 

Amerikos demokratų pirmi
ninkas Paštų sekretorius P.

"MEMORIES0^’
RAKIO11' 
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kryžiuj pasirodė Henry 
Chambon veikalas “La 

.gedie des Nations Balti
ja” (Baltijos tautų trage- 

.”), turinti 226 puslapius 
įprašanti Lietuvos, Latvi- 
ir Estijos nelaimes pa- 

tiniais metais.
storius Baltijos kraštus 

pažįsta. Jis dar prieš-

kariniais laikais buvo para
šęs dvi knygas apie Lietuvą, 
taip pat po veikalą apie Lat
viją, Estiją ir Suomiją.

Dabartinis jo veikalas ap
ima visas tris Baltijos šalis, 
bet didesnė medžiagos dalis 
yra pasemta iš Lietuvos. To
dėl knyga nuodugniausiai 
nušviečia Lietuvos likimą.

Pirmam skyriuj Henry de 
Chambon rašo, kaip Rusija 
sulaužė savo sutartis su Bal
tijos šalimis. Toliau prieina
ma prie Lietuvos padėties 
tiek rusų, tiek nacių okupa
cijose, ir išdėstomi kiti ak
tualūs klausimai.

Hannegan priėmė lietuvių 
demokratų atstovus.

Ta proga buvo sudaryta 
laikinas lietuvių demokratų 
komitetas, kuriam vadovau
ja Al. Kumskis.

Demokratų delegacijoj dar 
buvo J. Zuris, N. Rastenis, 
I. Trečiokienė ir kiti.

Washingtone lietuviai tu
rėjo ir kitų svarbių pasita
rimų demokratų partijos va
dovybėje.

Prieš kelias savaites buvo 
sudarytas panašus respubli
konų lietuvių komitetas, ku
riam vadovauja A. Olis.

New Yorkas. — 
Tautų posėdžiuose 
veto teisė, kuria 
penkios didžiosios 
Saugumo Taryboje.

Įvairių kraštų atstovai sa
vo kalbose skaudžiai smerkė 
veto, kuriuo didieji Saugumo 
Taryboje naudojasi be jokio 
saiko.

Naujosios Zelandijos at
stovas savo kalboje tiesiog 
pareiškė, kad Jungtinių Tau
tų čarteriui toji veto teisė 
buvo primesta su šautuvo 
buože per San Francisco kon
ferenciją.

Pietų Amerikos delegatai 
irgi griežtai pasisakė prieš 
neribotą veto naudojimąsi.

Bendras įspūdis Jungtinių 
Tautų posėdžiuose yra tasai, 
kad veto teisė didiesiems tu
rėtų būti susiaurinta.

Tuo tarpu tik Rusija išėjo 
ginti veto.

Kitų svarbesnių klausimų 
Jungtinių Tautų posėdžiuose 
dar nesvarstyta. Keliais at
vejais buvo paliesta Ispani
jos diktatūra, bet plačiau šis 
reikalas dar nebuvo nagrinė
tas.

Rusijos užsienių reikalų— Chiangkaišekas per- n.usrjus uzsieiu
rinktas Kinijos prezidentu. Įviceministeriui Višinskiu!

korespondentai, 
klausinėjosi, o 
laisvėmis Balti-

kalbant apie žmogaus teises 
ir laisvę, kurių nėra kai ku
riose šalyse, nemaža atstovų, 
kaipo rašo 
savo tarpe 
kaip yra su 
jos šalyse.

Šv. Patricko katedroje 
New Yorke Jungtinių Tautų 
atstovams buvo surengtos 
pamaldos. Dalyvavo nuo 27 
kraštų atstovai, kurių tarpe 
buvo ir Višinskis nuo Sovie
tų Sąjungos.

Prieš šešetą metų, 1940 
spalių 15 d., F. D. Roosevelt 
priėmė Amerikos lietuvių at
stovų grupę ir pareiškė jai, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė nėra žlugusi, kad “Lith
uania will be free.” Kelioms 
savaitėms prieš tai Valsty
bės Departamentas buvo pa
daręs viešą pareiškimą, pa
smerkiantį Sovietų Rusijos 
užsimojimą aneksuoti tris 
Baltijos valstybes, kaipo plė
šikų darbą, nesutinkantį su 
Amerikos žmonių įsitikini
mais ir teisingumo princi
pais.

Nežiūrint, kiek Jungtinės 
Valstybės buvo priverstos 
daryti nuolaidų karo metais

Sovietų Sąjungai, besisteng
damos išlaikyti vieningą 
frontą prie “Ašies” agreso
rius, nuo to savo nusistaty
mo, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atžvilgiu, nenukrypo 
nei pirmesnioji Roosevelto, 
nei dabartinė Trumano ad
ministracija.

Šis faktas turi be galo di
delės reikšmės mūsų gimto
jo krašto ateičiai.

Prez. Trumanas, priimda
mas lietuvių delegaciją, da
bar dar kartą parodė, kad 
Jungtinės Valstybės nori 
matyti atstatytą laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Taryba.

STALINAS ATSAKO Į KLAUSIMUS

Leidžia Pasilikti
Estams

Washingtonas. — Ketu
riasdešimt aštuoniems es
tams, kurie mažais laiveliais 
per Atlanto vandenyną pa
siekė Amerikos krantus, grė
sė pavojus būti išmestiems 
iš šios šalies.

Prezidentas Trumanas įsa
kė imtis visų būdų, kad tie 
estai galėtų pasilikti Jung
tinėse Valstybėse.

Kelionės vizos tarp 
Anglijos ir Prancūzijos pa
naikinamos.

Londonas. — Stalinas at
sakė į 31 klausimą. Klausi
mus jam buvo pateikęs Unit
ed Press pirmininkas Hugh 
Baillie.

Savo atsakymuose Rusijos 
diktatorius nurodė, kad so
vietų kariuomenės už Rusi
jos sienų Europoje esama 60, 
o ne 200 divizijų, kaip buvo 
manęs Winston Churchillis.

Į klausimą, kas labiausiai 
kenkia taikai, Stalinas atsa
kė, kad tai naujo karo kurs
tytojai, toki kaip W. Chur
chillis ir į jį panašūs Angli
joje ar Jungtinėse Valstybė
se.

Jis pažymėjo, kad būtų ga
lima pasiekti bendros admi
nistracijos Vokietijoje, val-

dantis patiems vokiečiams 
sąjungininkų kontrolėje.

Taip pat reikia tikėtis, kad 
bus susikalbėta dėl taikos 
sutarčių, neišskiriant nė Vo
kietijos.

Stalinas mano, kad atomi
nė bomba reikia pavesti 
tarptautinei kontrolei.

Jis pripažino, kad Rusija 
tebegalvojanti apie paskolą 
iš Amerikos.

Tai gana įdomus prisipa
žinimas, nes netrukus po to 
Molotovas Amerikos politiką 
apšaukė “dolerine diplomati
ja.” Bet, matyt, rusai vis dėl
to nuo dolerių neatsisakytų.

Tiek Anglijoj, tiek Ameri
koje į 
žiūrima 
daroma,

Stalino atsakymus 
taip: svarbu, kas 
o ne kas sakoma.
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklu.

KARŠCIAUSIOJI MŪSŲ MALDA 
_______ ®_______

(Vyskupo Stephen Donahue pamokslas per Lietuvių Kata
likų Kongresą spalių 20 dieną Aušros Vartų bažnyčioje)

VĖLINIŲ VIGILIJA
Nuo pašiurpusių platanų miglos laša 
Per aštrius karpytinius lapus . . .
Geduluotos našles ir našlaitės neša 
Krizantemų žiedus į kapus . . .
Tai ruduo, agonija tai žūtbūtinė —
Ne mirties, ana kovos prasme —
Tik žmogaus, kaip lapo, baigiasi imtynės 
Žemėn krismo šermenų giesme . . .
Kiek kapų nūnai, kur nieks žolyno jokio 
Neatneš ir niekas nelankys? . . .
Kiek manųjų brolių nustumtų atokiai
Į tėvynės pusę kreips akis
Ir gedės, kaip žemės nušluotųjų sodžių 
Atsivėrę žaizdos, klykiančios be žodžių . . .

J. Aistis.

BE TĖVYNES ŽEMES
Man tenka didelis malonumas ir ypatinga garbė svei

kinti šioje New Yorko arkidiecezijoje Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federaciją.

Jo Eminencijos kardinolo New Yorko arkivyskupo, 
mūsų vyskupų, kunigų ir pasauliečių katalikų vardu aš 
jums perduodu karščiausius ir nuoširdžiausius sveikinimus.

Kaip patys žinote, New Yorkas yra vartai į Ameriką, 
ir jo svetingą uostą pasiekia kiekviena pasaulio tauta. Į 
šiuos krantus tūkstančių tūkstančiais atvyko ir jūsų kūno 
bei kraujo tautiečiai. Daugelis jų pasiliko čionai su mumis 
ir įsikūrė savo židinius. Daug kitų apsigyveno kitose mūsų 
bičiuliškos šalies dalyse.

Šiandien jūs, kaipo lietuvių tautos atstovai ir palikuo
nys, čion susirinkote aptarti, svarstyti ir prisidėti išspren
džiant problemas, su kuriomis susiduria jūsų taurūs tautie
čiai, išblaškyti visoje Europoje.

Pirmoji mūsų mintis yra atjausti ir apgailėti tuos Eu
ropos lietuvius, kurie sykiu su kitais baltiečiais buvo išmes
ti iš savo tėviškių. Mes negalime pamiršti liūdno ir apgai
lėtino lietuvių likimo per tris pagrotomis sovietų ir vokiečių 
okupacijas jų krašte.

Aš norėčiau pacituoti iš tremtinių lietuvių vyskupų 
laiško, parašyto pasaulio katalikų vyskupams:

“Nepaisant tvirto nutarimo ir pasiryžimo lai
kytis griežto tautinio ir politinio neutralumo, Lie
tuvai buvo lemta šiame antrame pasauliniame ka
re pagrečiui pakelti pilną trijų žiaurių okupacijų 
naštą. Pačioje karo pradžioje Sovietų Sąjunga, no
rėdama išnaudoti susidariusią padėtį, tapo naci
nės Vokietijos bendradarbe dalinantis Lenkiją, o 
Lietuvai primetė 1939 metų spalių mėn. tarpusa
vio pagelbos sutartį, pagal kurią mūsų šalis buvo 
priversta priimti sovietų įgulas.

“Po aštuonių mėnesių, prisidengus pramany
tais kaltinimais ir laužydama tarpusavio pagelbos 

------ sutartį, lygiai kaip ir visas kitas tebegaliojančias1, 
sutartis, Sovietų vyriausybė, nežiūrėdama visų sa
vo iškilmingų pažadų, įteikė niekuo nekaltai Lie
tuvai ultimatumą, dideliems kariuomenės dali
niams įsakė okupuoti kraštą, prievarta paleido tei
sėtą vyriausybę ir panaikino šalies suverenumą, ir 
kelių savaičių tarpe klastingai prijungė Lietuvą 
prie Sovietų Sąjungos drauge su kitomis Baltijos 
respublikomis . .
Po to atėjo naciškoji okupacija, užtrukusi trejus me

tus. Per visas tas dienas vėl teko patirti didelių kančių.
Aš vėl pacituosiu iš vyskupų laiško:

“Už atkaklią opoziciją nacių ideologijai ir 
naujajai tvarkai, už nepalaužiamą priešinimąsi 
pakartotiniams raginimams paskelbti karą ir poli
tinėje plotmėje bendradarbiauti su Vokietija buvo 
žiauriai atsikeršyta. Katalikiškoji Lietuva dar 
kartą susidūrė su kalėjimais ir koncentracijos sto
vyklomis; daugiau kaip 100,000 jų buvo išgabenti 
į Vokietiją ir pavergti . . .

“1944 liepos mėnesį mūsų tautą ištiko nauja 
rykštė, kai mūsų žemėje susikovė sovietų ir vokie
čių kariuomenės ir kai raudonarmiečiai antru kar
tu užplūdo ir okupavo mūsų tėvynę.”
Ta antroji sovietinė okupacija Lietuvoje yra atžymėta 

grobimais, plėšimais, persekiojimu, kankinimais, pavergi
mu, teroru, sistemingu likvidavimu, — ir visa tai yra juo
da dėmė žmonijos istorijoje, ir dangaus keršto šaukiantis 
balsas.

Karas baigėsi, ir lietuvių tauta teisingai laukė ir tikė
josi sau Keturių Laisvių ir Atlanto Čarterio pritaikymo. 
Taikos aušra buvo bebrėkštanti jų tautos horizonte.

Bet deja — ką gi mes berandame šiandien? Niekuo ne
kalti žmonės šimtais tūkstančių kenčia ištremties sunke
nybes tolimose Sovietų Sąjungos žemėse ir okupacinėse zo
nose Vokietijoje. Visi jie ilgisi kuo greičiau grįžti į savo nu
mylėtą tėvynę, kur jie trokšta savo išmone gyventi bei dirb
ti savo šalies ir žmonijos gerovei.

Sovietų koncentracijos ir darbo stovyklose atsidūrę 
lietuviai yra apsupti geležinės uždangos. Jų likimas nežino
mas. Tie gi, kurie yra okupacinėse srityse Europoje, nesu
tinka grįžti į savo kraštą, kuris tebeneša Sovietų kontro
liuojamo režimo jungą. Tų beviečių asmenų nusistatymą 
galima patirti iš vieno jų atsakymo į klausimą: “Ar nori 
kas dabar grįžti į savo šalį?” O tas atsakymas buvo toksai: 
“Jei kas nors drįstų mus per prievartą grąžinti po sovietais, 
mes tartume: — Sušaudykit mus čia pat. Mes tai pasirink
tume vietoj kankinimų, kurie neišvengiamai mūsų lauktų 
sugrįžus.”

Taip, mes, laisvę mylintys amerikiečiai ir broliai kata
likai, liūdime su lietuvių tauta ir gailiai apverkiam tas 
skurdžias jos sąlygas. Tikrai sunkų kryžių turi nešti jūsų 
tauta. Bet savo pasiryžime ir tikėjime lietuviai niekados 
nesusvyravo, nežiūrint sunkios tirono rankos ir įsibrovėlio 
žiaurumo.

Aš tebeturiu pasitikėjimą įgimtu mūsų Amerikos dip
lomatų teisingumo jausmu ir tiesumu, beatstovaujant Jung
tines Valstybes taikos konferencijose. Nors jie nėra pasie
kę daug apčiuopiamų rezultatų, bet savo amerikietišku bū-

Mes išalkom be tėvynės duonos,
Be linksmai banguojančių rugių, 
Kiekvienoj maldoj jos aukštus kluonus, 
Jos sodybas raudančias regiu.
Mes ištroškom be tėvynės upių,
Be jos šalto šulinio vandens,
Jos dalia sunkia naktim mus supa,
Nuo minties šiurpu, kaip nuo rudens . . .
Mes paklydom be tėvynės žemės, 
O kaip motina ji miela ir gera — 
Viešpatie, tešvinta skliautas jos sutemęs, 
Teužsidega gyvenimo aušra.

Bernardas Brazdžionis.

du jie stengsis atstatyti laisvę ir suverenumą visoms tau
toms pasaulyje. Tam jie yra davę savo žodį. Mūsų garbin- 
gasai Valstybės sekretorius nužymėjo tą veikimo linkmę, 
aną penktadienį kalbėdamas šiai šaliai: “Mes esame tvirtai 
ir neatšaukiamai įsipareigoję principui, kad yra tai mūsų 
teisė ir kiekvienos tautos teisė tvarkyti savo ekonominį ir 
politinį likimą kiek galima laisvesniu bendros savo valios 
pareiškimu. Mes stojame už laisvę visur.”

Ir taip, brangūs lietuviai, pakelkite savo širdis. Dievas 
tebėra danguose, ir jūs niekados Jo neapleidote.

Naktis visados būna tamsiausia prieš aušrą.
Tegul pragarinė Lietuvos Kalvarijos tamsa tuoj iš

blykšta ir pranyksta, rytuose tekant vilties, išsivadavimo ir 
laisvės aušrai.

Tai mūsų nuoširdžiausias troškimas šiandien.
Ir tai karščiausioji mūsų malda.

PASIKALBĖJIMAS SU DR. K. PAKŠTU 
APIE TREMTINIŲ PROBLEMAS

1. Kurios problemos svar
biausios lietuviams tremti

niams?
— Neturiu kompetencijos 

už tikruosius tremtinius šį 
klausimą atsakyti, nes aš 
“išsitrėmiau” iš Lietuvos 
prieš pat artėjantį karą ir iš
vengiau visų vargų ir baise
nybių, kurias kitiems teko 
ten išgyventi. Iš daugybės 
korespondencijų spaudoje ir 
iš laiškų matyti, kad tremti
nių, kaip ir visų kitų, seniau 
nenoromis ir tik laikinai iš
vykusių iš Lietuvos, svar
biausioji problema yra kuo 
greičiau sugrįžti į laisvą, ne
priklausomą Lietuvą.

Bet Vokietijoj jie turi ir 
kitų labai skaudžių proble
mų: juk ten gal arti 70,000 
lietuvių gyvena daug sunkes
nį, kietesnį, nelyginti alka- 
nesnį ir šaltesnį gyvenimą, 
negu Amerikos kriminalistai 
savo kalėjimuose. Kriminali
nė psichika jiems visai sve
tima, nes jie yra aukščiau
siojo tipo europiečiai: rašy
tojai, artistai, pažangiausie
ji ūkininkai, profesoriai, mo
kytojai ir studentai, geri ir 
dori amatininkai bei darbi
ninkai, gydytojai, advokatai, 
teisėjai ir visokiausios rūšies 
valdininkai.

Jų vienintelė nuodėmė, tai 
kilnus lietuviškas patriotiz
mas. Už tai jiems viskas gy
venime atimta, o vieton tu
rėto nedidelio turto ar pra
simaitinimo progos, jiems 
yra duota begalinis skurdas, 
pažeminimas ir išniekinimas. 
Keturios laisvės, tikras esu, 
piktai kvatojasi iš nabašnin- 
ko Roosevelto.

2. Kur galėtų jie įsikurti?
— Daug kur žemėje yra vi

sai laisvų, nenaudojamų plo
tų; daug kur milijonai trem
tinių galėtų įsikurti. Visi 
baltiečiai lengvai sutilptų 
Alaskoje arba Kanadoje, ku
rių anglo-saksai niekaip ne

gali tinkamai sunaudoti. Bet 
gi šiuo metu man jau yra ži
noma, kad į tuos kraštus 
tremtinių iš Baltijos neleis į- 
sikurti. Tik reti individai ten 
galėtų pakliūti.

Daugelis nori vykti pas gi
mines ar pažįstamus į Jung
tines Valstybes. Bet visų 
tautų Lietuvos piliečiams 
metinė kvota yra tik 386, ogi 
jau užsiregistravusių Ameri
kos konsulatuose, turinčių 
arba laukiančių affidavitų 
lietuvių vien Amerikos zono
je Vokietijoj yra apie 2,000. 
Tad jie galės čia atvykti per 
penkerius metus. Kiti ilgiau 
turės palaukti eilėje.

Prezidento Trumano ar ki
tų aukštų vyrų pažadai ar 
ketinimai imigraciją pa
lengvinti — neturi reikšmės, 
kol pats kvotų įstatymas nė
ra pakeistas. O šalies ūpas 
yra nuostabiai priešingas 
imigracijos padidinimui, bet 
palankus jos sumažinimui.
3. Kokios sąlygos galėtų būti 

Pietų Amerikoje?
— Gana įvairios sąlygos, 

nes tas kontinentas bent du 
šimtu kartų didesnis už Lie
tuvą, apie 40 kartų didesnis 
už Vokietiją.

Priklauso, kurion šalin lie
tuviai važiuotų, kurias sąly
gas ten išsiderėtų. Pažan
giausia ten šalis tai Urugva
jus, bet ta maža respublika 
dar neketina daug ateivių į- 
sileisti. Daugiausia tremti
nių nori gauti Brazilija ir 
Argentina, o po mažesnį 
skaičių — dar keletas kitų 
labai stambaus ploto respub
likų.

Ateiviai be stambių pini
gų P. Amerikoje kenčia labai 
didelį skurdą. Pavieniai spe
cialistai kai kada, jei gauna 
iš anksto tvirtų pažadų, įsi
kuria vidutiniškai. Su tarp
tautine finansine pagelba ir 
gera sava organizacija kai 
kur ūkininkai galėtų per di

delį vargą neblogai prasigy
venti. UNRRA ketino, o da
bar gal IRO žadės bent kiek 
finansinės paramos mūsų 
naujakuriams. O žemė ten 
labai pigi ir vietomis net la
bai gera.

Bet kultūriškai, tautiškai 
mūsų ateiviai ten labai greit 
suskurstų.

Beveik niekur nebūtų lie
tuvių mokyklos, bent tokia 
prasme, kaip žydiška mo
kykla Lietuvoje. Kai kur lie
tuviškos organizacijos būtų 
sekamos šnipų. Kai kur ne
būtų leista lietuviškai rašyti 
laiškus ir telegramas. Būna 
kai kur, bet retai, ir tokių at
sitikimų, kad prasigyvenu
siems svetimtaučiams atima 
jų ūkius: tai iš pavydo, pa
našiai kaip Sovietuose. Bet 
ilgiau, kruopščiau patyrinė
jus, gal būt, susirastų ir ten 
padoresnis, laisvesnis kam
pelis. Lotynų Amerika labai 
pripratusi prie įvairių dikta
tūrų, tad sunku būtų rasti 
ten tokios laisvės, kokia pas 
mus vyravo šiaurės Europo
je.

4. O kaip Afrikoje?
— Afrika dar didesnė ir 

net įvairesnė už P. Ameriką. 
Ji keturis kartus didesnė už 
Jungtines Valstybes ir bent 
tris kartus didesnė už visą 
Europą, tad suprantama, 
kad ten yra įvairių klimatų, 
dirvų ir 500 kalbų.

Šiauriniai europiečiai da
bar kolonizuojasi ilgoje zo
noje į pietus nuo ekvatoriaus 
iki pat Limpopo upės. Tai 
yra rytinės Afrikos plokšta- 
kalnių juosta įvairaus platu
mo, o ilgumo apie 2,500 kilo
metrų arba apie 1,500 mylių. 
Šis kraštas labai vilioja bri
tus, vokiečius, graikus ir net 
lenkus. Bet daugelis vietų 
šioj zonoj turi ir nemažų 
keblumų: tai stoka geležin
kelių ir plentų, gana tolimi 
uostai ir kai kur musė ce-ce. 
Išnaikinti musei ce-ce būdai 
jau surasti, geležinkeliams 
projektai jau daromi. To 
krašto ateitis didelė, bet ten 
įsikurti reikia gerokai pini
gų, kurių mes dabar jau ne
beturime, esame visuotinai 
apvogti.

5. Kurią vietą laikytumėt ge
riausia naujai lietuvių 

bendruomenei?
— Ogi tą, kurioje būtų 

leista laisvai tarpti mūsų 
kalbai, religijai ir laisvoms 
visuomenės institucijoms. 
Laisvai smilkti ir nykti dau
gelis kraštų mums leis.

Mažutės mūsų genties iš
naikinimu daugelis mažų ir 
didelių kraštų yra suintere
suoti, bet aš nežinau tokios 
tautos, kuri norėtų mus gel
bėti didžiausioje mūsų isto
rijos nelaimėje.

Truputį patyrinėjęs socio- 
geografines sąlygas 50 val
stybių ir kolonijų, aš vis dėl
to manau, kad britų imperi
jos ribose mums būtų dau
giau laisvės, nors labai nely
giai ta laisvė reikštųsi: lais
viausia mokykla ir kultūri
nės institucijos yra Quebec© 
provincijoj Kanadoje, Pietų 
Afrikoje, visose britų Afri
kos kolonijose ir N. Hebridų 
salose arti Australijos. Ten 
mes tikėtumės turėti tai, ką 
Lietuvoje turėjo žydai, vo
kiečiai, rusai ir kitos mažu
mos.

Bet lėšų klausimas ir vizų 
problema nesiduos lengvai 
sprendžiamos. Be to, gal net 
daugumas lietuvių neturi ko
lonizacinių palinkimų į egzo
tinius, mažai girdėtus kraš
tus, bijo karštesnio klimato 
ir nepažįstamų aplinkybių. O 
mūsų kolonizacijai lieka tik 
tropiški ar subtropiški kraš
tai, kuriuos europiečiai šia
me amžiuje pradėjo savo 
ūkininkais kolonizuoti. Prie 
tokių aplinkybių aš kol kas 
dar neturiu tinkamo atsaky
mo ar patarimo: kur lietu
viams geriausia būtų koloni- 
zuotis.

6. Kodėl ne arčiau prie Jung
tinių Valstybių?

—Todėl, kad nė viena jų 
kaimyninė valstybė dar ne
pareiškė sutikimo baltiečius 
tūkstančiais įsileisti. Kana
da, pagal britų valdišką pla
ną, rezervuojama lenkų ar
mijos didesnei daliai apgy
vendinti, ogi mažesnė tos ar
mijos dalis, rodos, bus kolo
nizuojama Afrikoje. Meksi
ka kol kas priėmė tik 6,000 
lenkų, bet nežada daugiau 
ko nors priimti. Kuba nėra 
plačios kolonizacijos šalis. 
Amerikon didvyriškai pate
kusius kelis desėtkus estų ir 
čia kamuojamus mandariniš- 
kais formalumais kviečia pas 
save Santo Domingo mažytė 
pusjuodžių respublika, bet 
ten sąlygos tiek sunkios, kad 
retai kas sutinka ten važiuo
ti.

7. Iš ko būtų galima tikėtis
paramos?

— Iš vėliausių diskusijų 
UN posėdžiuose Lake Suc
cess lyg ir aiškėja, kad trem
tinių kolonizaciją rems nau
ja IRO (International Re
fugee Organization). Šiai or
ganizacijai 1947 m. biudžetui 
anglo-saksai norėjo skirti 
258 milijonus dolerių. Bet 
rusų pasipriešinimas tą biu
džetą sumažino iki 155 mili
jonų dol. Rusai labai prieši
nasi tremtinių išvežimui iš 
Europos. Jie tikisi kokiu 
nors būdu juos sučiupti ir 
jais padidinti savo ir naujų 
sovietinių kolonijų vergų 
stovyklas.

1946 m. rugpiūčio 16 d. 
UNRRA Ženevoje padarė la
bai mums reikšmingą nuta
rimą: energingai raginti iš
eivius grįžti į savo kilimo 
kraštus, eventualiai mažinti 
ir nutraukti jiems materiali
nę paramą, leisti išeivių kili
mo kraštų atstovams lanky
ti stovyklas ir iki šių metų 
spalių 1 d. atleisti iš pareigų 
išeiviams palankų personalą.

Šitomis priemonėmis La 
Guardia ir gal jo įpėdiniai ti
kisi apie pusę milijono trem
tinių išvežti į Rusiją bei į 
jos naujas kolonijas, kaip 
Lenkiją ir Jugloslaviją. Li
kusiai tremtinių mažumai 
planuojama kolonizacija už
jūriuose ir suteikimas vokie
čių pilietybės. Vokietijos pi
liečiais tapę, jie automatiš
kai nustotų tarptautinės pa
ramos, užsidarytų jų mokyk
los ir laikraščiai, ir jie visi 
turėtų prisiderinti prie Vo
kietijos įstatymų bei gyveni
mo normų. Bet man atrodo, 
kad vokiečiai į tokius pilie
čius vis tiek labai šnairuos ir 
laikys juos paskutiniais pa
stumdėliais, ogi veiklesnius 
perkels į rusų zoną. Visi ži
nom, ką tai reikštų.

8. Ar galėtų padėti Amerikos
lietuviai?

— Amerikos lietuviai jau 
padeda per savo labdaringas 
organizacijas ir kai kuomet 
pagal giminystės ar draugiš
kumo ryšius. Amerikos lie
tuviai daug stengiasi padėti 
Lietuvos laisvės kovoje. Bet
gi lietuvių nėra nei senato
rių, nei gubernatorių, nei mi
lijonierių. Prie Amerikos 
prezidento jiems prieiti ly
giai sunku kaip seniau prie 
Rusijos caro. Net su Valsty
bės sekretorium jie negauna 
galimybės pasikalbėti jau 
bus keletas metų.

Tad neturėtume be pagrin
do didinti Amerikos lietuvių 
įtakos ir net dosnumo. Rei
kia labai realiai į dalykus 
žiūrėti. Man rodos, kad tik 
retesniems artimiems gimi
nėms pavyks stambią para
mą savo įsikūrimiui iš Ame
rikos gauti. Juk čia šneka
me, rodos, apie tūkstantį ar 
net porą tūkstančių dolerių 
kiekvienai tremtinių šeimai. 
Tad be didelės tarptautinės 
paramos nesitikėkim išsi
versti, vėl ant savo kojų at
sistoti.

žSpy9. Kokį šūkį duotumėt dabj fl VIAT/
lietuvių tautai? L y

— Dabartinėje katastrof
je visai nebemoku šūkių fo jjjiuimai iš Stutthofc 
muluoti. Lietuvos sunaikiif^ 
mas pereina mano vaizduot 
ribas. Bet jos likučiai vis d 
to turi gelbėtis visu savo i| (Tęsinys) 
mįslingumu, visu užsispy 
mu ir drąsa. Jei pasaulis s -jinenės auklėjimas 
duš ir paskęs, narsusai 
plauks ant skeveldros: “Ii 
pavidum ferient ruinae 
anot romėnų poeto.

10. Ką pasakytumėt apie d
barties problemas? j

— Taikos derybomis net 
riu progos džiaugtis. UN m , 
žiau demokratiška už 1__
šią silpną Tautų Sąjung 
Taikos konferencija Pai 
žiu j e mažiau davė laisvei v 
čių, negu 1919 m.________
ja Versaly. Reakcionieri 
Rusijos mikliai vedami, 
sur stiprėja. . 
(pataikavimas) tebeina, 
lėtesniu tempu.

Karaliaučiaus
Rusijai yra ne tik pati 
džiausią neteisybė, bet k 
tu ir didžiausias pavo; 
laisvei Estijos, Lietuv 
Latvijos, Lenkijos 
Skandinavijos.

Atlanto Čarteris ir ke 
rios laisvės, matomai, bi

Rašo A

i jj baigiantis, lageric 
įė atkreipė dėmesį j 
kurių čia, daugiau- 

•j 12-18 metų, buve 
šimtų.

rtfj jie pateko įvai- 
’jais. Vieni buvo at 
•joge su tėvais, kiti— 

XD iš darbo Vokie- 
. iyr jie buvo prievar- 
_ ; įbenti. Dalis buvo to 

■ ' fenų buvo reikalau 
-c laisvei v . pagulėnusius a] 
. konferen .- \ ,.- . . . j tėvus ar brolius.
v.^1, ^sąlygos čia buve 

Apeasement nes syau££s sten
s globoti. Ir lagerii 

taip pat jiems ne 
pavedim # “™aj taik°ma

jems. Dėl to jie leng 
jėdavo kur nors įlįst 
ora pavogti.
jdami drauge su su 

ir j į kurių tarpe buv< 
j procentas tikra 
; vertės žmonių, vai 
ūkdavo biaūriai keik 

reikalingos tik paskolos I ^tai elgtis. O i; 
nams garsinti ir kareivių • ay pasakojimų ir pa 
pams papuošti. Gyvena Ųsav0 piktais žyg 
didžiųjų cinikų ir menkys d*e pasisemdavo ži 
gadynėje. Vergija konsi lūgnių gyvenimo, 
duojasi bent penktoje žen vokiečių kalinii 
daly, o demokratijos net 
nei politinės programos, 
kovingo ūpo. Tad iš konji tarpe buvo nemaž 
rencijų teisingos taikos 
sitikiu.

,mi vyrai kriminalis 
’jin perkelti iš kalė

mrie savo užgaidom 
riti naudodavo jaunu
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LIETUVOJE likai gan greitai ds 
lūs ir išmokdavo tj

Lietuvoje daugely vi ©k0’ ^as žmoguj 
„L „11 SI____ L. :esmo- Tyčiojosi ne
Ypač tai pastebima Žen kančios. Tapdan 
.y j yrommentų favor

žemė guli dirvonais. :esnio. Tyčiojosi ne

tijoje. i
Iš pamiškių žmonės ke 

gyventi arčiau miestelių, 
to pasilieka tuščių ūkių 
žemė guli neįdirbta.

PRANCŪZŲ SPAUDO:
APIE LIETUVĄ

meilužėmis, jie darė: 
pavojingi, nes nevei 
iii ranką prieš kitu 
iralinį jaunuolių kr 
stebėjo net viskar 
pasibaisėtino dedas 
srio vadovybė. Jau 
ar būt, kad už ju< 
js turės atsakyti, 
roti, ką reikėtų dar

Paryžiuj išėjusiam leid 
“Travaux de T Action Po , . 
laire” yra įdėtas ilgas stn tvaikais. Tam reik; 
snis “Lietuva, jos kentėjii iš kalinių p 
ir teisės ” ; 111170 sudaryta kom

Straipsnį, kuris api ” .®° aekaa 
apie 20 p., parašė K. Ri TJ1.-D.r Kucm 
n[s jrof. Lipnumas.

J ame nušviečiama Liet plat
prieš karą, karo metu ir I S1^.e ^U0Ja 
tijos kraštų nepriklausoi B Gageno visus va 
bės svarba. i ne tu?. Pasiekiamu

! buvo sudaryta kom 
don įėjo čekas Tyn 
stoviai—-Dr. Kučim 
srof. Lipniūnas.

j globėjus. Visus k 
i perkelti į atskir 
i skirtą lagerį, ku 

būti lavinami i 
i įvairių amatų. Jeig 

►įLAOA I LAOJLkJ Jį LA LJVJAA LzAXl^> AA i • _ —
nomine busimosios Euro ^Os neiyykdomos 1 nnmnrviA 1 o re/

sistema.”

Straipsnio gale sakoi 
“Taip kad neįmanoma Ba 
jos valstybių problemos 
skirti iš bet kurio svarsty 
susijusio su politine ir e

'.tame pačiame lag( 
jie būna atskiri

NAUJOS EILĖRAŠČIU'^8,lų lr Patalpinti 
KNYGOS (blokus, kurių vedi 

iėtų skirti pedage
Romoje neseniai pasir turėtų būti ps 

Petro Babicko eilių rinkii 1 
pavadintas “Eilėraščiai.” *

Knyga turi 103 pusi. | 
jau antras jos leidin 
Anksčiau buvo išspausdi 
Vokietijoje. :

maistas, reikalir 
mgančiam organu 
bent pusdieniui ji 

būti atleidžiami nu 
taisvas laikas panai 

Vokietijoje^“ ~ mokymui ir sportu
Rinkinys gražiai išleis mėnesiams pn 
Jaunosios kartos poe jaunesnius vaiku 

Henrikas Nagys, vienas ^žė, o vyresniu 
stipriausių naujojoj lieti 
poezijoj, .
Innsbrucke išleido savo e 
knygą, kurios vardas t Ralistą .. . 
pat “Eilėraščiai.”

Leidinys turi 78 puslap 
rotatorium atmuštas.

Yra tai viena iš būding; 
šių naujos lietuvių poez 
knygų.

Romoje išėjo naujas 1 
zo Kėkšto eilių rinki 
“Staigus Horizontas.”

_Z,©© 11. 11 atskirą bloką, dv: 
Austrijos mii ’kurio vedėju-auklė 

M išklypusį vokie

ir džentelmenas 
(ujama, kad Pranei 
‘tvedus vieną jaun 
Princesę ant ešafote 
tūrėjo būti nukirst 
■^žavėjęs jos groži 
taręs šiuos paguodė 
"Aš taip puikiai is

J G GA* A CL UA kA B A A Aj A A G CA &O • c *

Knyga turi 50 puslapii3 plotinos peilį, ka
gražiai išleista. Palies taip švelnia 

jausite tik maloni
— Rusai yra priešingi i 

latinei Jungtinių Tautų 
riuomenei.

tikrai juto maloni 
^kas pasakyti negi 
3 budelis savo darb
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Už Spygliuotų Vielų ANEKDOTAS APIE STALINĄ KURĮ 
PAPASAKOJO R. MIRALLES

Jna jų 

ar ne-; 
tiečius 
Kana
lą pla
kų ar- 

apgy- 
tos ar- 
.s kolo- 
Meksi- 

k 6,000 
iaugiau 
ja nėra 
j šalis, 
u pate- 
i estų ir 
idariniš- 
ecia pas 
mažytė 

ka, bet 
dos, kad 
i važiuo-

a tikutis

.Kokį

— Dabartfel 
ie visai nebeJ; 
muluoti. Lietai 
mas pereinami 
ribas. Bet fe® 

■ to turi gelbėtai 
. mislingumu, fe I 
. mu ir drąsa, tel 

duš ir paskęs,® 

liauka ant sfe.l Jaunuomenės auklėjimas 
į žiemai baigiantis, lagerio 
vadovybė atkreipė dėmesį į 
vaikus, kurių čia, daugiau
sia tarp 12-18 metų, buvo 
keletas šimtų.

Į lagerį jie pateko įvai- 
jriais būdais. Vieni buvo at
vežti drauge su tėvais, kiti— 
;kaip pabėgę iš darbo Vokie
tijoje, kur jie buvo prievar
ta atgabenti. Dalis buvo to
kių, iš kurių buvo reikalau
ta išduoti pasislėpusius ar 
dingusius tėvus ar brolius.

Vaikams sąlygos čia buvo 
lengvesnės, nes suaugęs sten
gėsi juos globoti. Ir lagerio 
įdisciplina taip pat jiems ne- 
buvo taip žiauriai taikoma, 

[kaip kitiems. Dėl to jie leng
viau galėdavo kur nors įlįsti 
I ir ką nors pavogti.

I Gyvendami drauge su su
jaugusiais, kurių tarpe buvo 
[nemažas procentas tikrai 
pnenkos vertės žmonių, vai- 
[kai išmokdavo biaūriai keik- 
Itis ir negražiai elgtis. O iš 
Suaugusių pasakojimų ir pa
sigyrimų savo piktais žyg
darbiais jie pasisemdavo ži
rnių iš padugnių gyvenimo, 
t Dauguma vokiečių kalinių 
buvo jauni vyrai kriminalis
tai, lagerin perkelti iš kale
nimų. Jų tarpe buvo nemaža 
tokių, kurie savo užgaidoms 
patenkinti naudodavo jaunus 
Berniukus.
I Tokiose sąlygose gyven
dami, vaikai gan greitai da
rėsi įžūlūs ir išmokdavo ty
čiotis iš visko, kas žmoguje; 
irra kilnesnio. Tyčiojosi net 
iš žmonių kančios. Tapdami 
kai kurių prominentų favori- 
|ais ir meilužėmis, jie darėsi 
tiesiog pavojingi, nes neven
gė pakelti ranką prieš kitus, 
j Tą moralinį jaunuolių kri
timą pastebėjo net viskam, 
kas čia pasibaisėtino dedasi, 
.tkla lagerio vadovybė. Jaus
dama, tur būt, kad už juos 
:ada nors turės atsakyti, ji 
mė galvoti, ką reikėtų dary- 
| su tais vaikais. Tam reika
lu apsvarstyti iš kalinių pe- 
lagogų buvo sudaryta komi- 
ija, kurion įėjo čekas Tyml 
I du lietuviai—Dr. Kučins
kas ir prof. Lipniūnas.
[Komisija išdirbo platų 
įrojektą, kuriuo siūlė tuojau 
kleisti iš lagerio visus vai
kis, kurie turi pasiekiamus 
gvus ar globėjus. Visus ki
bs siūlė perkelti į atskirą 
■ūkams skirtą lagerį, kur 
Įe turėtų būti lavinami ir 
lokomi įvairių amatų. Jeigu 
Įtos sąlygos neįvykdomos, 
|i bent tame pačiame lage-

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) 
---- -- ---- -- Rašo A. Gervydas ......... ..............

(Tęsinys)

pavidum ferjJ 
anot romėnų. J

10. Ką pasakW 
barties prJ

— Taikos fel 

riu progos fed 
, žiau demoknį] 

šią silpną J 

Taikos konfeti 
ziuje mažiau fc 
čių, negu ĮSU J 
ja Versaly, įj 
Rusijos nįfe] 
sur stiprėja, J 

(pataikavimas:. 
lėtesniu temp.

,1 Karaliaučfe
diskusijų 
ake Suc- 
iad trem- J1* K l
ems nau- tižiausia Detfeil 

onal Re-r1. ir ^1 
). šiai or- Pa'8y®i W| 
biudžetui 
jo skirti Skandinavija I 
erių. Bet Atlanto feJ 

as tą biu- rios laisvės, 
, 155 mili- reikalingos til 
bai prieši- namn ganmtijl 

zežimui iš pams papo 
Įsi - kokiu didžiųjų tel 
jučiupti ir gadynėje, fe j 
o ir naujų duojasi baiz| 
jų vergų daly, o dfflfel 

nei polite J 
-v- a . kovingoji 
icio 16 d. rencįjų tįJ 
padare la-J

Ingą nuta- ____ I
raginti iš- Į 

avo kilimo DIRVONU 
iai mažinti LETrl 

s materiali- - 
išeivių kili- Lietuvoje ij 
rams lanky- žemė guli fcJ 

ki šių metų Ypač tai įe 
;i iš pareigų tijoje.
ų personalą, j iš pamSr.d 

lonėmis La I 
įpėdiniai ti-' 

iii jono trem
pusi ją bei į 
onijas, kaip 
oslaviją. Li- 
ų mažumai 
anizacija už
kimus vokie- 
Tokietijos pi- 
e automatiš- 
ptautinės pa
tų jų mokyk- 
li, ir jie visi 
inti prie Vo
lu bei gyveni- 
man atrodo, 
tokius pilie- 

jai šnairuos ir 
skutimais pa- 
gi veiklesnius 
zoną. Visi ži- 
ikštų.

atliko džentelmeniškai. Kas 
galėtų tvirtinti, kad pasau
lyje yra buvęs tik vienas tok
sai džentelmenas?

Toli pavyzdžių neieškoda
mi, pasidairykime tarp mūsų 
spygliuotų vielų. Mirties 
bausmės vykdymų čia buvo 
nemaža. Tam tikslui prie 
krematoriumo, kuris stuksė
jo prieš ligoninės langus, tik 
kitapus spygliuotos tvoros, 
stovėjo dvivietės kartuvės.

Kada vykdavo egzekucija, 
ligoninės langai būdavo už
dengiami ir ligoniams liepia
ma nežiūrėti. Tai buvo ženk
las, kad yra ko pažiūrėti . . .

Pasmerktajam kilpą ant 
kaklo paprastai užnerdavo 
lagerio seniūnas (Lagerael- 

VARGINGAS LIETUVIŲ TREMTINIŲ KELIAS SVETIMAM KRAŠTE

gyventi arcs'! 
to pasilieka:; 
žemė gulite)

TREMTINIŲ DALIA — Dalis lietuvių tremtinių - pabėgėlių, 
kelyje į vakarus, sustoja ant vieškelio truputį pailsėti. Ant 
mažų vežimėlių sukrauta jų manta.

ŽYGYJE Į VAKARUS — Įsikinkę į vežimėlius, pakrautus 
pačiais gyvenime reikalingiausiais daiktais, tremtiniai anuo 
metu bėgo ieškodami prieglaudos ir užtarimo.

PRANCtU
APIE Iii

PaiyM 
“Travaux (L

snis “Liete Į 
ir teisės." I

Straipsni. I 
apie 20 fcpl 

uis. ,
Jame te

pilęs karę M 
tijos M- 
bes svaria

StraipsĖ-’ 
“Taip

dėti Amerikos i 
riai? i

s lietuviai jau 
70 labdaringas 
ir kai kuomet 
tės ar draugiš- 
Amerikos lie- 

tengiasi padėti 
ės kovoje. Bet- 
:ra nei senato- 
aatorių, nei mi- 
rie Amerikos 
;ms prieiti ly- 
aip seniau prie 
Net su Valsty- 

im jie negauna 
įasikalbėti jau 
tetų.

tume be pagrin- 
nerikos lietuvių 
; dosnumo. Rei- 
aliai į dalykus 
rodos, kad tik 

artimiems gimi- 
3 stambią para- 
ūrimiui iš Ame- 
Juk čia šneka- 

pie tūkstantį ar 
kstančių dolerių 
remtinių šeimai, 
dės tarptautinės 
esitikėkim išgi
nt savo kojų at-

skirti iš Mq 
susijusio 6 r!______

nomine b>|je tegu jįe būna atskirti 
sistema, ho suaugusių ir patalpinti į 

-"^■kirus blokus, kurių vedė- 
NAf$J|is reikėtų skirti pedago- 

s. Čia jiems turėtų būti pa
tintas maistas, reikalin- 
s beaugančiam organiz- 
li, ir bent pusdieniui jie 
retų būti atleidžiami nuo 
rbo. Laisvas laikas panau- 
jtinas mokymui ir sportui. 
Keliems mėnesiams pra
tikus, jaunesnius vaikus 
žkur išvežė, o vyresnius 
rinko į atskirą bloką, dvi- 
iimtą, kurio vedėju-auklė- 
ju paskyrė išklypusį vokie- 
piminalistą . . .
Budelis ir džentelmenas
Pasakojama, kad Prancū- 
oje, atvedus vieną jauną 
|žią princesę ant ešafoto, 
f jai turėjo būti nukirsta 
Iva, susižavėjęs jos grožiu 
jelis taręs šiuos paguodos 
ižius: “Aš taip puikiai iš
bandau giliotinos peilį, kad 
ijus palies taip 
I jūs jausite tik

Romoje^] 

Petro 
pavadintas'

jau 8H$| 
Anksčiau >Į 
Vokietijoj* I 

RiūkiD^l 
Jaunėsite

Henrikas H 
stipria^ 
poezijoj, y 
InnsbrucM 
knygą, jį

Lei^: 
rotatoriC

Yra < 

šių nauj05' 
knygų-, d

M
Z0 
“Staigi y

graž&Jy

švelniai, 
malonu-

malonu-.r ji tikrai juto
Į to niekas pasakyti nega
učiau budelis savo darbą

DALINA MAISTU — BALF atstovas Paryžiuje išdalina 
Amerikos lietuvių išsiųstą maistą lietuviams tremtiniams.

VYRŲ STOVYKLOJE — Iš lentų sukaltuose barakuose Lie
tuvos tremtiniai, vyrai, ruošiasi nakties poilsiui.

tester), kalinys, o kartuvių 
mygtuką, kuris iš po kojų 
pašalindavo tiltelį, paspaus
davo SS vyras. Šitose “apei
gose” seniūną kartais pava
duodavo kuris nors bloko vy
resnysis.

Vieną kartą lagery paskli
do gandas, kad bus kariama 
moteris. Moterų bloke kilo 
didelis susijaudinimas, nes 
nebuvo žinoma, kuriai skir
tas toksai likimas. Tačiau 
moterys iš anksto griežtai 
pasmerkė tą vyrą, kuris ant 
kaklo užnarins kilpą.

Pabūgęs netekti moterų 
malonės, lagerio seniūnas 
nuo savo įprastinės parei
gos, kurią, sako, jis attikda
vęs su pasitenkinimu, atsi
sakė. Atsisakė ir visi kiti 
prominentai, kuriems tai bu
vo pasiūlyta, nes kiekvienas 
bijojo prarasti savo simpati
jos prielankumą.

Nenorėdami su pakaruok
lio kilpa tepti savo kilnių 
rankų, SS vyrai pakeitė 
bausmės būdą. Kai paskirtą 
dieną mūsų ir moterų blokas 
išsirikiavo apelio, pasmerk
toji moteris buvo išvesta iš 
bunkerio, kur ji visai nese
niai buvo uždaryta. Du SS 
vyrai ją nulydėjo į kremato
riumą. Mes turėjome kiek 
palaukti, kol grįš priimti ra
porto lagerio rapartfiureris, 
kuris nusekė paskui.

Ten jis tai moteriai davė 
“nikšusą” (šūvį į pakaušį) ir 
netrukus grįžo priimti ra
porto. Savo darbe, atrodo, 
turėjo gerą įgudimą, nes ra
porto metu jo veidas nerodė 
jokio pasikeitimo, nors į jį 
buvo įsmeigtas ypatingas vi
sų kalinių žvilgsnis.

Buvo ir kitas atsitikimas, 
davęs progos pasireikšti 
džentelmeniškumui.

Lageryje buvo gana didelė 
lenkų vyrų ir moterų grupė, 
daugiausia inteligentų, kurie 
buvo suimti kaipo dalyvavę 
slaptoje karinėje organizaci
joje ir čia laikas nuo laiko 
tardomi. Tardyti atvykdavo 
gestapo atstovai iš Dancigo. 
Savo apklausinėjimus jie pa
prastai vykdydavo darbo 
metu viename vyrų bloke.

darbo 
įvykį, 
jaus- 
laips-

Kartą betardant vieną mo
terį, gestapininkams rodėsi, 
kad ji turėtų jiems daug dau
giau pasakyti. Norėdami pa
žadinti jos “atvirumą,” jie 
ieškojo kalinio, kuris tai mo
teriai įkrėstų į atsakingą vie
tą. Visi atsisakinėjo, o prie
vartos griebtis “nepatogu.” 
Pagaliau susirado senyvą 
vokietį, kuris tą darbą atli
ko.

Kai vakare grįžę iš 
kaliniai sužinojo apie 
“džentelmeniškas” jų 
mas pakilo ligi tokio 
nio, kad iš visų pusių pasipy
lė smūgiai ant senio galvos. 
Ankstybą kitos dienos rytą 
jį nugabeno ligoninėn ir vis
ką sutvarkė taip, kad jį kuo 
greičiausiai “nurašytų” ir 
bematant sudegintų, idant 
kas nors nesusidomėtų, kaip 
tas senis mirė. Sąrašuose 
ties jo numeriu pažymėjo, 
kad mirė nuo širdies smūgio.

Taip, nuo “džentelmeniš
kos” širdies smūgio . . .

Organizacija
Kas bent kiek arčiau pa

žįsta vokiečių tautą, tas ir 
nenorėdamas turės pripažin
ti, kad vargu ar yra kita tau
ta, kuri būtų taip puikiai or
ganizuota. Tiksli organizaci
ja buvo matoma visur: vi
suomenėje, politikoje, ka
riuomenėje, ūkyje, pramo-

— Rafael Mirales — komunistinių dalinių komandierius 
Ispanijoje, Sovietų Gynėjas Kuboje, 10 mėnesių išgyve
nęs Maskvoje kelia balsą prieš Stalino diktatūrą.

Apie Roosevelto, Churchillio 
ir Stalino pasivažinėjimą 
Vieną dieną Rooseveltas, 

Churchillis ir Stalinas, pa
vargę per savo posėdžius Te
herane, išvykę pasivažinėti. 
Kalnų krašte, kelias vingiuo
tas, vienoj pusėj gilios pakal
nės, kitoj — aukšti kriau
šiai. Ir kaip tyčia — vidury 
kelio pasitaikiusi karvė, šo
feris triūbija — ta nė krust. 
Rooseveltas, pats dėl ligos 
negalėdamas vaikščioti, pa
prašęs Churchillį:

— Winstonai, gelbėk padė
tį .. .

Churchillis išlipęs iš auto
mobilio, su skania duona, net 

sprandą karvei pakasyda
mas, bandęs ją nuvilioti į ša
lį. Gi ta — stovi, lyg jos ko
jos į kelio grindinį būtų įša
lusios.

Tada iššokęs Stalinas. Jis 
priėjęs prie karvės, apgau
bęs delnais jos vieną ausį ir 
pašnabždėjęs kažką. Karvė 
kaip šoks bėgti visomis ketu
riomis.

Net Rooseveltas nusikva
tojęs ir klausęs:

— Na, maršale Juozape 
Visarionovičiau, kokia pa
slaptis — ką gi jai pasakėte? 
Winstonas nė su duona nega
lėjo nuvilioti, o tamsta tik 
pakuždėjai, ir gyvulys nušo
kavo, kaip siela kipšo gena
ma!

— Paprastas dalykas, — 
atsakęs Stalinas, — aš tik jai 
pakuždėjau: “Jei nepasi
trauksi, tave paimsime į kol
chozą.”

Į Maskvą
Tai tik anekdotas, kuriuo 

pa j ūkiami Rusijos kolcho- 

nėję ir jos gaminių paskirs
tyme. Toji organizacija išsi
laikė beveik iki pat kapitu
liacijos dienos, nors bombų 
lietus krito daugelį mėnesių, 
griovė fabrikus ir ardė susi
siekimo kelius.

(Bus daugiau) 

zai, jų komunistinis ūkis. Tą 
anekdotą iš Sovietijos atve
žė Rafael Miralles. Jo gyve
nimo istorija įdomi taip, kaip 
Kravčenkos, Barmino, Ko- 
riakovo ir kitų buvusių bol
ševikų, kurie, permatę rau
donosios diktatūros žiauru
mą, dabar stojo į kovą prieš 
ją.

R. Miralles yra kilimo iš 
Kubos. Ispanijos karo metu 
jisai buvo vyriausybininkų 
pusėje, kovojo komunistų da
liniuose, pasiekdamas ko- 
mandanto laipsnį. Kelis kar
tus sužeistas, Franco pulkų 
buvo paimtas į nelaisvę, bet 
jam pasisekė pabėgti.

Atvykęs į Kubą ir būda-

mas komunistinio - marksis
tinio nusistatymo, rašė daug 
straipsnių, garbindamas So
vietų Rusiją ir varydamas 
raudonąją propagandą. Jis 
vis ilgėjosi pamatyti “raudo
nąją tėvynę,” kol pagaliau 
1944 metų liepos 23 d. sovie
tų lėktuvu atvyko į rytų Si
birą, kad iš čia pasiektų 
Maskvą, kur, kaip Kubos pa
siuntinybės spaudos attache, 
išgyveno netoli dešimties mė
nesių.
Pabaltijy, Balkanuose išplėš
ti daiktai — SSSR juodojoj 

rinkoj
Kai jis pamatė basus, nu

skurusius, neglobojamus vai
kus raudonojoj sostinėj, kai 
jis prisižiūrėjo į tuos šio 
karo sužeistuosius, invalidus, 
kurie elgetaudami ar speku
liuodami juodojoj rinkoj gi
nasi nuo bado, kai jis patyrė, 
kad Sovietų darbininkas vel
ka dienos jungą, gyvybę pa
laikydamas bulvėmis ir juo
da duona, o komisarai ir ko
munistų partijos pareigūnai 
valgo pyragą ir kaviarus, — 
kai jis prisižiūrėjo, kaip 
Maskvos juodojoj rinkoj par
davinėjami išplėštieji daik
tai iš tų kraštų, kuriuos oku
pavo raudonoji armija, jisai 
grįžo iš Rusijos su pasibaisė
jimu ir parašė ispanų kalba 

knygą: “Hacia donde va Ru
sia?” (Kurlink eina Rusija).

Teroru valdanti mažuma
Su pasipiktinimu jisai čia 

rašo apie Rusiją:
— Krašte, turinčiame 180 

milijonų gyventojų, tėra tik 
trys ar keturi milijonai ko
munistų, ir ši disciplinuota 
mažuma, naudodamasi tero
ru, prievarta ir apgaule, val
do didžiumą, šimtmečiais 
pripratusią būti valdomai 
kokios ryžtingos kastos 
(pusi. 88).
Kodėl rusai darosi žiaurūs
Dabartinėj Rusijoj piliečio 

gyvenimas yra tik kova dėl 
skurdaus kasdieninės duo
nos kąsnio:

— Nuo lopšio iki laidotu
vių jų gyvenimas nėra niekas 
kitas, kaip tik nepaliaujama 
kova dėl gyvybės palaiky
mo . . . Kiekvienas rusas gy
vena savo tragediją, turi sa
vo skausmo dalį, ir savas 
kentėjimas neleidžia jam 
matyti kitų vargo. Jis turi 
kovoti dėl gyvybės, dėl mais
to, dėl išsilaikymo, ši despe
ratiška, žiauri kova jo sielo
je pagimdo baisią savimeilę, 
nepaisymą kitų skausmo ir 
desperaciją dėl savojo. Nėra 
Rusijoje nė vieno šeimos ži
dinio, kur nebūtų gedulo, jei 
ne dėl kūno mirties, tai dėl 
sielos mirties . . . (pusi. 88- 
89).
Slaptas policijos mikrofonas

Nepaprastai blogo įspū
džio padarė, jog jisai nežiū
rint, kad kovojo komunistų 
eilėse Ispanijoje, nežiūrint, 
kad buvo nuolatiniu Sovietų 
gynėju spaudoje, atvykus į 
Maskvą buvo stropiai seka
mas.

Savo kambaryje, “Natio
nal” viešbutyje, jisai rado 
ventiliatoriuje slaptai įreng
tą mikrofoną, kurio pagalba 
NKVD sekė jo pasikalbėji
mus su atvykstančiais lan
kytojais.

Šalimais apgyvendino 
slaptosios policijos agentus, 
kurių uždavinys buvo — sek
ti jo išėjimus į miestą, laiky
ti kiek galima nuošaliau, kad 
nepamatytų visų Rusijos gy
venimo sunkumų.

Kada turėdavo kalbėti te
lefonu, prieš sujungimą tele
fonistė kiek užgaišdavo, kol 
įjungs į slaptos policijos li
niją ir kol ten susiras šnipą, 
suprantantį tą svetimą kal
bą .. .

Šitaip Maskvoje sekami 
visi užsienio pasiuntinybių 
tarnautojai.

Jis pastebėjo, kad bolševi
kai ištardo kiekvieną pilietį, 
kurs tik atsilanko pasiunti
nybėse ar pas pasiuntinybės 
tarnautojus.

Dėl tų priežasčių net Ku
bos ar Ispanijos komunistai, 
Maskvoje gyvenantieji, bijo
jo užeiti pas savo kovų drau
gą Miralles ir skirdavo pasi
matymus gatvėse, požemi
nio traukinio stotyse.
Propagandos apie laisvąją 

meilę vaisiai
Dorovinis gyvenimas Ru

sijoje nupuolęs, rašo Miral
les. Net nepilnametės rusai
tės ieško intymių ryšių, ypač 
su užsieniečiais, daugelis tu
rėdamos viltį iš meilužių vė
liau likti žmonomis ir ištrūk
ti tuo būdu iš raudonojo pra
garo. Komjaunimo tarpe, o 
net tarp mokytojų ir moki
nių, žinomi garsūs dorovi
niai skandalai.

— SSSR vyriausybė, — ra
šo Miralles, — per tą savo 
smarkią laisvosios meilės 
propagandą, būdama kalta 
dėl papročių palaidumo, pir
moji išsigando dėl savo dar
bo rezultatų ir, matydama 
šeimos pastovumui gresiantį 
pavojų bei suprasdama, kad 
šeima yra civilinio kultūros 
gyvenimo pagrindas, ėmė pa
sukti kita linkme: visų pir
ma išleisdama griežtas tai
sykles, ieškant divorsų ir 
drauge spaudoje ragindama 
mažinti palaidus papročius ir 

pažaboti iš ribų išėjusias 
seksualines aistras (pusi. 
115).

Darbininkai be apsaugos
Darbininkų gyvenimas Ru

sijoje ypatingai sunkus:
— Nė vienoj pasaulio ša

ly, — rašo Miralles, — nega
lima rasti darbininkų, kurie 
taip neturėtų jokios apsau
gos prieš vyriausybę, kuri 
taip besaikiai juos išnaudo
ja ir kuri yra taip žiauri 
(pusi. 170). ‘

Jam slegiantį įspūdį pada
rė ta baisi nelygybė Rusijo
je:

— “Proletariato krašte,” 
Sovietijoje darbininkai dirba 
po dvylika, po keturiolika 
valandų, neturėdami nei rei
kiamų drabužių, nei pakan
kamo maisto, gyvena grupė
se, susispaudę ankštuose bu
tuose; tuo gi tarpu yra privi
legijuotųjų klasė, kurie turi 
tiek, kiek gali turėti galin
giausi kapitalistinio pasau
lio žmonės (pusi. 174).

Tie patirtieji faktai palen
kė rašytoją Miralles, buvusį 
komunistą, dabar pašvęsti 
savo plunksną atskleidžiant 
priespaudai bolševikų dikta
tūroje ir varyti kovai su jų 
skleidžiamu melu pasaulyje.

Dr. J. Prunskis.

Tremtiniui Spaudos 
Reforma

Amerikiečių zonoje kariš
kos įstaigos užsimojo sure- 
formuoti DP spaudą kiekvie
nai tautybei. Lietuviams no
rima palikti visoje zonoje tik 
4 laikraščius. Popierius bus 
skiriamas iš kariškų išteklių 
ir jo bus duodama tiek, kad 
penkiems DP tektų 1 egzem
pliorius. Laikraščių į kitas 
zonas nebūsią galima siunti
nėti. ši reforma lietuviškai 
spaudai bus smūgis, nes ne- 
kurie laikraščiai turės užsi
daryti.

Slaugiy Kursai 
Tremtinėms

Amerikiečių zonoje dešim
tyje vietų prie UNRRA gru
pių organizuojami kursai li
gonių slaugytojoms. Kandi
datės verbuojamos iš visokių 
tautybių.

Britų zonoje ligoninės dar
bams Anglijoje verbuojama 
1,000 moterų iš lietuvių, lat
vių ir esčių.

Kitos tautybės nepriima
mos.

Bažnyčioms 
Mokesčiai

Iš Vilniaus pranešama, 
kad Sovietų valdžia uždėjo 
bažnyčioms labai didelius 
mokesčius.

Pa v., Šv. Mikalojaus baž
nyčiai esą uždėta 16,000 rub
lių mokesčių (darbininko 
mėnesinis uždarbis yra apie 
160 rublių).

Vienuoliams vyrams uždė
tas “kavalierių” mokestis, o 
vienuolėms moterims “bevai
kių” mokestis.

TEBERUSINA VILNIAUS 
MIESTĄ

Lenkų šaltinių žiniomis, 
Vilniaus miestas visai suru
sinamas ir sumongolinamas, 
atkeliant ten rusų ir mongo
lų šeimas.

Lenkų Vilniuje esą likę tik 
apie 15,000. Tvirtinama taip 
pat, kad rusai ir mongolai 
labai dideliais kiekiais veža
mi į visus tris Pabaltijo 
kraštus, o lietuviai, latviai ir 
estai išvežami į Rusijos gilu
mą.

Pabaltijo kraštuose jaunų 
vyrų esą labai maža — kas 
dar nepateko į Sovietų ran
kas išvežimui darbams, tas 
slapstosi po miškus.

latind r

Dangus nepadeda tam, kurs 
nenori dirbti. Sofoklis.



VAŽIUOJAM Į VYČIŲ SEIMĄ 
-------------- •-------------  

Rašo kun. St. Raila

(Tąsa)

Seimo Darbai
Visi vyčiai, ypač atstovai, va

žiavo į seimą padirbėti savo 
draugijos geresnei ir šviesesnei 
ateičiai.

O tų darbų šiame seime buvo 
labai daug ir svarbių. Todėl ir 
svarstyti savo darbus pradėjo 
ilgai nesutrukę.

Atidarius seimą, buvo atlikti 
būtini prisirengimo uždaviniai, 
reikalingos komisijos ir prezi
diumas, išklausyta vyčių priete- 
lių sveikinimų ir eita prakaituo
ti pilna prasme.

Sveikino vyčius ištisa eilė žy
mių veikėjų ir draugijų bei at
skirų mūsų draugų.

Čia tik noriu priminti P. ža- 
deikio, Lietuvos ministerio, svei
kinimą. Jis savo sveikinimo raš
te linkėjo vyčiams ir toliau bu
dėti ir dirbti Lietuvos laisvės ir 
kultūros išlaikymui. Seimas dė
kingai priėmė tą sveikinimą ir 
nusiuntė tokį atsakymą:

“Lietuvos Vyčiai, susirinkę 
savo metiniame seime, Worces
ter, Mass., 1946 m. rugsėjo 19- 
22 dd., džiaugsmingai priėmėm 
jūsų sveikinimo laišką mūsų or
ganizacijai. Nuoširdžiai dėkoja
me už įteiktus linkėjimus. Lie
tuvos vyčių seimas karštai pa- 

. geidauja, kad Jūsų Ekscelencija, 
kaipo Nepriklausomos Lietuvos 
atstovas, kaip ligšiol, taip ir atei
tyje sėkmingai veiktumėt Lie
tuvos laisvės atgavimui ir lietu
vių išgelbėjimui. Mes, kaip Ame
rikos jaunimas, bet to paties 
lietuviško kraujo, visuomet bu
dim ir veikiam savo brolių ir se
selių laisvei apginti. Savo gyve
nime mes ir toliau palaikysim 
mūsų tėvų žemės ir lietuvių kul
tūros tradicijas.”
—Seimas turėjo dirbti arba 
svarstyti savo darbų eilę dviem 
kryptim — savo draugijos rei
kalai ir visuomenės uždaviniai.

Šis seimas savo draugijai, 
kaip organizacijai, davė šį tą 
naujo. Mat, šalia techniškųjų 
draugijos reikalų buvo giliau 
pažvelgta į Vyčių organizacijos 
siekius ir priemones tikslui pa
siekti. Kaip svarbiausias klausi
mas buvo jaunųjų vyčių padėtis 
draugijoj. Šis seimas tą dalyką, 
bet popieriuj, gražiai sutvarkė. 
Dabar jaunieji vyčiai gali veikti 
kaip vienetas. Priimta ir papil
domas statutas, numatyta veiki
mo programa. Tai didelis dar
bas.

Be to, jaunųjų vyčių atžvilgiu 
buvo nutarta varyti jaunųjų va
jų per visus metus lig sekančio 
seimo.

Jaunųjų vadas Jankauskas 
turės gražų uždavinį judinti jų 
veiklą ir pravesti tą vajų, suda
ryti jauniems galimybių geriau 
veikti.

Dabar jaunieji tiesiogiai bus 
valdybos žinioj.

Kaip liūdnesnis reikalas, buvo 
patvirtintas draugijos spaustu
vės pardavimas. Draugija tiek 
metų dirbo ir stengėsi turėti sa
vo spaustuvę, bet dabar nebega
lėjo beišlaikyti ir turėjo atsisa
kyti nuo tos kultūringos nuosa
vybės.

Bet vėl buvo nusiraminimų, 
kad Chicagos apskritis įsigijo 
savo namus, kurių vertė kelių 
tūkstančių. Namas bus tikras 
vyčių kultūros ir jų veikimo pa
vyzdingas židinys visiems vy
čiams. Gal ateity prie tų namų 
iškils tikrai didelė ir svarbi vy
čių veikla.

“Vyties,” savo laikraščio, pa
gerinimo sustiprinimas irgi bu
vo svarbus.

Keli savanoriai mielai sutiko 
bendrauti ir gelbėti vyčių žur
nalui būti stipriam. Kaip jiems 
pasiseks tai atlikti, parodys atei
tis. Visi pageidavo, kad laikraš
tis būtų labiau pritaikytas jau
nųjų interesams. Todėl sportas, 
lengvi skaitymai turėtų būti 
dažnesni vyčių laikraštyje. Jau
nieji vyčiai stengsis turėti savo 
skyrių.

Visuomeniniu atžvilgiu vyčiai 
turėjo daug ir labai svarbių nu
tarimų. Kunigo Jutkevičiaus uo
lumu ir pasišventimu sudaryta 
Lietuvos ir lietuvių gynimo ko
misija per anglišką spaudą. Jis 
turės pagelbininkų visose kolo
nijose, iš kurių ir seks anglišką 
spaudą, atsakys į Lietuvos ir 
lietuvių užpuolimus ir padėkos 
už palankius ir teisingus spau
dos žodžius mūsų prieteliams. 
Tas darbas pavadintas istoriniu. 
Tai tikrai gražus ir labai nau
dingas ir reikalingas mūsų visų 
siekimas.

Nutarta artimiau bendrauti 
su lietuviais tremtiniais Euro
poj. Ir čia bus mėginta susira
šinėti laiškais, siuntinėti jiems 
dovanėlių ir taip palaikyti tą 
tradicinę lietuviško jaunimo tar- 
pusavę meilę.

Buvo dar ir kita gerų darbų 
eilė, kuri daugiau liečia viduji
nį gyvenimą ir kuri bus paskelb
ta mūsų protokole.

ti daugiau džiaugsmo senyvo 
amžiaus gyventojams.

Jie patys gali žaisti žaidimus 
ir linksmintis, jei tik turės ko
kį planą ir savo vadus.

Tai organizuoja Philadelphi- 
jos Recreation draugija.

Nežinia, ar kas lietuvių daly
vaus tuose kursuose. O juk ir 
lietuvių įstaigose galėtų dau
giau palinksminti savo senelius.

PATENKINTAS 
MARIAN APOLYJE

Studentas Juozas Janulaitis, 
šiemet išvykęs Marianapolin 
studijuoti, rašo, kad jis paten
kintas nauja aplinka.

Tai jam primena jo gimtinę, 
New Philadelphią. čia ir oro ir 
žalumynų kiek nori, čia ir val
giai lietuviški, taip kaip pas ma
mą. Tai tik mokykis ir norėk.

Jis susipažino su našlaičiais 
lietuviais iš Vokietijos, kurie čia 
mokosi. Be to, turi uždavinį zak- 
ristijonauti ir sekretoriauti.

Minėtas jaunuolis philadel- 
phijiečiams buvo gerai pažįsta
mas, nes čia veikė su lietuviais 
ir buvo lietuvių bendro komite
to sekretorium.

GYVAS FATIMOS 
PAVEIKSLAS

Philadelphi jos pasauliečių 
kongresas spalių 13 dieną, prie 
vienuolyno Our Lady of Prou- 
ille, Elkins Park, parodys gyvu 
paveikslu, kaip Marija apsireiš
kė Fatimoje, Portugalijoj.

Jų kongreso užbaigime daly
vaus kardinolas, Bostono arki
vyskupas ir daug kitų svečių.

Fatimos garsas vis daugiau ir 
daugiau pasiekia ir Amerikos 
katalikų gyvenimą.

Kitos Naujienos Iš 
Philadelphi jos

Rašo Edvardas Breslauskas

RIMTAS REIKALAS

■

Liudas Dovydėnas.

Bulkučių Vagis
Kaltinamųjų suole sėdėjo 

50-60 metų vyras. Jo tvirti 
pečiai ir stambus, ant susi
kūprinusių pečių tvirtai at
remtas apžėlęs sprandas at
rodė, lyg pasiruošęs sunkiai 
naštai. Sėdėdamas šonu į 
teismą, jis, rodos, snaudė ar 
piktai mąstė, po dideliais an
takiais paslėptomis akimis 
retai mirkčiodamas.

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

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

- ANTANAS DZIKAS
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937

I— - ■

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

LINKSMINS SENELIUS

Spalių 7-16 dienomis Phila- 
delphijoj buvo daromi susirinki
mai, kaip palinksminti senelius 
įvairiose senelių gyvenamose 
vietose.

Buvo pakviesta daug kalbėto
jų, kurie ir aiškino, kaip suteik-
■=— —-j... -■

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Paskutiniu laiku gavau kelio
lika laiškų iš įvairių Europos 
vietų. Išvietinti lietuviai prašo 
padėti jiems atvažiuoti į laisvės 
šalį — Ameriką.

Tuo reikalu aš jau esu padė
jęs septyniems lietuviams ir dar 
darau žygius atsikviesti žinomą 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais redaktorių *su šeima.

Sužinojau, kad vienas asmuo 
gali garantuoti tik tam tikram 
skaičiui žmonių. Atvirai sakant 
— aš užpildžiau savo kvotą.

Tų lietuvių vardu, prašančių 
pagalbos, aš kreipiuosiu į Ame
rikos lietuvių visuomenę padėti 
jiems.

Suinteresuoti šiuo reikalu ga
lėtų kreiptis į lietuviškųjų laik
raščių redakcijas ir pas mane, 
2276 W. Allegheny Ave., Phila
delphia 32, Pa.

PRADŽIA

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 

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

Pas mus susidarė moterų ra
telis. Jos nutarė kas savaitė su
eiti ir aptarti, kokiu būdu būtų 
galima išjudinti šio miesto mo
teris, kad įsijungus lietuviškan 
darban.

Paslapčiomis sužinojau, kad 
jos yra pasiryžusios sudaryti 
vietos moterų draugiją. Jos sa
ko: jei užsimezgė branduolys — 
bus ir pasekmių.

Paskutinį kartą, tarp kitko, 
jos turėjo proferanso partiją, 
bet nesužinojau pasekmių.

Girdėjau, kad Kodienė to bū
relio yra išrinkta pirmininke, ir 
jai pavesta suorganizuoti Phila- 
delphijos moterų klubą.

Jos nutarė pasikviesti ką tik 
iš Vokietijos atvykusią viešnią 
Daugnorienę.

Atsakinėjo dusliu, giliu 
balsu, bet lėti žodžiai sklido 
iš gilumos krūtinės geru pa
prastumu.

Salės publika ir teisėjai nu
tilo, nes kaltinamasis atsaki
nėjo tyliai.

— Šitoj pačioj salėje jūs 
teisiamas jau trečią kartą?
— apklausinėje ir lyg smerkė 
vienas iš trijų teisėjų.

Kaltinamasis pakėlė garba
notais, žilais plaukais apsun
kintą galvą ir, lyg patikrin
damas, akimis perbėgo iki 
pusės salės.

— Trečią.
— Už ką jūs baustas pirmą 

kartą?
— Už bulkutes.
— Antrą kartą?
— Už bulkutes.
— Dabar? — įbedė akis 

teisėjas į stambų kaltinamo
jo veidą.

— Už kepyklą, — kažin 
kas prasitarė publikoj.

Salė sukliko juoku.
— Prašau laikytis tvarkos!

— subarė teismo pirminin
kas.

— Dabar už ką? — pakar
tojo jau piktai klausinėjąs 
teisėjas.

— Argi jūs nežinot? — ap
gailestaujamai atsakė kalti
namasis.

— Bet aš jūs klausiu! — 
reikalavo prisispyręs.

— Už bulkutes, — trumpai 
atsakė, kaip visiems žinomą 
reikalą.

— Kiek buvote baustas už 
pirmąją vagystę?

— Pusantro mėnesio.
— Už antrą?
— Devynis mėnesius.
Klausinėjantis teisėjas pa

žvelgė į du savo kolegas ir- 
pamokančiu balsu pareiškė:

— Aš manau, kad ir jūs su
prantate, ką reiškia recidivis- 
tiniai palinkimai.

Teisiamasis pažiūrėjo į tei
sėjus, tarsi prašydamas kal
bėti suprantamiau.

— Pasikartojantys nusi
kaltimai rodo, kad jūs esat 
nepataisomas nusikaltėlis, — 
paaiškino pats teismo pirmi
ninkas.

Pirmiau klausinėjęs teisė
jas pavartė bylos lapus; ka
žin ką pasižymėjęs lapo kam
putyje, paklausė:

— Kodėl jūs savinotės sve
timas bulkutes ?

— Kad aš negaliu nevogti.
— Kaip tai ?
Į šį klausimą kaltinamasis

MOTINA

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO. 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Aš, tur būt, nesurasčiau vie
tinio lietuvio, kuris nežinotų 
Barboros Puidokienės. Ją net į- 
prasta vadinti motina.

Istorija tokia: apie 50 metų 
atgal ji atvažiavo iš Kipštų kai
mo, Meškuičių valse. Katalikiš
kai nusiteikusi ir gerų ūkininkų 
duktė — tuoj nuo pat pirmų 
žingsnių,' šioje šalyje, stojo lie
tuviškan darban.

Reikia neužmiršti, kad tais

laikais kas dieną iš caro Lietu
vos atplaukdavo ieškantis lais
vės lietuviškas jaunimas. Jos 
namai buvo tikras lietuviškas 
židinys. Kas lietuvis ar be gimi
nių ar be pažįstamų — ten su
rasdavo prieglaudą ir paguodos 
žodžius.

Šiandieną ji jau yra apie 75 
metus amžiaus senelė. Ne veltui 
ją visi vadina grandmother. Jos 
sveikata stebėtinai gera, ir ji vi
suomet linksma. Ji yra giliai re
liginga ir priklauso prie visų 
bažnytinių draugijų.

Kai aš ją aplankau, visuomet 
ją randu beskaitant tikybines 
knygas, kurias atsivežė iš tuo
metinės Lietuvos. Jas saugoja, 
kaip savo akį.

Daug ilgų metų gyventi!

VIEŠNIA

Šiomis dienomis atvyko iš Vo
kietijos Daugnorienė, čia gimu
si, ir apsigyveno pas savo dėdę 
Mačių.

Jos vyras, buvęs teisėjas, kol 
kas pasiliko Vokietijoje ir po 
tam tikrų formalumų atvyks 
čia.

nieko neatsakė. Teisėjas to
liau tardė:

— Man žinoma, kad toj pa
čioj Virvių gatvėj yra duonos 
kepykla, kodėl jūs iš ten ne- 
pasisavinot juodos duonos?

— Kepyklos savininkas 
“biednas” žmogus.

— Iš kur jūs žinot, kad 
cukrainės “Nijolė” savininkė 
ponia Cigler yra turtinga mo
teris ?

— Aš, teisybę sakant, tik
rai nežinau, bet taip manau.

Teisėjas truputį kėlė balsą: 
jis, matyt, gėrėjosi savo su
manumu tardyti nusikaltėlį.

— Manydamas, kad ponia 
Cigler yra turtinga, jau tre
čią kartą pavagiat bulkučių? 
Kur jūs radote tokį įstatymą, 
kuris leistų iš turtingo . . .

— Moralinę nusikaltimo 
pusę palikite, prašau liesti 
tik esminius faktus, — paste
bėjo pirmininkas, vidutinio 
amžiaus, dirbtinai rimtas, il
go veido brunetas.

— Ar jums būtinai reikia 
bulkučių, ar jūs manote, kad 
iš ponios Cigler, kaip turtin
gos moters, galima vogti bul
kutes? — klausinėjo toliau 
teisėjas.

— Kam gi gali būti per 
daug bulkučių, — lyg stebė
josi kaltinamasis.

— Kiek jūs turite šeimos?
— šeši vaikai, žmona ir 

“švogerka,” taip sakyt, žmo
nos sesuo. Devyniese.

— Pirmą kartą jūs pasisa
vinote devynias bulkutes?

— Taip, lygiai devynias.
— Antrą kartą tik ketu

rias?
— Daugiau nebuvo.
— Jeigu būtumėt radę dau

giau, būtumėt pasisavinę ir 
daugiau?

— Apie tai nepagalvojau.
— Aš jūs nesuprantu: juk 

keturių bulkučių devyniems 
žmonėms aiškiai per maža?
— lyg apgailestavo teisėjas.

— Kad ne tas buvo galvoje.
— Tai ką gi jūs turėjote 

galvoje, kai paskutinį kartą 
paėmėt vienuolika bulkučių?

— Pasiėmiau vienuolika, 
ba tiek radau lentynoj.

— Jeigu būtumėt radę šim
tą bulkučių, tai visas būtu
mėt paėmę?

— Ne, tik tam kartui.
— Kaip tai “tik tam kar

tui?”
Kaltinamasis patylėjęs mo

stelėjo didele, sunkia ranka, 
sakytum, nusivylęs nenaudin
ga kalba.

— Kad visai ne tas, ponas 
teisėjau.

— Ką gi jūs norite pasaky
ti, prašau kalbėti, — įsikišo 
pirmininkas, kuris plonais, il
gais pirštais vartaliojo rudą 
pieštuką ir aiškiai piktinosi 
per ilgai trunkančiu apklau
sinėjimu.

Kaltinamasis pasiraivė sa
vo sunkiais pečiais, kaip no
rėdamas gerklės kliuvinį iš
stumti, ir ryžosi šnekėti:

— Tai, mat, čia yra šuva 
įsipainiojęs. Ponios Cigler šu
va. Ji dažnai miltų kambarin 
įneša kelias bulkas, iš kur 
ima ir merkia į šiltą pieną. 
Kai ataušta tos bulkutes ir 
tas pienas, tai ji šunį peni. 
Tegu ir taip, jos šuva—jos 
bulkutes, bet dabar dedasi 
toks karas, aš dirbu fabrike, 
nieks iš mūsų žmonių negau
na baltos riekelės, o čia—šu
va, vadinasi . . .

— Ką jūs norite pasakyti 
tuo “nieks iš mūsų,” — pik
tai nutraukė teismo pirminin
kas.

— Tai jūs, ponai, žinot, kad 
aš esu lietuvis, o jinai—kaip 
ir jūs, yra vokietė, tai ji bal
tą .. .

— Tai visai ne prie bylos,
— žiūrėdamas į ant stalo gu
linčius popierius, piktai pa
stebėjo pirmininkas.

Po kelių nereikšmingų 
klausimų kalbėjo teismo skir
tas kaltinamojo gynėjas. Jis 
aiškiai pastebėjęs kaltina

mojo palinkimą vagystėm, 
bet prašė turėti galvoje ne 
visai pakankamą maitinimą
si, kaltinamojo didelę šeimą, 
ypač jojo nuopelnus karo 
pramonei, nes jis, kaip kvali
fikuotas meisteris, atnešąs 
daug naudos.

— Ar tamsta pasižadi dau
giau nebevogti? — paklausė 
teismo pirmininkas.

Kaltinamasis nieko neatsa
kė. Tada pirmininkas pareiš
kė:

— Ko jūs prašote savo pa
skutiniuoju prašymu?

Užstojo tyla. Galvos nepa
keldamas, kaltinamasis atsa
kė:

— Duonos.
Teismas išėjo pasitarti.

Teismo sekretorius padėjo 
ant stalo priešais pirmininką 
laišką. Tai buvo partijos pra
šymas išteisinti kvalifikuotą 
meisterį Leoną Budriką, nes 
automobilių remonto dirbtu
vėje vokiečiai specialistai 
mobilizuoti, o karo gamybos 
mašinos labai dažnai genda.

Pats teismo pirmininkas 
dažnai gaudavo iš ponios Cig
ler bulkučių ir tortų; jis bu
vo ponios prašytas bent po
rai metų įkišti į kalėjimą an
troj pusėj gatvės gyvenantį 
bulkučių vagį, bet partijos 
valia—aukščiausia valia.

Kai buvo parašytas spren
dimas: sąlyginai nubausti 18 
mėnesių, jeigu trejų metų lai
kotarpyje nenusikals, kalti
namąjį apklausinėjęs teisėjas 
buvo patenkintas tokiu 
sprendimu, nes, esą, atsi
žvelgta ir į tai, kad kiekviena 
burna penktųjų karo metų 
dieną negauna pilno tūkstan
čio kolorijų.

Perskaičius teismo spren
dimą, salės publikoje nušiu
reno lyg lengvas vėjelis—pa
sitenkinimo šnabždesys, tik 
kaltinamasis sėdėjo susikūp
rinęs, sakytum, visai negirdė
jęs.

Teisėjai jau rengėsi išeiti, 
kai jis prabilo:

— Aš noriu pasakyti . . . 
Noriu pasakyti, kad už save 
neatsakau. Per septynias die
nas sėdėjimo kalėjime aš vi
sai apsigalvojau . . . Mano 
Antukas turi rachitą, Valeri
ja kosti ir krauju spiaudo . . . 
Išbalę, visi prašo . . . Motina, 
kad įmanytų, krūtis mestų 
šešių būrin . . . Aš neatsakau, 
kai šuva bulkutes su pie
nu .. . Kai žūsta vaikai, tai 
žūsta ir gyvenimas! ... Aš

Atominė Energija 
Pramonei

New Yorkas. — Saugum 
Tarybai pranešime pirm 
kartą buvo iškelta, kad ato 
minę energiją jau galima pri 
taikyti pramonei.

Dabar jau būtų galima pa 
statyti elektros jėgainę, ku
gamintų elektrą. Tai atsieit 
26 procentais brangiau, ne 
vartojant anglį.
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Sustabdė Ėmimą 
Kariuomenėn

Washingtonas. — Atsir 
dus pakankamai savanori 
ėmimas į kariuomenę sul 
kytas ligi šių metų galo.

Duotas įsakymas, kad n
antradienio vyrai nebū 
šaukiami karinei tarnybai.

jis skanią vakari 
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B. Dubickas, P. Kr,balsu: — Dvi buvo supeliju
Teisėjai kiek sumišo, ati delis, Pr. šūkis, J. J 
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— Posėdis baigtas.

Povas, V. Butrimas,

Pr. Palmer, P. Sėd 
J, čekavičius ir J. /

P

“AMERIKOS” VAJUS
Įvertina “Ameriką’

įnniau buvo mini 
pradžią davė šv. Pe 
draugija. Ji parap 

i suteikusi $4,030. 
minėtina, kad drau^ 
pradžios uoliai rėmė 
. 1913 metais Am< 
antis Dr. J. Basam 
t Yčiui, draugija pa 
Vilniaus Dailės dr 

lems Lietuvos rei
Mums malonu, kad skaitytojai, prisiųsdami prenun n suaukota iki $1,0 

ratą, pabrėžia savo pasitenkinimą “Amerikos” savaitrl jos valstybės 
čiu.

be
pirko už 1,000 dolei

Stefanija Zagreckaitė iš Hoboken, N. J., rašo: “G( Ai
biamieji: — Siunčiu tamstoms 6 dolerius ir prašau m --------------
siuntinėti “Aumeriką.” Man labai patinka dori laikraščiai Mark, N. J. 
knygos. Lai Dievas laimina Jūsų darbą.” ____

Mūsų skaitytoja, Ona Mažeikienė iš Brooklyn, N. denį, spalių 27 d., 1 
pati būdama neturtinga, užrašė “Ameriką” savo pažįs angai paminėta mi 
mai Pennsylvanijoje.

— Ir aš noriu prisidėti prie “Amerikos” išplatinimo, 
sako ji, — nes šis laikraštis man labiausiai patinka.

Kita brooklynietė, E. Gustavičienė, nors silpnos sv 
katos būdama, atėjo užsimokėti savo prenumeratą ir da ^.uvo„ 
dol. pridėjo laikraščio fondui tremtiniams. Mat, ji supran 
kaip yra sunku žmogui, norinčiam skaityti ir neišsigal 
čiam užsisakyti laikraštį.

Tamsta irgi esi kviečiama (s) prisidėti prie “Amerik< 
platintojų skaičiaus.

i auksinė sukaktis, 
kilmes savo atsilanl 
Jbė Newarko arkiv 
J. Walsh.

? žmonių. Buvo at 
saža ir kunigų, net n

laikė šios lietuvių pa 
tonas kun. Ign. Kelr

Mūsų Įgaliotiniai Ą sakė kun. N. 1

Daugelis kolonijų nusiskundžia nepatogumu užsisa į pamir
ti “Ameriką,” kai nėra vietoje įgaliotinių - agentų. Sa atnauj
pačiam siunčiant, tenka išeikvoti daug laiko, o kai dirbi, j išpuošta, 
perdaug nėra. --------------

Suprasdami tą nepatogumą, mes stengsimės įsigyti įjOn-Keamv. 
vo įgaliotinius visur, kur tik bus daugiau skaitytojų. N01 , 
tieji pasidarbuoti spaudos platinimo darbe prašome at W Jersey 
liepti į “Amerikos” administraciją. 

----------------------- * klubas iš Keai
“Amerika,” rimčiausias laikraštis, paduoda svarbiaus metų sukaktį spa 

žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių gy h svetainėj su did 
nimą. ir šokiais. Dalyve

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

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

suokite:

222 South 9th Street,

'vedėjas buvo J. IV 
Ulbėjo kun. L. Voi 
k Stonis, A. Non

J. Healy. F. V 
įauss, P. Velevas, I 

teh iš Bayon 
T. Noon ir K. P:

Brooklyn 11, N
programą atliko k
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, pasižadi dau- 
? — paklausė 
įkas.
j nieko neatsa- 
ninkas pareis-

Rochester, N. Y

•ašote savo pa- 
ašymu?

l. Galvos nepa
imamasis atsa-

Dabar į J 

statyti^ 
gamintą įj 

26 proceoį J

Rusais

jo pasitarti.
Mash I 

są mi^ 
ateinantį, 
lies karo J 

tas swį. 
giallS 

Rusija'1 
mokslinį;

retorius padėjo 
žais pirmininką 
vo partijos pra- 
uti kvalifikuotą 
lą Budriką, nes 
remonto dirbin
iai specialistai 
d karo gamybos 3 
i dažnai genda, 

no pirmininkas 
.vo iš ponios Cig- 
ir tortų; jis bu-'dus 

rašytas bent po- ėmin^Tul 
iti į kalėjimą an- ^.1 
gatvės gyvenantį M I 
,gį, bet partijos LMe;: I 
Šiaušia valia. I 

parašytas spfen- 
ginai nubausti 18 At J 

gu trejų metų lai- 
lenusikals, kalti- IĮ 
.aušinėjęs teisėjas J 
jukintas tokiu Wasul 

nes, esą, atsi- ma, kadkl 
tai, kad kiekvienaįmuošus I 
ktųjų karo metų Įpritaikytl 
ma pilno tūkstan- Vm I 
i. tonų, arsi
ius teismo spren-—■—I 
3 publikoje nušiu- ^J 

ngvas vėjelis-pa- & 
o šnabždesys, tik ciglerii-l 
jis sėdėjo susikūp-LįJ 

turn, visai negirdė-

-M 
jau rengėsi išeiti, pasakytū 

ibilo: pasiėĖ

terapijos sukakties minėjimas 
Bpalių 20 dieną įvyko čion pa- 
įnėjimas, kaip prieš 40 metų 
fchestery buvo suorganizuota 
įtuviška Šv. Jurgio parapija, 
lankstybo ryto oras buvo ste- 
jtinai gražus: šilta, kaip liepos 
|n.; saulutė, rodosi, norėjo pa
mažinti iškilmes.
ai vai. ryte visos vyrų ir mo- 
rų draugijos dalyvavo mišio- 

kurias atlaikė kun. J. čeka- 
ĮHus. Jis taipgi pasakė pritai- 

ą toms iškilmėms pamokslą, 
mišių kun. J. čekavičius šu
tė palaiminimą šv. sakra- 
ntu. Po to visi bažnyčioje su
lojo “Lietuva Tėvyne mūsų.” 
i vai. vakare prisirinko pilna 

nepritrūko

bo vyrų choras, kuriam vado
vauja J. čižauskas.

Rengėjų komitetą sudarė J. 
Dargis, C. Pozengas ir A. Cal- 
pinas.

Mūsų parapijos seselės M. Ur
boną ir M. Ancilla dalyvavo ka
talikų “Catechitical Conven
tion” Bostone spalių 25-29 d.

Albertas Milunaitis iš Kearny, 
N. J. gavo bachelor of science 
laipsnį chemijoj iš Wisconsono 
universiteto.

Po trumpo poilsio pas tėvus 
jisai grįžo universitetan toliau 
mokytis.

Gavo Teisingą Atsakymą
Bandymas vištas auginti 

nepasisekė. Augintojas, norė
damas sužinoti priežastį, pa
rašė tokį laišką į valstijos 
agronomijos skyrių:

“Kas nors negera su mano 
vištomis. Kiekvieną rytą atė
jęs į vištidę, atrandu vieną ar 
tris gulinčias ant žemės aukš
tyn kojomis. Ar galite paaiš
kinti, kas joms yra?”

Už savaitės laiko jis gavo 
tokį atsakymą:

“Gerbiamasis. Tavo vištos 
negyvos.”

i VIETOS ŽINIOS]
MUSŲ REPORTERIS UNIJOS OFISE

(tainė, kad vos

kurie praėjo

buvo H. Jan- 
pagelbėjo M.

Be Galo Smalsus
Moteris (valkatai): — Gali 

užsidirbti sau pietus, jei su
kaposi visas malkas.

Valkata: — Pirma paro
dyk man, ką verdi.

vakarienę,

Bakšys pa-

-sMos.
^■Pavalgius skanią 
, psidėjo kalbos.

heb. kun. Jonas
;akojo apie parapijos pradžią,
ip ir visur, pradžia buvo ne- 
gva, bet be darbo ir pasi
utimo nieko neįvyksta. Pir
kiniai naujos parapijos stel
ai buvo energingi vyrai, tai 
ns visos sunkenybės buvo 
gvos.
Poliau kalbėjo pirmasis para
ks pirm. Vladas Stankevičius, 
to buvęs pirmas raštininkas 
Rickis, J. Mocejūnas ir Julius 
penis, neseniai atvykęs iš 
Įdetijos ir pergyvenęs raudo
ti kančias. Jis atpasakojo 
e nežmonišką kankinimą ru- 
kalėjime, taipgi ir nacių sto
pose. Pabaigoj kalbėjo kun. 
Čekavičius, labai nuodugniai 
Hdamas visus sunkumus, ku- 
Ds jam teko pergyventi.
?o kalbų visi suėjo į apatinę 
|ainę, kur buvo užtektinai 
I atsivėdint. Prie smagios 
lakos, daugelis šoko kaip zui-

Spalių 26 d. buvo Moterų so- 
dalicijos šokiai, 
sėkmingai.

Vakaro vedėja 
kauskienė. Jai
Birknienė, M. Calpinienė, Ad. 
Serafinienė, H. Mikalauskienė ir 
H. Perry.

Draugija dėkoja visiems atsi
lankiusiems ir tikisi, kad visi 
linksmai vakarą praleido.

A. E. S.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

ibilo: pasiėĖ
toriu pasakyti... tęs.-Ii 
lakyti, kad už save 
l. Per septynias die- 
tino kalėjime aš vi
al vo jau . . . Mano 
turi rachitą, Valeri- 
• krauju spiaudo... 
ai prašo ... Motina, 
rytų, krūtis mestų 
in ... Aš neatsakau, 
. bulkutes su pie
nai žūsta vaikai, tai 
gyvenimas! ... Aš

Teisėjd 
dė.kadpl 
pailgėjai 

ka. w

Jlno parapijai liko suvirs 
>.00.
Surengti vakarienei ir per va- 
enę daugiausia dirbo: O. 
Rimienė, O. Kovienė, O. 
drotienė, O. Mockevičienė, 
Levickienė, J. Dubickienė, J. 
įkas, B. Dubickas, P. Kraje- 
P. Gudelis, Pr. Šūkis, J. Jan- 
|D. Rovas, V. Butrimas, A. 
Eauskas, M. Vėželis, P. G. 
mas, Pr. Palmer, P. Sedlic- 
kun. J. čekavičius ir J. Avi-

ip pirmiau buvo minėta, 
rijai pradžią davė šv. Petro 
»vilo draugija. Ji parapijai 
yra suteikusi $4,030.

metė M
slėpė fc1

Jui||
minint® paminėtina, kad draugija

-P®q

“AMERIKOS" ®
Įvertiua “ Airf 

as malonu, kad skaitytojai, p 
brėžia savo pasitenkinimą "M

pat pradžios uoliai rėmė ir 
Įrybę. 1913 metais Ameri- 
Įankantis Dr. J. Basanavi- 
įr M. Yčiui, draugija paau- 
$100 Vilniaus Dailės drau- 

I Kitiems Lietuvos reika- 
įbuvo suaukota iki $1,000, 
Lietuvos valstybės bonų 
gija pirko už 1,000 dolerių.

Aras.
ranija Zagreckaitė iš Hokte | 
: — Siunčiu tamstoms 6 ^1 
ti “Ameriką.” Man labai I 
Lai Dievas laimina Jūsų darbą | 
3ų skaitytoja, Ona Mažeikienė«■ 
lama neturtinga, užrašė "A^l 

msylvanijoje.
[r aš noriu prisidėti prie “Au^ I 
— nes šis laikraštis man lab^l 
a brooklynietė, E. Gustavai 
ūdama, atėjo užsimokėti savo- | 
Įėjo laikraščio fondui tremtinė j 
•a sunku žmogui, norinčiam I 

isisakyti laikraštį.
msta irgi esi kviečiamais) I 

)jų skaičiaus.
Mūsų Įgaliotine i 

lugelis kolonijų nusiskundžia^ 
teriką,” kai nėra vietoje įgaliai 
i siunčiant, tenka išeikvoti dataz 
g nėra. J

įprasdami tą nepatogumą, m® 
jotinius visur, kur tik bus M1', 
asidarbuoti spaudos platini®0 
“Amerikos” administraciją

ewark, N. J
□nadienį, spalių 27 d., bu- 
kihningai paminėta mūsų 
įjos auksinė sukaktis.
S .iškilmes savo atsilanky- 
iagerbė Newarko arkivys- 
i T. J. Walsh.
pamaldas buvo prisirinkę 
Įdaug žmonių. Buvo atvy- 
Įhemaža ir kunigų, net ir iš

ią laike šios lietuvių para- 
debonas kun. Ign. Kelme-

lOkslą sake kun. N. Pa-

csinei sukakčiai paminėti 
Čia buvo gražiai atnaujin- 
ūje ir išpuošta. K.

rrison-Kearny,

lerika,” rimčiausias laikflP, J 
iš viso pasaulio ir plačiai ap^'

Amerikai” bendradarbiauja^ 

Amerikoje, taip ir užjūryje. J 
Amerika” metams kainuoja r J 
Įsais reikalais kreipdamiesi r
te: L

ameri^ t°s programą atlik0 klu-
v ‘Hh Street,

ikos klubas iš Kearny 
30 metų sukaktį spalių 

klubo svetainėj su didele 
‘ne ir šokiais. Dalyvavo 
lonių.
iro vedėjas buvo J. Ma- 
I Kalbėjo kun. L. Voice- 
s, kun. Stonis, A. Norris, 
rukonis, J. Healy. F. Vin- 
i. Jenuss, P. Velevas, Dr. 
IMikawitch iš Bayonne, 
tai T. Noon ir K. Pau-

Andriušiūtė, Domicėlė, iš Igliaukos, 
Marijampolės aps.

Avižius, Jonas, turėjęs giminių Sas
navos par., gyv. Vašingtone, turėjo 
ūki prie miesto.

Bakucionytė, Palionija, ir jos sesuo, 
iš Užušilių k., Pabaisko vai., Ukmergės 
aps.

Baltuška, Adomas, iš Marijampolės.
Baranauskas, Antanas, iš Alytaus.
Bendikas, Jurgis, iš Juodpetrių k., 

Batakių vai., Tauragės aps., gyv. Chi- 
cagoje.

Buiginienė, ar Buginienė, S., gyv. 
Northern Blvd., Long Island City.

Chirin, Teodoras, gyv. Brooklyne, 
buv. kasininkas Hamburg-America 
Line.

čepkauskas, Aleksas ir Justinas, 
broliai Onos, iš Vilkijos vai., Kauno 
aps.

Černauskas, Pranas.
Daučanskas, Petras, brolis Jono, iš 

Vilkijos vai., Kauno aps.
Daukantas, Antanas, turi restoraną 

New Yorke, iš židikių vai., Mažeikių 
aps.

Didžbalienė - Skripkutė, Kristina, iš 
Daukšių k., Žagarės vai.

Gogelienė - Baranauskaitė, Marija, 
iš Debeikių bažnytk., Utenos aps.

Gross, August, iš Visgirių, gyv. Mil
waukee.

Gumbelevičiūtės, dvi seserys, iš Put- 
čių k., Pabaisko vai., Ukmergės aps.

Gustas, Povilas, iš Karališkių k., Ki
dulių vai.

Jasiulytė, Ona, vienuolė, iš Daukšių 
k., Žagarės vai.

Jocaitė, Julė, ištek, pavardė bene 
Linkaitienė ar Sinkartienė, iš Šaukė
nų vai., Šiaulių aps., gyv. Chicagoje.

Jurgschat - Gross, Maria, gim. Tu- 
pikuose, gyv. Milwaukee.

Karpavičius, Vincas ir Juozas, sū
nūs Vinco, iš Vilkaviškio aps.

Kepalas, Mary, gyv. Northern Blvd., 
Long Island City.

Kersnauskas, Otonas, sūnus And
riaus ir Faustinos.

Kiškis - Vaičiūnas, Povilas, iš Žvirb
lių k., Pandėlio vai. Rokiškio aps.

Kruvelis, Juozas, gyv. Phila., Pa.
Kulis, Benediktas, Alfonsas ir Jonas, 

iš Kalnočių k., Obelių vai. Rokiškio 
aps., ir Mildred, gim. Amerikoje, gyv. 
Brooklyne ar Bostone.

Kuršvietis, Pijus, sūnus Motiejaus, 
iš Rakauskų k., Keturvalakų vai., Vil
kaviškio aps., gyv. Baltimorėj.

Lapinskas, Andrius, sūnus Vinco, iš 
Kruonio vai.

Laučka, Povilas, gyv. Brockton, 
Mass.

Lauraitis, Jonas, kilęs ar turėjęs gi
minių Seiminiškiuose.

Leonavičiai, Klemensas, Jurgis ir 
Feliksas ar Izidorius, iš Liaudiškių k., 
Radviliškio vai., Šiaulių aps., gyv. New 
Yorke, Chicagoje ar San Francisco.

Leščinskas, Jonas ir Stasys, nuo Pil
viškių.

Mackevičius, iš želvos vai., Ukmer
gės aps.

Mackevičius, Kazys, iš Kalviškių k., 
Dūkšto vai., Zarasų aps.

Makauskienė, Veronika, iš Vartų k., 
Bartininkų vai., Vilkaviškio aps., gyv. 
Brooklyne.

Matakaitė, iš Šiaulėnų, Šiaulių aps.
Matukaitytė, Ona, ištek, pavardė ne

žinoma, iš Bartininkų vai., Vilkaviškio 
aps., gyv. Worcester, Mass.

Menz, John, gyv. New Yorke.
Mickevičius, Bronius, Kazimieras, 

Vladas, Marija ir Stanislava, gimę 
Amer., lankėsi Liet, ir vėl grįžo Amer.

Mickevlenė - Stelgvilaitė, Ona, duk
tė Andriaus, iš šveiščių k., Batakių 
vai., Tauragės aps., ištek, už Antano 
Mickaus.

Miniukas, Valerijonas, iš Rygos, gi
minės prašomi atsiliepti.

Naunčikienė - Riktoraičiūtė, Ona, 
sesuo Ievos.

Papiejienė - Mačiulaitytė, Marcelė, 
iš Kidulių vai., šakių aps., ir vyras Pa- 
jiejus, Kazimieras, iš Palangos, gyv. 
Chicagoje.

Paulauskas, nuo Gargždų, Kretingos 
aps.

Petrulis, Leonardas, gyv. Chicagoje, 
kur turi anglių prekybą.

Riktoraitis, Jonas, Magdė ir Kon
stancija, brolis ir seserys Ievos Rikto- 
raičiūtės - Cernauskienės.

Gavo, Ko Prašė
Pas vieną ūkininką Pran

cūzijoj sustojo kareivis nak
vynės.

Susėdus vakarieniauti, ka
reivis rūgo jo, kad prieš valgį 
nedavė jam išsigerti degti
nės.

Nenorėdamas didesnį pa
rodyti piktumą, ištraukė iš 
makštų didelį surūdijusį pei
lį ir padėjo ant stalo. Ūkinin
kas išėjo ramiai laukan ir po 
valandėlės sugrįžo su šake, 
kurią tylėdamas padėjo ant 
stalo šalia peilio.

— Ką tai reiškia? — pa
klausė pareivis.

— Nieko. Prie didelio pei
lio reikia didelės šakės, — 
atsakė ūkininkas, sėdėdamas 
prie stalo.

Pranas Bekampis.

Rutkauskienė - Juospaitytė, Liudvi- 
na, ir vyras, iš Lecaniškių k., Ragu
vos vai.

Samkus, Stasys, iš Betygalos vai., 
Raseinių aps.

Sarakauskas, Julius, gyv. Carbon
dale, Pa., Pike St.

Schwandt, Adolf, iš šilsodžių, gyv. 
Milwaukee.

Semulevičaite, Marija, gim. Amer., 
gyv. Lietuvoje, Kirsnakaviznoje, grįžo 
Amerikon 1928 m.

Senulienė - Gedminaite, Veronika, 
kilusi ar turėjusi giminių Kražių vai., 
Raseinių aps.

Seselskis, nuo Gargždų, Kretingos 
aps.

Shapolis, Miss S., gyv. Northern 
Blvd., Long Island City.

Smilgys, Vladas, su šeima, gyv. bene 
Bostone.

Songaila, Povilas, brolis Kazimieros, 
gyv. Chicagoje.

Stalmokas, nuo Gargždų, Kretingos 
aps.

Šeputis, Jurgis, gyv. Brazilijoje, bet 
dabar spėjamai gyv. JAV.

šeštokas, Antanas ar Juozas, trum
pai lankęsis Liet., kur jo tėvas dirbo 
prie geležinkelio.

Šlaičiūnienė - Stonytė, Alice ir vyras 
Jurgis šlaičiūnas.

Šteinys, Motiejus, gyv. New Yorke 
ir jo broliai Pijušas ir Vincas, iš Mis- 
viečių k., Vilkaviškio aps.

Švedas, Pranas ir Švedaitė, Apolo
nija, iš Vabalninko, gyv. New Yorke.

Tamaliūnienė - Baltušldutė, iš Ma
rijampolės, ir vaikai.

Tamošaitytė, sesuo Alfonso, gyv. 
Chicagoje.

Torkus, Mykolas, gyv. Chicagoje.
Truskauskas, Ksaveras, iš Kauno ap.
Trušinskaitė, Stefanija, ištek, pa

vardė nežinoma, iš Akmenės m., Ma
žeikiu aps.

Urbaitė, Emilija, duktė Petro ir Do
micėlės Jasnauskaitė - Urbienės.

Uždavinys, Juozas ir Stasys, iš Dar
žininkų k., Valkininkų vai.

Vaičiūnas - Kiškis, Povilas, iš Žvirb
lių k., Pandėlio vai., Rokiškio aps.

Vainavičienė - Abakaitė, Liudvika, 
ir vyras Jonas Vainavičius, gyv. Chi
cagoje.

Valaitienė, Teofilė, ištek, pavardė 
nežinoma, duktė Jurgio ir Magdale
nos, gyv. New Yorke.

Vasiliauskas, Edvardas, sūnus Ka
rolio, iš Malėtų apylinkės.

Vėbra, Jonas.
Vebrickienė (VVerbin) - Kudokaitė, 

Jadvyga, gyv. New Yorke.
Vikšrys, Jonas, kilęs ar turėjęs gi

minių Slavikuose.
Virbickienė - Uždavinytė, Zofija, iš 

Daržininkų k., Valkininkų vai.
Vogt - Schwandt, Marija, iš Šilso

džių, gyv. Chicagoje.
Voitkevlčius, Leonas, gyv. New Yor

ke.
Vyšniauskienė, Magdė, gyv. Bostone.
Zybartienė - Gedminaitė, Emilija, 

kilusi ar turėjusi giminių Kražių vai., 
Raseinių aps.

žadeikienė - Poškutė, Zosė, duktė 
Benedikto ir Stefanijos, gim. Amer., 
lankėsi Liet., ir jos vyras Jonas žadei- 
ka.

žebrauckas, Petras, iš Marijampolės.
Žilienė - Račkauskaitė, Regina, duk

tė Jurgio, iš Plungės vai.
žūsinienė, Uršulė, kilusi ar turėjusi 

giminių Salako vai., Zarasų aps.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA
41. W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Sumaniau užsukti į siuvėjų 
unijos ofisą, kuris yra 11-27 
Arion Pl., Brooklyn, N. Y. Siu
vėjų namas jau gana apsenęs, 
bet erdvus. Tuojau įžengus pro 
duris metasi į akį, kad čia ka
daise susirinkdavo daug žmonių, 
nes vieta plati ir gana švariai 
paruošta. Sienos tuščios. Atro
do, lyg kad kada čia koks kalė
jimas buvo.

Nieko nelaukęs, įeinu į mūsų 
lietuvių 54 skyriaus raštinę ir 
randu J. Buivydą, siuvėjų dele
gatą už stalo.

— Sveikas gyvas, Jonai. Ar 
nebijai vienas tokiuose dideliuo
se namuose sėdėti?

— Kol kas nebijau.
— Atrodo, kad pas jus vis dar 

yra trūkumas darbininkų?
— Jau nelabai. Siūlių prosin- 

tojų turime užtektinai, nes tą 
spragą užpildė ką tik grįžę iš 
armijos vyrai. Apereitorių irgi 
tuojau turėsime, nes daugelis 
pradėjo ateiti ir mokosi. Bet su 
rankiniais siuvėjais, taip sakant, 
adatos darbininkais, tikra bėda. 
Niekas nenori su adata moky
tis, ir tiek.

— Brolau, mechanizmas čion 
visur viešpatauja. Kas čia tau 
norės susirietęs siūti ir siūti . . . 
Visi nori mašinas vairuoti . . .

— Čia ir yra bėda . . .
— Pas mus atėję siuvėjai 

klausinėja, ar mes nieko neži
nome apie siuvėjų algų pakėli
mus. Tad iš tiesų, ar bus jiems 
algos pakeltos?

— Taip, jos bus pakeltos. Bet 
nuo kada jas pakels, sunku pa
sakyti. Taip pat sunku pasakyti, 
kiek jų bus pakelta. Bet jau 
principe Darbdavių Asociacija ir 
mūsų unija sutiko, kad algos tu
ri būti siuvėjams pakeltos. Da
bar tik lieka išdirbti planus, 
kiek ir nuo kada tos algos turi 
būti pakeltos.

— Ar algos bus per visą Ame
riką siuvėjams pakeltos ar tik 
New Yorke?

— Iš karto buvo kilęs judėji
mas algų pakėlimui tik New 
Yorke. Bet tokiam algų pasikė
limui pasipriešino mūsų unijos

vadovybė. Jau kai kurios firmos 
(drabužių fabrikantai) buvo 
net davusios darbininkams pa
kėlimus, bet unija sustabdė. 
Unija, sustabdžius New Yorke 
pakėlimus, pareikalavo iš dra
bužių gaminimo asociacijos, kad 
algos būtų pakeltos visoj šaly 
siuvėjams, o ne vien tik New 
Yorke. Dabar ir bus algos pa
keltos visoj šaly.

— Tai nebloga. Bet pas mus 
atėję į redakciją siuvėjai nusi
skundžia, kad Amalgameitų uni
ja pasviro į komunistų pusę ir 
remia CIO uniją ... Ar iš tik
ro taip?

— Amalgameitų unija nieka
da nebuvo ir nėra pasvirusi į 
komunistų pusę . . . Amalgamei
tų unijoje komunistai labai men
ką rolę vaidina. Jų yra kai ku
riuose lokaluose, tai ir viskas. 
Kas liečia CIO, tai jau čia kitas 
klausimas, šiandie CIO turi virš 
8 milijonus organizuotų darbi
ninkų. Bet kad ji būtų kokia 
komunistinė organizacija, tai 
absoliutus melas! Kad CIO eilė
se yra komunistų, tai tiesa. Tie
sa, kad yra ir kai kurie lokalai 
CIO organizacijos kontroliuoja
mi komunistų. Bet pats CIO pre
zidentas Phillip Murray yra lai
komas labai religingu žmogumi.

— Bet kodėl Amalgameitai 
verčia unijos narius mokėti po 
dolerį į “Political Action Com
mittee?”

— Tai netiesa! Unija prievar
tos nevartoja. Tiesa, mūsų uni
jos viršininkai labai norėtų, kad 
“Political Action Committee” 
būtų paremta, nes 'toji “Political 
Action Committee” padarė daug 
gero darbininkams. Ji per savo 
politinius manevrus pravedė be
darbių apdraudą, senatvės pen
sijas, valdžios namų programas, 
40 darbo valandų savaitę, šeš- 
šiasdešimt penkių centų valan
dos įstatymą. O tie visi pravesti 
įstatymai yra naudingi darbo 
žmonėms.

— Bet aš čia tave perdaug 
užtrukdžiau.

— Tai niekis . . . Užeikite ir 
kitą kartą pasikalbėti.

Reporteris.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO
Spalių 23 d. 7:30 vai. vak., 

įvyko siuvėjų mėnesinis susi
rinkimas.

Pirmininkui suvėlavus, su
sirinkimą atidarė vicepirm. 
J. Stankevičius. Paaiškinęs, 
kad ilgalaikis unijos veikė
jas ir buvęs skyriaus pirmi
ninkas Jokūbas šertvytis mi
rė kartu su žmona, jis pa
kvietė narius sustoti ir ati
duoti pagarbą tyloje.

Svarbiausias pranešimas 
buvo apie algų pakėlimą. 
Apie tai pranešimus padarė 
atstovai iš unijos įstaigų. 
Siuvėjai gaus pakėlimą $5.00 
už 40 darbo valandų, arba 
12% c. per valandą, ir 18% 
už kiekvieną viršlaikio va
landą. Nors tas atrodo ne
daug, bet 11 mėnesių tarpe 
bus antras pakėlimas, kuris 
sudarys $11.00.

Delegatas pranešė apie lie
tuviškų dirbtuvių padėtį. 
Darbo daug, o darbininkų 
mažai. Yra narių, kurie per 
daug baliavoja ir visą savo 
uždarbį praleidžia.

Buvo paagituota apie atei
nančius rinkimus, kad visi 
nariai balsuotų už tuos kan
didatus, kuriuos unija remia.

Tik bėda, kad kai kuriuos 
tų kandidatų remia ir Mask
va.

■Kiekvienas žmogus su
pranta ir supras, ką reiškia, 
kada kandidatus remia bol
ševikai, tikėjimo persekioto
jai, didžiausi tautų plėšikai, 
pavergėjai ir lietuvių tautos 
naikintojai. Maskva tokius 
remia todėl, kad prie jų pri
siglaudus komunistams yra 
daug lengviau skleisti savo 
nuodus.

Visi susipratę žmonės tai 
mato. Daug narių tuo nepa
tenkinti ir sako: “Mes už to
kius nebalsuosime.”

Kitas skyriaus susirinki
mas bus gruodžio mėnesį. 
Dalyvaukite visi kuo gau
siausiai ir išrinkite žmones, 
kurie yra geri unijos veikė
jai ir geri lietuviai.

, Gintaras.

žmonių. Buvo atstovų ir iš 
kitų organizacijų bei profe
sijų.

Vakarienė pradėta malda, 
kurią atkalbėjo vietos klebo
nas kun. N. Pakalnis. Vaka
rienės proga kalbėtojai pa
reiškė J. Urbonui ir visai jo 
šeimai geriausius linkėjimus, 
pabrėždami, kad kriaučiai 
gali būti pavyzdžiu visiems 
lietuviams, kadangi bendram 
reikalui esant, jie moka ati
dėti į šalį visokius asmeniš
kumus, skirtingas pažiūras, 
bei įsitikinimus, ir gražiai, 
lietuviškoje nuotaikoje pra
leisti laiką.

Iškilmes paįvairino grupė 
iš Angelų Karalienės parapi
jos choro, vadovaujant muz. 
Dulkei sudainavus keletą šiai 
progai pritaikytų'dainelių.

Bijūnėlis.

IŠ PRANCIŠKONŲ PASAULIO
Šiemet spalių mėn. 21 d. lie

tuvių pranciškonų vienuolyną, 
Greene, Maine aplankė jų ordi
no generolas Tėvas Valentinas 
Schaaf, O.F.M. Garbingas sve
čias iš Kanados į Lewistono-Au- 
burno erodromą atskrido 9 vai. 
vakare. Čia jį pasitiko pranciš
konų provincijolas T. Justinas 
Vaškys, O.F.M. ir T. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Po trumpo pasikalbėjimo su 
žurnalistais generolas tuoj išvy
ko į Greeną, Me., kur jo laukė 
pranciškonai su Lewistono apy
linkės lietuviais. Atlikus litur
gines priėmimo apeigas koply
čioje, brangusis svečias vakarą 
praleido lietuvių pranciškonų 
būrelyje, kurio didžiąją dalį ji
sai turėjo progos pažinti Italijo
je.

Rytojaus dieną iki piet gene
rolui buvo laiko arčiau susipa
žinti su lietuvių pranciškonų rei
kalais ir jų veikimo planais. Po 
to sekė vienuolyne jo pagerbi
mui suruošti pietūs, kuriuose 
dalyvavo Portlando vysk. J. E. 
D. J. Feeney ir Lewistono apy
linkės dvasiškija.

Prie stalo generolą visų lietu
vių pranciškonų Amerikoje var
du pasveikino provincijolas T. 
Justinas Vaškys, dėkodamas 
jam už apsilankymą ir parody
tą tėvišką rūpestį bei globą, ku
riantis jiems Amerikoje. Po to 
labai nuoširdžiai kalbėjo pats 
svečias, džiaugdamasis lietuvių 
pranciškonų darbais ir pažadė
damas jiems savo visokeriopą 
paramą ateityje.

Apie 3 vai. po pietų, genero
las, atsisveikinęs su lietuviais 
pranciškonais ir su jį pagerbti 
atvykusiu vietos vyskupu bei 
gausiu dvasiškijos būriu, išva
žiavo į Augustą, iš kur lėktuvu 
išskrido į Bostoną toliau vizi
tuoti pranciškonų provincijų. 
Iki aerodromo jį palydėjo T. Jus
tinas Vaškys, T. Juvenalis Liau
ba ir T. Leonardas Andriekus.

T. Valentinas Schaaf yra pir
mas pranciškonų ordino genero
las amerikietis. Anksčiau jisai

buvo Washingtono Katalikų 
Universiteto Bažnyčios Teisių 
profesorius ir šio fakulteto de
kanas. 1939 m. buvo išrinktas 
centrinėn ordino valdybon — 
Amerikos pranciškonų atstovu 
arba definitorium. Nuo to laiko 
apsigyveno Romoje, kur buvo 
Concilii Kongregacjos konsulto- 
rium ir Pranciškonų Universite
to Bažnyčios Teisių profeso
rium.

Karo metu mirus pranciško
nų ordino generolui T. Leonar
dui Bello ir dėl susisiekimo sun
kumo negalint provincijolams 
suvažiuoti į generolo rinkimus 
Asyžiun, 1945 m. vasarą Šv. Tė
vas Pijus XII paskyrė T. Valen
tiną Schaaf pranciškonų ordino 
generolu.

Kunigas generolas, aplankęs 
dar kai kurias Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Kubos pran
ciškonų provincijas, lapkričio 
mėn. 18 d. grįš Romon. Jisai yra 
šimtas tryliktasis šv. Pranciš
kaus įpėdinis ir tretysis ordino 
generolas, kuris aplankė Ameri
ką. L. A.

SIUVĖJŲ VAKARIENĖ
Brooklyn© siuvėjai turi 

gražų paprotį pagerbti savo 
labiausiai pasižymėjusius as
menis, surengiant jiems 
draugišką vakarienę, šiemet 
tokia garbė teko Juozui Ur
bonui.

Spalių 26 d. jam buvo su
rengta vakarienė Apreiški
mo parapijos salėje. Vaka
rienėje dalyvavo virš 400

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką 

mano prieteliams, kurie su
teikė man neįkainojamą pa
galbą mano ligoj. Ypač dėko
ju aukojusiems man savo 
kraują išgelbėti mano gyvy
bei. Pirmieji aukojo parapi
jos choro valdyba: Marytė 
Augustinaitė, Kaz. Kulis, Pr. 
Matusevičienė ir Ant. Griga- 
lis.

Šių prietelių dėka išlikau 
gyvas ir, ačiū Dievui, jau esu 
sveikas.

Taip pat esu labai dėkin
gas klebonui kun. J. Balkū- 
nui už lankymą, kaip namuo
se, taip ir ligoninėj, ir už 
daug vertingos pagalbos. 
Reiškiu padėką už lankymą 
kunigams: P. Lekešiui, J. 
Kartavičiui ir kleb. kun. J. 
Valantiejui iš Waterburio, 
Conn.

Ačiū mano draugams už 
lankymą: Bačiams iš Wor- 
cesterio, Mass., Žilevičiams, 
Motiečiams, Pukevičiams ir 
broliui P. Visminui iš Eliza- 
betho, N. J., lygiai kaip vie
tiniams : Baltaičiams, Pau
lauskams, Valantiejienei, J. 
Brundzai, A. Kaminskui, 
Balkūnienei, Gedvilams, Ro
kams ir Šimkų šeimai.

Esu labai dėkingas už su
teiktas dovanas parapijos 
chorui ir šv. Onos sodalicijos 
chorui, taip pat Grigaliams, 
Matusevičiams ir Zujams iš 
Wilkes Barre, Pa.

Ačiū visiems prieteliams 
už lankymą ir sveikatos lin
kėjimus per laiškus.

Senas priežodis sako: tik
rą draugą pažinsi bėdoje. Ne
užmiršiu šių prietelių niekad.

Antanas Visminas.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

AMERIKOS PRANCIŠKONŲ
PROVINCIJOLŲ
SUVAŽIAVIMAS

Šiemet spalių 8-9 dienomis 
Šv. žemės Pranciškonų vienuo
lyne, Washington, D. C. įvyko 
Amerikos pranciškonų provinci
jolų suvažiavimas, kuriame pir
mą kartą dalyvavo ir naujai į- 
kurtosios Lietuvos pranciškonų 
provincijos Amerikoje provinci
jolas T. Justinas Vaškys, O.F.M.

Pranciškonų provincijolų su
važiavimui per visas dvi dienas 
pirmininkavo iš Romos atvykęs 
ordino generolas Tėv. Valenti
nas Schaaf, O.F.M., kuris šiuo 
metu vizituoja visus pranciško
nų vienuolynus Jungtinėse Val
stybėse ir Kanadoje.

Provincijolų suvažiavimo me
tu buvo svarstomi ordino dva
sinio gyvenimo klausimai, pa
šaukimų ir taip pat ordino 
mokslo klausimai. r

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

.... . =.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— eiso —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Antradienį, spalių 29 d., iš 
Prancūzijos į New Yorko uo
stą “lie de France” laivu at
plaukė Dr. A. Kučas.

Jis yra buvęs nacių kon
centracijos stovykloje Stutt- 
hofe, netoli Danzigo. Ten jis 
buvo atvežtas su būriu kitų 
lietuvių šviesuolių po to, kai 
vokiečiams Lietuvoje nepasi
sekė pravesti savo naciškos 
politikos.

Eilė lietuvių toje stovyk
loje žuvo, neatlaikę žiaurių 
sąlygų arba tiesiog užmušti, 
kaip atsitiko su direktorium 
K. Bauba.

Dr. A. Kučas turėjo laimės 
susilaukti tos valandos, ka
da nacių galybė sutriuškėjo.

Dr. A. Kučas yra istorikas. 
Jis yra parašęs stambų vei
kalą apie kunigaikštį Kęstu
tį ir nemaža straipsnių.

Tuo pačiu laivu atplaukė 
kun. Reičiūnas, kun. Lukošiū
nas, Ant. Mikalauskas 
klierikas St. Riūkas.

Aukštai Vertina 
Polyną Stoską

ir

Dabar New Yorke einan
čioje R. Strausso operoj 
“Ariadnėj” reikšmingą rolę 
turi Polyna Stoska - Stoškiū- 
tė.

Šios operos pasisekimas 
daug remiasi Polynos Stos- 
kos dainavimu ir vaidinimu.

Dėl to apie ją plačiai atsi
liepė Amerikos spauda, ne 
tik New Yorko, bet ir kitų 
miestų laikraščiai.

Sekmadienio laidoje, spa
lių 27 d., garsusis “The New 
York Times” kritikas Olin 
Downes apie Polyną Stoską 
“Ariadnėj” rašo, kad jinai 
“dainavo gražiai, su jausmu, 
romantiškai, su visu reika
lingu tonu ir įsijautimu.”

SPAUSDINAMI KATALIKŲ 
KONGRESO NUTARIMAI

Jau spausdinama knygelė, 
apie 30 pusi, dydžio, kurion 
sueis Lietuvių Katalikų Kon
greso nutarimai, rezoliucijos 
ir sveikinimai. Bus įdėtas J. 
E. vysk. Stephen Donahue 
pamokslas ir trumpa apžval
ga.

Šis leidinys bus plačiai pa
skleistas amerikiečių tarpe.

BALTIJOS TAUTŲ MENO 
VALANDA

Lapkričio 4 d. Regiment 
Armory, 34 St. ir Park Ave., 
New Yorke atidaroma Tarp
tautinė Moterų paroda.

Joje dalyvauja beveik vi
sos tautinės Amerikos gru
pės, tarp jų ir lietuvių grupė.

Baltijos kilmės dalyviai 
lapkričio 5 d. 8 vai. vakare 
minėtoj vietoj rengia vienos 
valandos programą.

Tai bus Baltijos tautų me
no valanda su šokiais ir dai
nomis.

Nuo lietuvių programoj 
dalyvaus Angelų Karalienės 
parapijos choras, vadovau
jamas muz. Pr. Dulkės, ir J. 
Stuko radijo šokėjų grupė 
“Rūta,” vadovaujama L. 
Stilsonaitės-Antanavičienės.

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS
Adv. St. Briedis spalių 29 

d. minėjo 20 metų savo advo
katūros praktikos sukaktį.

Adv. Briedis yra veiklus 
organizacijose, ypač politinė
se. Jis taip pat šiuo metu yra 
N. Y. Lietuvių Tarybos fi
nansų sekretorius.

ŠAUKIAMAS KATALIKŲ 
SEIMELIS

Spalių 25 d., New Yorko 
apskrities Katalikų Federa
cijos susirinkimas įvyko Ap
reiškimo par. salėje. Susirin
kimą atidarė dvasios vadas 
kun. N. Pakalnis malda.

Susirinkime buvo tik ke
liolika atstovų nuo draugijų.

Iškeltas New Yorko lietu
vių katalikų seimelio klausi
mas. Galop prieita išvados, 
kad šiemet seimeliui iš eilės 
vieta Angelų Karalienės pa
rapijoj. Nutariama šaukti 
sekmadienį, gruodžio 15 d. 
Angelų Karalienės par. salėj.

Tolimesnė seimelio tvarka 
bus skelbiama “Amerikoje.”

Draugijos prašomos iš 
anksto pasirūpinti išrinkti 
atstovus. Dalyvis.

GRAŽUS JAUNIMO ŽYGIS

vadovavo E. Ba

metu kalbėjo
Virgina Kehoe

Sekmadienį, spalių 27 d., 
Apreiškimo parapijos jauni
mo CYA organizacija ben
drai ėjo prie komunijos ir po 
mišių susirinko pusryčiams.

Pamaldose dalyvavo per 
300 jaunimo, gi pusryčiuose 
dalyvavo 275.

10 vai. mišias laikė kun. 
J. čekavičius.

Pusryčius parengė komi
sija, kuriai 
liūnaitė.

Pusryčių 
mokytoja
apie idėjinę šių dienų pasau
lio padėtį.

Po jos kalbą pasakė Ben
nett, vienas iš “Tablet” re
daktorių. Be kita ko, jis ap
sistojo ties Lietuvių Katali
kų Kongresu ir pabrėžė reli
ginę lietuvių veiklą.

Programoj pasirodė G. 
Vitaitytė ir O. Pusnikaitė, 
kurioms akompanavo Mild
red Dana. Daug gyvumo įne
šė programos vedėjas V. Da- 
mušis.

VYT. BACEVIČIAUS 
KONCERTAS

Lapkričio 1 d., penktadie
nį, įvyksta Vyt. Bacevičiaus 
piano koncertas Barbizon 
Plaza salėje, 100 W. 58 St.

Pradžia 8:30 vai. vakare.
Šiame. koncerte dalyvaus 

monsinj. Furlong, atstovau
damas kardinolą Spellmaną.

Angelų Karalienes 
Parapija

Parapijos metinis koncer
tas ir balius bus šeštadienio 
vakare, lapkričio 9 d. Trans
figuration salėje (kampas 
Marcy Ave. ir Hooper St.).

Bus dainos, monologai, lai
mėjimai ir galop šokiai.

Bilietas 75 centai.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį

Būti paliktam savo jėgoms — 
tai pirmas žingsnis į pasisekimą.

Franklinas.

Lietuviu Radijo Vakarines

J. P. GINKUS 
496 Grand St. 

Brooklyn, N. Y. 
EV. 4-7142

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

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

V. UBARAVIOIUS
AD. JEZAVITAS Pranešimų Dir.

Muzikos Dir. CHARLES MARMA
Programos Dir.

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc:

Koncertas ir Balius
ĮVYKS

Šeštadienį, Lapkričio-November 9 d., 1946
TRANSFIGURATION SALĖJE

Marcy Avenue ir Hooper Street Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA PUNKTUALIAI 7:30 VAL. VAKARE

Ruošiama įvairi programa, kurią išpildys parapijos choras.
Bus dainų, monologų ir t.t.

Įėjimas tik — 75 centai.
Visus kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį pa

rengimą.

— Visų Šventėje mišios 
lietuvių bažnyčioje bus 6, 7, 
8, 9, 10 ir 12 vai. Vakare 
abeji mišparai 7:30 vai.

— Vėlinių Dienoje mišios 
kas pusvalandis nuo 6 ligi 9 
vai. Vakare 7:30 vai. Vėlinių 
procesija.

— Lapkričio 3 d. susituoks 
Eleanora P. Barton su Wal
ter R. Lucas, Antonina No
reika su John 
Darata Martin 
Dunn.

— Šv. Vardo
lapkričio 3 d. pradeda nau
jų narių vajų. Dabar turi į 
110 narių, bet norima dar ki
tas šimtas įrašyti.

— Lapkričio 4 d. draugijų 
valdybos tarsis dėl “Ameri
kos” bazaro Maspethe.

— Choras ruošiasi savo 
metiniams šokiams lapkričio 
16 d. parapijos salėje.

Kershaw ir 
su Thomas

draugija su

KLEBONAS ir KOMISIJA.

sekmadienį tuoj po sumos, 
parapijos salėje. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienio vakare 8 
vai., parapijos salėje.

Jaunimui pasilinksminimo 
vakarai daromi kiekvieną 
pirmadienio vakarą po 
maldų parapijos salėje.

Visi kviečiami.

Apreiškimo 
Parapija

Vardo draugijos

pa-

susišv.
rinkimas įvyks lapkričio 3 d. 
tuojau po sumos.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti. Turim daug 
svarbių reikalų.

Lapkričio 10 dieną bus šv. 
Vardo draugijos bendra ko
munija 8 vai. mišių metu. 
Prašomi visi draugijos nariai 
dalyvauti.

Paveikslai
Penktadienį, lapkričio 8 d., 

bus rodoma Apreiškimo pa
rapijos salėje “Didysis Die
vo Įsakymas.” Šis vakaras 
rengiamas Jaunų Moterų So- 
daliečių. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga 50 centų.

Susirinkimas
Moterų Sąjungos 29 

pos ekstra susirinkimas šau
kiamas trečiadienį, lapkri
čio 6 d., 8 vai. vakare Apreiš
kimo parapijos salėje.

Visos narės prašomos atsi
lankyti, nes šis susirinkimas 
ypač svarbus.

kuo-

Lapkričio-November 1, 19-

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

g Lietuvos laisvei 
[įsij reikalas 
blausioji pareiga 
jjento pažadas

likos Lietuvių Tar 
;esčiu ir pastangom! 
;i3 lietuvių kolonija 
u pagrindinės sva 
į -Lietuvai Gelbė

ŠTAI KAIP

a metu reikia sūrini 
įOO dolerių Lietuvi

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
rlauslx bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

įjji šių pinigų dal 
jjau reikalinga tien 
3, kuriuos Europoj 
šėmę atsakingi lieti 
įstatyti Lietuvos i; 
jo akcijos priešaky

Maspetho Žinios
Kristaus Karaliaus šven

tėje mūsų bažnyčia buvo at
dara visą dieną, žmonės gau
siai lankė išstatytą šv. Sak
ramentą.

Žvakių žibėjimas, gėlių 
kvepėjimas, choro gražūs 
balsai žmones skatino prie 
maldos.

Kun. J. Balkūnas savo pa
moksle linkėjo, kad Kristaus 
karalystė greičiau ateitų mū
sų tėvynei Lietuvai, ir suma
žintų žmonių kančias 
spygliuotų vartų.

Altoriaus draugija
susirinkime nusitarė suruoš
ti laimėjimo vakarą gruodžio 
15 d. tuojau po mišparų.

Šv. Kotrinos ligoninėj Al. 
Navickui padaryta operacija. 
Ligonis sveiksta.

Kazimieras Ližiūnas sun
kiai serga jau trys savaitės 
savo namuose.

Susirinkimai
Rožančiaus draugijos susi

rinkimas bus lapkričio 4 d. 
po mišparų.

Moterų Sąjungos susirin
kimas bus lapkričio 5 d., an
tradienio vakare.

Šv. Jurgio Parapija
Gražiai praėjo 40 vai. at

laidai.
Visus tris vakarus choras 

įspūdingai giedojo per miš
parus.

Buvo daug svečių kunigų.

Visi raginami tomis dieno
mis atsilankyti bazaran.

Bazaras truks visą savai
tę, tad kiekvienas turės gra
žaus laiko jin užsukti vieną 
ar kitą dieną.

čių kuopos veikla ateity d 
labiau sustiprės.

Už puikius valgius ir ša 
nų patarnavimą kuopa dėk 
ja poniai Talacko, Kauliei 
ir J. Misevičiams.

ienam aišku, kad Ei 
padėtis konferencij 
Uncijos eina pri 
j sutvarkymo.
i ne tik budėti, b( 
jėgomis dirbti i 

kad Lietuvos laisvė 
‘ būtų nustumta šąli 

a.

uz

savo

Šv. Onos draugijos ruoš
tas parengimas gražiai pasi
sekė sekmadienio vakare, 
spalių 21 d. O. P.

— Vietiniai lietuviai orga
nizuojasi balsuoti už Robert 
Nodar, Jr., respublikoną į 
kongresmenus. Jis gyvena 
Maspethe, 66-10 Grand Ave., 
ir žinomas lietuviams. Lap
kričio 5 d. visi lietuviai pilie
čiai eis balsuoti.

Spalių 26 d. palaidotas a.a. 
Antanas Pakenis.

Jis, dažydamas namą, nu
puolė nuo kopėčių ir po kelių 
valandų mirė.

Kadangi jis neturėjo gimi
nių ir nepaliko testamento, 
tai visos jo santaupos liko 
miestui.

Pereitą šeštadienį susituo
kė Ona Nemanienė su Kazi
mieru Slavinsku ir Pranė Va
siliauskaitė su A. Migliore.

Jų vestuvių pokylis įvyko 
parapijos svetainėj.

Svočia buvo E. Pačesienė, 
o piršlys — Lapštutis.

Bazaras jau čia pat. Pra
džia kitą penktadienį.

Bazaras bus dviejų savai
čių pabaigoje: penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį.

Laukiama atsilankant 
sų Brooklyno lietuvių.

Įžanga 10 centų.
Pradžia penktadieniais

šeštadieniais 7 vai. vakare, 
sekmadieniais — 5 vai. vak.

vi-

ir

New York, N,

Bazaras
Lietuvių parapijos baza

ras įvyksta lapkričio 9-16 
dienomis.

Rengėjai smarkiai ruošia
si, kad šis bazaras išeitų kiek 
galint gyvesnis ir įdomesnis.

l/.WAW.

Iš vyčių darbų
Šeštadienį, spalių 26 

vyčių 12 kuopa surengė 
karienę pagerbti iš kariuo
menės grįžusiems vyčiams.

Dalyvavo apie penkiasde
šimt narių ir svečių.

Svečių tarpe buvo New 
Yorko - New Jersey apskri
ties valdybos nariai ir J. Bo
ley, vyčių pirmininkas.

Taip pat dalyvavo kun. J. 
Gurinskas, dvasios vadas, ir 
kun. K. Malakauskas. J. Bo
ley savo kalboje ragino vy
čius nesiliauti dirbus Lietu
vos laisvės atstatymui.

Apskrities pirm. K. Basa
navičius ir kun. J. Gurinskas 
reiškė vilties, kad šios vy-

d., 
va-

Rožančiaus draugija ne 
ko savo narės Zuznienės, h

i svarbi atsakomyt 
ja atidaus ir įtemjOCX V • UjuIAIXi -J E J.

ri mirė spalių 20 d. po ne s®1110, kuo gyviai
gos ligos. .jos.

Draugija reiškia užuojj nai Europoje tą ai 
tą velionės artimiesiems 1 .n visu atsidavimi 
desio valandoje. i iir išmintimi.

e yra tremtiniai, b 
"h* didėjančiomDekoruotojas ipadeDgti

ir
Dažytojas

*
Dažytojas išas kaip tik gali i

Iš ORO IR Iš VIDAUS taoti Amerikos lieti
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžią Ms brangi jų tėv 
DARBO APKAINAVIMAS DYK^S IT laiSVČ.

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

nsi tie mūsų tautu

laikas, kada neui 
jų norų, gražių žc 
jausmingų atsidūsi

IŠNUOMOJAMAS
Vienam asmeniui, gražiai iš

taisytas kambarys, su šiluma ir 
labai geras susisiekimas. Kreip
kitės į “Amerikos” administra
ciją.

NAMAI PARDAVIMUI

Richmond Hill
6 kambarių, mūrinis namas. 

Lotas 40 x 100.
2 šeimų, mūrinių namas, 11 

kambarių. Lotas 30 x 100.
Jamaica

6 kambarių, mūrinis namas. 
Lotas 50 x 100.

2 šeimų, mūrinis 
kambarių. Lotas 60

Visi minėti namai
šildomi, ir su garažiais.

5 akrų ūkis su 5 kambarių 
namu, kaina $4,500.

Z I N I S
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs nan ; konkreti auka be 

Gerose vietose. Patamavii 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
prašo. Apdraudžiu (insurinu 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

lti vien konkretu

namas, 11 
x 100. 
aliejum ap-

tėvų žemėje žmonė 
•udeda savo gyvyb< 
ai jų kenčia kali 
i ištrėmime.
iai, nepalaužiama 
i dėl laisvės, už ta 
imi savo krauju - 
savo vaikų gyvybe 

tos lietuviai tui 
prie tos laisvės ko 
nėjimo, nes tai yr; 
irių kova dėl tėvi 
OTČS.
kovoje nė vienas 
ilsintas, jei apsileis 
savo pareigos, ku 

ar Europoje, a
47-40 — 74th Stree je, ar dar kituosi

Clement A. Voke
(VOKETAITIS)

Advokatas

Jackson Heights, N. YROBERT NODARKongresai! Rinkit Buv.-GI

6th Congressional District, Queens

“BOB” NODAR

yra narys:

AMERICAN LEGION
Maspeth Post No. 783

VETERANS
OF FOREIGN WARS

Luke J. Lang Post No. 2343

CATHOLIC WAR VETERANS
St. Stanislaus Parish

AMVETS
Maspeth Post No. 33

“BOB” NODAR

STOJA UŽ:

Federalinių Taksų Sumažinimą

Geresnius Namus Veteranams

Stiprią Kariuomenę, Laivyną ir

Aviaciją

JIS EINA PRIEŠ:

Komunistus

Biurokratinę

Kontrolę

Valdžios Įstaigose

Amerikos Piliečių 

iš Washington©

Roberto Nodar’o ALP - DEMOKRATŲ OPONENTAS yra 
komunistų apsėsto Political Action Committee. Nodar’o oponentas per dvejus metus bal

savo už 14 projektų iš penkiolikos, kuriuos tie rėmė.
BALSUOJANT UŽ ROBERT NODAR, RESPUBLIKONU KANDIDATĄ I KONGRESĄ, 

PATRAUK ŽEMYN RANKENA HA

remiamas Maskvos giriamo,

šio skelbimo sponseris yra Veteranų Komitetas išrinkti “Bob” Nodarą. 
FRED STAAB, garbės pirmininkas; HARRY W. MURRAY, pirmininkas

tos lietuvis šin žy 
NEwtown 9 - 5972 kovon, įsijungs 

i paremdamas tuos 
n patį atsakingąj 
išlaisvinimo darbą

tolei dalis lietuvii 
je yra pasilikę ana 
ivos laisvinimo rei

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

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,

jie visi turi ateiti si 
a.
salyje yra nemaža 
lietuvių, gausu tūk 
iškaitančių organi 
ei kiekvienas duoti 
tai užsibrėžtoji su 
io vargo būtų su

kad visi įsijungti 
A, kad neliktų ne 
irio, nei vienos lie 
organizacijos ar įHAvemeyer 8 - 0259

RALPH KRUC ^neatiduotų save

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENIU 

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA"

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

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

Tel. MArket 2-5360

tavos laisvinimui, 
iriausioji visų lie 
^ga, ir nuo jos nė 
M būti atleistas.
•yra tai ir Ameri 
taj garbės reikalas 
taės išlaikymas pri 
ta tik nuo mūsų pa

^Amerikos Lietu 
delegaciją, pa- 

[nuoširdžiai dome- 
ps reikalais, ir apie 
Rtymą jau skaitėm 
numery: Amerika
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