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dų dienų įvykiai 
' ;i, staigūs ir kar-

k neįmanomi ir 
tik stebėtis tenka. 
| turime Sąjungi
nis Vakarų Euro- 
Į trumpą laiką iš- 
okie miestai, kaip 

GERIAUSIOS Rcį| Lyons, Briuselis, 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Artėtas ir kiti. Sąjungi- 
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SALDAINIŲ Pto

UČIAI NEPASIM
ūčio 23 d. kriaučiai 
susirinkimą piliečių 
tlėje. Dalyvavo daug 
. Prieš pat susirinki- 
dė, kad čia bus kas 
^paprasto. Mat, L. 
i ant vieno kampo 
> kriaučius, o ant ki- 
o P. Kapickas su Ro- 
ra darė tą patį. Ei- 
susirinkimą mūsų 

i kuždėjosi viens ki- 
sį: „Čia jau kas nors 
ima, kad komunistų 
Igyba apie salės du
si ir saviškiams įsa- 
eikia”.

tiuomenė, generolo 
brio vadovaujama, 
liau nei žaibas. Na- 
| m. „blietzkrieg” 
Įrodo tik šešėlis!
Įnaciai iš belgų sos- 
liselio, pasiekė Pa- 
128 dienas, šiomis 
I Sąjungininkai iš 
Į pasiekė Briuselį 
nas! Tegu kramto 
lis tie savęs juok- 
pirie sakė, kad de- 
ų valstybių kariai 
ti geri kariaunin-

mesjnĮabai greit Sąjungi
ni} M 
me, toj 
fiindįj] 
žinome., 
Kiirhįj 
ir d

s vokiečių žemėje.

•savaitę Rumunijos 
Bukareštas, išvydo 
ėse Rusijos kariuo- 
įgiausia jos ėjo mo
daliniai. Rodė ru- 
rusai savo galybę,

KAIP STEIGTI PAŠALPOS SKYRIUS

p, taip yra. Nagi ko- 
laiškas per Pildo- 

rybą atnešamas į lo- 
rinkimą, kur kviečia 
irisidėti prie jų sau- 
conferencijos sutver- 
’tyvį” „Lietuvos šel- 
idą — sako vienas, 

jau ir komunistams 
Lietuva? — klausia 
; kitas kriaučius.

tu dar nežinai?
rai pirmą kartą gir- 
vis rūpindavos So- 

sija, o ne Lietuva ir 
žmonėmis. Tiesa, 

?tuvių renka senus 
pinigus ir ką tik 

anaiptol ne dėl Uni- 
lanian Relief Fund, 
ir Amerikos valdžia 
rusi!

, tamsta, sakai, kad 
tuvių sukurtas fun- 
ėti Lietuvos žmo- 
- pasiteiravo mote-

Geri.: 
mai. fe 
navirns

Kai
496 Ge.

Tdil

no j e rumunai suti- 
Jabai susilaikančiai, 
anų, be džiaugsmo 
|ų. Jie ką tik buvo 
| savo „partnerių” 
^matyti, nebuvo tik
iu jais elgsis nauji 
takai.
nerikiečiams kores- 
ins buvo įdomiausia 
į sekti štai ką: visi 
ikai, sunkvežimiai, 
liai ir net mažieji 
► buvo išimtinai A- 
Igamybos.
Įar suprato ir suži
binai, kodėl rusai 
rūs ir pajėgūs pa-

įsis Lietuvos šalpos 
is dar nepaliekamas 
s. Jį puola tautos 
ii komunistai, jo ad- 
kius niekus šneka ir 

tautininkai savo
I Kazio Rimvydžio

p, taip, misele, yra. 
:ai nebūtų komunis- 
u jie neišnaudotų 
Visi lietuviai myli 
į žemę Lietuvą, my- 
žmones. Lietuvos 

>ergyveno dvi oku- 
dabar pergyvena 

Lietuvos žemelė 
a svetimųjų, kurie 
is ir miestus besi- 

išnaikino, sudegi- 
ii ir tūkstančiai el- 
argusių žmonių. Vi
ne spaudą ir žino- 
□je nelaimėje yra 
sietuvos žmonės. A- 

didelės nereikia.
.s Amerikos lietu- 
lukia paraginimo, 
o ir duos išvargin- 
tuvos žmonėms sa
la yra proga ir mū- 
listams pasirinkti 
vargusių ir į nelai- 
įsių Lietuvos žmo- 
i. Užtad jie ir at- 
kriaučius su siūly-

Teikiasi 
par. 
AW 
kaime

aisti

SM-B!

tokios lygsvaros ne- 
h Rimvydžiui viskas 
■ Jis ir suranda „tik- 
| Fondo kūrėjus, ir 
įsi jų „silpna” pro- 
|r suranda pas Fondo 
iką diktatūrinius pa- 
B. Jis net šneka apie 
įą „efektyvesnių ke- 
Pondo „nenormalu- 
iataisyti. O tie „ne- 
Įmai” štai kokie: 
Ine tautininkų pro- 
IBendrame Lietuvos 
[Fonde yra tokia ma- 
I jie jame neturi jo- 
fcšmės”.
[ame Amerikos lietu
je kūrybingai dirban- 
Įldą Rimvydis vadina 
mišką dvasia”, Ame- 
įetuvių Tarybą ir jos 
B apšaukia jau ne pir
itą „lenkberniais”, o 
■fondo pareigonis nu
rosiant „bolševikber-

t švaistomasi tokiais 
I”, tikrai verta pagal
ve jų autoriaus išsi- 
iną ir jo pasekėjų in-

— Apdrauda 
□rite pirkti ar par- 
us, arba kai reika- 
rauda (insurance), 
e kreiptis žemiau 
antrašu, kur Jums 
r gerai patarnaus—

UACHULIS
'ATE & INSURANCE 

Woodhaven 21, N. T.
;st Parkway Stoties) 

[rginia 7 -1896

n
DIPH | komunistų vadovai, 

f ir Bimba, skundė 
ijį Pašalpos Fondą ati- 
įose įstaigose. Abu ga- 
Itkymus. Bet abu tyli 
to nesako apie tai, kad 
ėjo įkąsti Fondui, nie- 
&ko ir apie tai, kad jų 
ii nudardėjo nepasise- 
Jedugnėn.
unistai nori, kad ir jie 
riimti į Bendrąjį Fon- 
B nepasitenkina gavę

1. Steigti Skyrius, visur 
kur yra lietuvių kilmės nors 
vienas asmuo. Taip, graikų 
pavienės šeimos yra įsteigu
sios daugybę skyrių įvairiuo
se miestuose, įtraukdamos į 
narius ir į valdybą amerikie
čius. Mes lietuviai irgi pana
šiai darykime.

2. Skyriui suorganizuoti 
užtenka bent septynių asme
nų; pageidaujama, kad dau
giau narių priklausytų.

3. Labai svarbu, kad Sky
rių valdybose nariais įeitų 
amerikiečiai ir ne lietuvių 
kilmės, be skirtumo tikybos. 
Reikia visur tvirtinti ir 
garsinti, jog šioji organizaci
ja yra amerikiečių pašalpa 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams. Mūsų Fondo garbės 
nariai yra tokie įžymūs as
mens kaip senatoriai Walsh, 
Guffey ir James Davis, Ja
mes A. Farley, prof. Senn, 
Metropolitan operos artistė 
Anna Kaskas.

4. Steigti kuo daugiausiai 
Skyrių, miestą padalinant į 
distriktus ir priemiesčius, 
kur tik randasi lietuvių.

5. Nario mokestis $2.00 į 
metus. Nariams, vieton pa
kvitavimo, išduodama narys
tės kortelės; kortelės pavyz
dį prisiunčiame. Kai prisiu
site Valdybos ir narių sąra
šą ir jų adresus, Jūsų sekre
toriui išsiųsime korteles iš
pildyti ir nariams išdalinti.

6. Skyrių valdyba gali bū- 
sekanti:
Pirmininkas, vienas ar net

keturi Vicepirmininkai,
Sekretorius, spaudos Sek

retorius ir Kasininkas.
Pastaba: Valdybos sąsta

tas gali būti didesnis bei ma
žesnis, pagal narių skaičių.

Komisija drabužiams rink
ti: Pirmininkas, Sekretorius 
ir du arba trys komisijos na
riai.

ti

7. Skyrių iždininkas narių 
mokesčius prisiunčia į mūsų 
Centrą, Nacijonalis sekreto
rius prisius Skyriaus nume
rį ir kvitą.

Skyrių užduotis
1. Per prakalbas ir litera

tūrą supažindinti ne tik lie
tuvius, bet ir ne lietuvių kil
mės amerikiečius apie lietu
vių tautos kančias šiame ka
re.

2. Auklėti lietuvių tarpe 
užuojautą ir dosnumą mūsų 
kenčiantiems broliams ir se
serims.

3. Organizuoti moterų ir 
merginų ratelius, kad gamin
tų rankų darbų įvairius mez
ginius ir drabužius.

Pastaba: Apie sudarymą 
reikalingiausių daiktų dėžu
čių neturtingoms šeimoms 
bus paaiškinta vėliau.

4. Prieš, ir National War 
Fund vajaus metu, (šįmet 
bus spalių mėn.) darbu ir au
komis uoliai privalome prisi
dėti, nes iš tų sukeltų sumų 
žymiausia dalis eina mūsų 
kareivių reikalams! U.S.O.) 
ir nukentėjusių tautų šelpi
mui. Mūsų organizacija yra 
priimta į National War 
Fund.

5. Rinkti drabužius, kal- 
dras ir kitus rūbus ir avali
nę lietuviams sušelpti. Dra
panų rinkimas bus lapkričio 
pradžioje, o jei kas gali pa
laikyti juos iki lapkričio m., 
gali pradėti rinkti ir dabar.

Prisiunčiame By-Laws 
knygutes.

Visais reikalais malonėki
te kreiptis:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

19 W. 44th St. Room 510 
New York, N. Y.

Tel. MUrray Hill 2-8062
BALF VALDYBA

TURĖJOME ŽEMĖS DREBĖJIMU
Rugsėjo 5 d. 12:40 vai. ry

te daug New Yorko gyvento
jų buvo pažadinti iš miego. 
Juos iš sapnų karalystės iš
budino staigus lovų drebėji
mas, net sienų susvyravimas. 
Pasipylė telefonavimai į po
licijos stotis ir laikraščių įs
taigas, klausiant informaci
jų. Daugelis teisingai atspė
jo, kad buvo žemės drebėji
mas, tik norėjo sužinoti, kur

kampelį Russian War Relief 
tautybių skyriuje. Niekas 
jiems nepavydi nė energijos, 
nė apgaulės. Mums tik gaila 
tų lietuvių, kuriuos jie bai
siai apgaudinėja!

William C. Bullitt, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Maskvoje ir Paryžiuje, para
šė iš Romos straipsnį apie 
Romos žmonių pažiūras į ry
tojaus pasaulį, kai bus su
triuškinti naciai. Jis savo 
straipsny mini Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, kaip nekaltas 
Rusijos aukas. Jis atvirai 
pasako daug dalykų, apie 
kuriuos šiandie ne visur drįs
tama šnekėti, nors neapker
pėjusios sąžinės ir negali bū
ti ramios.

Minėtas Bullitto straipsnis 
labai nepatiko Maskvai. Bol
ševikų laikraščiai plūsta pik
čiausiais žodžiais Bullittą. Jų 
žodžius pakartoja ir bolševi
kiški gramofonai „Laisvės” 
puslapiuose. Mes manome, 
kad kiekvienam protaujan
čiam asmeniui verta susipa
žinti su tuo straipsniu, ku
rio santrauką galima rasti 
antrame šios „Amerikos” 
laidos puslapyje.

buvo. Kiti manė, kad kur 
nors įvyko didelis sprogimas.

New Yorko mieste drebė
jimas daugiausia jaustas 
Brooklyno ir Queens dalyse, 
o Manhattane ir Bronxe ma
žiau. Iš didesnių miestų, kur 
drebėjimas jaustas, buvo 
Philadelphia, Bostonas, New
ark, Utica, Rochester, Buffa
lo, Cleveland, Erie, Hartford, 
Albany, Montreal, Toronto, 
Ottawa.

Atrodo, nuostolių Ameri
koj nebuvo, bet baimės ne
trūko.

Jau surasta, kad pats že
mės drebėjimo centras buvo 
prie Cornwall miesto, kur pa
daryti nuostoliai gali siekti 
vieno milijono dolerių, žmo
nių aukų visai nebuvo.

Cornwall mieste gyvena 
apie 14,000 žmonių. Tas 
miestas yra prie Šv. Lawry- 
no upės, 40 mylių į pietus 
nuo Ottawos ir 67 mylios į 
pietvakarius nuo Montrealio.

Žuvę Lietuviai
Šiomis dienomis gauti pra

nešimai, kad įvairiuose karo 
frontuose žuvo šie lietuviai 
amerikiečiai kariai:

Juozas Vaičiulionis 
Westville, Ill.

Kęstutis Kasparavičius 
Baltimore, Md.

B. Grabauskas iš Detroit, 
Mich.

Juozas Balčiūnas iš Rum
ford, Me.

Edvardas Pučkorius iš 
Chicago, Ill.

Pranas Jasulaitis iš Chi
cago, UI.

iš

Sąjungininkai Pasieki Vokietiją
-------------------------------------------------- * ______

LIUBLINE - NACIŲ ŽUDYNIŲ CENTRAS
Maskva. — Sovietų Rusi- čių, kurie buvo priešingi na- 

jos kariuomenė kai kuriems ciams. Nacių aukos buvo iš
spaudos atstovams leido ap- rengiamos nuogai ir po to 
žiūrėti Liublino, lenkų mies- grūdamos į mirties skiepus, 
to, apylinkes, kur naciai bu- kur jas nužudydavo dujomis 
vo įruošę žmonių žudymo ir kitokiomis baisiomis prie— 
vietas. monėmis.

Apie baisius nacių darbus Iš pradžių nužudytųjų te
liudija ir vokiečiai belaisviai, vonai buvo laidojami, o vė- 
kurie buvo koncentracijos liau tiktai deginami, kad ne- 
stovyklose sargais. Vienoje liktų nusikaltimo žymių, 
tokioje stovykloje naciai esą' Liublino apylinkėje nacių 
nužudę apie pusantro mili- kriminalystės toliau tyrinė- 
jono žmonių, daugiausia žy- jamos ir ruošiamas platus 
dų, lenkų, rusų ir net vokie- pranešimas.

RUSŲ NAUJAS ŽYGIS VARŠUVOS LINK
Londonas. — Rusijos ka

riuomenė rugsėjo 5 d. pradė
jo naują žygį nacių stipriai 
ginamos Varšuvos link. Ru
sų daliniai perėjo Narevo upę 
ir tuomi prisiartino prie 
Varšuvos iš šiaurės, šiame 
žygyje rusai užėmė 150 vie
tovių.

Rusai prie Varšuvos buvo 
prisiartinę jau prieš penkias 
savaites, bet jie buvo sulai
kyti. Rusams prisiartinus 
miesto vartų, lenkų pogrin
džio armija pradėjo kovą iš 
vidaus. Pradžioje lenkai už
ėmė kelis svarbius Varšuvos 
punktus, bet greit jų jėgos 
apsilpo, nes nesusilaukta pa
ramos. Anglų lėktuvai pri
statė jiems kietf paramos 
ginklais ir maistu, bet jau 
kuris laiko nieko nebegauną. 
Manoma, kad Varšuvos suki
lime žuvę apie 200,000 lenkų.

Maskva. — Rugsėjo 5 d. 
vakare Sovietų Rusijos vy
riausybė paskelbė Bulgarijai 
karą. Karo paskelbimą Bul
garijos atstovui Stamenovui 
pranešė užsienio reikalų ko
misaras Molotovas.

Iki šiol Bulgarija buvo pa
skelbusi karą Amerikai ir 
Anglijai. Rusija su Bulgari
ja buvo taikoje ir visą laiką 
palaikė diplomatinius santy

kius. Neseniai Bulgarija pa
siskelbė būsianti neutrali, 
bet nenutraukė santykių su 
Vokietija.

Rusija savo skelbime karo 
nurodo, kad Bulgarija nėra 
neutrali, kad jos ribose yra 
daug vokiečių kariuomenės, 
kad Bulgarija ir toliau talki
ninkauja Vokietijai.

Dabar laukiama, kad rusų 
kariuomenė per Bulgariją 
Lengvai galės pasiekti Jugos
laviją ir ten susijungti su Ti
to kariuomene.

Mums Nepritrūks 
Karo Lėktuvų

Washington. — Karo Ga
mybos Taryba praneša, kad 
lėktuvų gamyba Amerikoje 
atlieka savo uždavinį labai 
gerai.

Per paskutinius 12 mėne
sių Amerikoje pagaminta 
15,000 didžiųjų, keturių mo
torų bombonešių. Rugpiūčio 
mėnesį pagaminta 7,939 įvai
rios rūšies lėktuvai, o liepos 
mėn. — 8,228 lėktuvai.

Rugsėjo mėnesį tikima pa
gaminti 7,934 lėktuvus.

Gen. Eisenhower yra pra
nešęs, kad nuo Prancūzijon 
įsiveržimo dienos Amerika 

\ neteko 3,000 lėktuvų.

AUSTRIJA BUS NAUJAI ATSTEIGTA
Londonas. — Čia patikimi 

šaltiniai nurodo, kad Austri
ja bus Sąjungininkų užimta, 
kaip ir Vokietija. Bet Aus
trijai bus taikomos kitokios 
sąlygos.

Austrija nebūsianti pada

linta į dalis, kurias atskirai 
tvarkytų Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos kariuomenės. Ją 
kontroliuos bendra Sąjungi
ninkų komisija.

Austrija būsianti atsteigta 
kaip nepriklausoma demo
kratinė respublika, sudarant

L. Vyčių Seimas
Lietuvos Vyčių seimas į- 

vyks New Yorke rugsėjo 23- 
24 d. Jo tvarka bus tokia:

Rugsėjo 22 d., penktadienį, 
delegatų ir svečių priėmimas 
Aušros Vartų par. salėje, 
Broome Str., prie Holland tu
nelio.

Rugsėjo 23 d., šeštadienį: 
8 vai. mišios New Yorko 
Aušros Vartų par. bažnyčio
je.

10 vai. Seimo atidarymas, 
Lexington viešbuty, 48 St. ir 
Lexington Ave.

1 vai. pietūs viešbutyje.
2 vai. antroji seimo sesija.
8:30 vai. vak. seimo šokiai, 

Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyne.
Rugsėjo 24 d., sekmadienį:

11 vai. mišios Aušros Var
tų par. bažnyčioje.

1 vai. trečioji seimo sesija.
6 vai. vakarienė viešbuty

je.

ekonomines są-

kad Austrijos
susidarys iš

jai saugias 
lygas.

Manoma, 
vyriausybė 
krikščionių demokratų ir so
cialdemokratų žmonių. Abi 
šios partijos prieš nacizmui 
ateisiant buvo beveik vieno
do stiprumo. Manoma, kad jų 
lygsvara nebus pasikeitusi. 
Neabejojama, kad ir komu
nistai turės nemažą rolę.

Amerikoj Turim
Daug Belaisvių

Washington. — Karo de
partamentas pranešė, kad 
rugsėjo 1 d. Amerikoje karo 
belaisvių buvo 243,848.

Tautybėmis belaisviai taip 
skirstomi: 192,846 vokiečiai, 
50,272 italai ir 730 japonų.

Mrs. M. Tyler, 6 vaikų mo
tina, įsirašė į WAC. karinę 
tarnybą.

Sąjungininkų kariuomenės 
vakarų Europoje žaibo grei
tumu sunaikino vokiečių iš
tisas armijas. Vokiečiai nė 
nepajuto, kai Sąjungininkai 
įėjo Belgijon, kur tuojau iš
laisvino Briuselį, belgų sos
tinę. Kariuomenės daliniai 
pasiekė jau ir Olandiją.

Generolo Patton vadovau
jama trečioji armija pasiekė 
Vokietijos pasienį ir jau bu
vo pranešimų, kad užėmė 
Aacheną ir Saarbrucheną, 
svarbius susisiekimo punk
tus.

Amerikos lėktuvai, šimtai 
jų, bombardavo Karlsruhe,

Belgijos vyriausybė Lon
done jau pasiruošusi persi
kelti į Belgiją. Panašiai ruo
šiasi ir Olandijos vyriausy
bė. Belgijos žmonės Briusely 
ir kitose vietose Sąjunginin
kų karius sutiko neapsako
mu džiaugsmu.

Generolas Eisenhower iš
leido atsišaukimą į belgus ir 
olandus, prašydamas juos 
laikinai pasilikti tose vieto
se, kur jie dabar yra ir nesi
skubinti į savo namus. Keliai 
reikalingi kariuomenei, taip 
pat ir visos susisiekimo prie
monės.

Atlanto pakraštyje, palei 
Anglijos kanalą, didžiausios

Stuttgartą ir Ludwigshafe- 
ną, tris svarbiausius vokie
čių centrus už Siegfriedo li-
nijos. čia veikiama be jokios 
atvangos, nes kiekviena ati
dėliojimo valanda pagelbėtų 
vokiečiams geriau įsistiprin
ti.

Ko arčiau Vokietijos pa
sienio, tuo vokiečiai stipriau 
laikosi prieš Sąjungininkus.

Prancūzijoj vokiečiai dar
stipriai laikosi Breste, bet jų 
garnizonas ten pasmerktas 
visiškai pražūčiai. Garnizo
nui vadovauja fanatiškas na
cių generolas, tad laikosi, 
kol jo dalinys bus negailes
tingai sutriuškintas.

Viena amerikiečių divizija 
Belgijoje per dvi dienas ne
laisvėn paėmė 45,000 vokie
čių karių. Suimtųjų tarpe bu
vo trys generolai.

kautynės dabar tenka kana
diečių ir lenkų daliniams. Ka
nadiečiai užėmė Dieppe mies-
tą ir uostą, kur prieš dvejis 
metus kanadiečiai buvo įsi
veržę vokiečių stiprybės pa- 
mėginimo tikslais.

Pietinėje Prancūzijoje a- 
merikiečių ir prancūzų dali
niai labai sėkmingai naikina 
vokiečius. Čia jie pasiekė Ma
con miestą, pagarsėjusį vyno
gamyba.

Vokiečių radijo pranešėjai 
neslepia savo pralaimėjimų 
vakaruose. Jie vokiečių ar
mijos pralaimėjimus teisina 
nepakankamu jėgų turėji
mu, nepilna mobilizacija. Da
bar, girdi, Vokietijoj prave
dama visuotinė mobilizacija 
papildys trūkumus ir fron
tas vakaruose būsiąs atlai
kytas.

SUOMIAI PASITRAUKIA IŠ KARO
Stockholmas. — Rugsėjo 

5 d. Rusijos Suomijos fronte 
nutilo šūviai. Suomijos vy
riausybė nutarė paprašyti 
Rusijos taikos sąlygų. Vo
kiečių kariuomenė iš Suomi
jos turi išsitraukti iki rug
sėjo 15 d.

Suomiai taikos paprašė 
per savo atstovą Švedijoje 
Gripenbergą. Maskva atsakė 
suomiams per savo atstovą 
Švedijoje Kolontaj.

Suomijos vyriausybės nu
tarimą patvirtino savo slap-

Naikina Laivus 
Japonų Bazėse

Perlų Uostas. — Praeitą 
savaitę Amerikos Pacifiko 
laivynas bombardavo japonų 
bazes Boninso ir Volcano sa
lose. Didiesiems laivams pa
gelbėjo lėktuvai. Puolime 
nuskandinta 13 japonų laivų. 
Beveik tuo pat metu genero
lo MacArthur tekūnai netoli 
Filipinų salų nuskandino 17

tame posėdyje Suomijos tau- 
tovų atstovų rūmai. Suomių 
delegacija netrukus išvyks į 
Maskvą. Jos priešaky, mano
ma, būsiąs ministeris pirmi
ninkas Hackzell.

Suomių kariuomenė ati
traukta į 1940 m. vasarą bu
vusias ribas, kurias Rusija 
laimėjo 1939-40 m. žiemos 
karo metu.

Lietuvos Žmonės 
Bėga Š vedi j on

Washington. — Švedijos 
laikraščiai, kaip skelbia Ka
ro Informacijos Įstaiga, pra
neša, kad į Švediją vis dau
giau ir daugiau žmonių at
bėga iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Vokiečių sargybos 
laivai stropiai saugo pakraš
čius, bet žmonės vis bėga.

Švedų komunistų laikraš
tis „Nydag” griežtai pasisa
ko prieš estų pabėgėlius, ku
riuos jis laiko kvizlingais...

Vien Griuvėsiuos
Londonas. — Anglijos oro 

ministerija pranešė, kad Ka
raliaučiaus miestas pavers
tas į griuvėsius. Daugiausia 
jis nukentėjo rugpiūčio 26 ir 
29 d., kai anglų lėktuvai bom- 
bordavo uostą ir patį mies
tą.

japonų laivų.
Japonų bazės beveik be at

vangos yra puolamos ir nai
kinamos.

Vilniaus Apylinkėj 
Daug Nužudytų

Washington. — Karo In-
formacijos Įstaigos praneši
mu, rusai apžiūrės tūkstan
čius Lietuvoje kapų, kur pa
laidoti tūkstančiai rusų, lie
tuvių, lenkų, estų ir latvių. 
Juos apžiūrės sovietinės vy
riausybės sušaukto „darbi
ninkų susirinkimo atstovai”. 
Tie kapai yra Vilniaus apy
linkėje. Daugumą jų vokie
čiai atkasė ir degino lavonus 
nužudyti} asmenų. Lavonų 
pelenai ir kaulų likučiai dar 
yra palikę smiltyne. Rusų 
radijo pranešimas sakė, kad 
hitlerininkai nesuskubo pa
slėpti savo nusikaltimų žy
mių.

SUŽEISTI KARIAI
Zukoras, Karolis, 325 Mau- 

jer St., Brooklyn, N. Y.
Lukoševičius Juozas, jūri

ninkas, 155 Berry St., Brook- 
lyne.

Pileckas, Henry, Sgt., jū
rininkas, Hagaman, N. Y.
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JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

NAUJOJI POPIEŽIAUS KALBA

ŽVILGSNIS RYTOJUN IŠ ROMOS

Šio karo penkerių metų sukakties dienoje, rugsėjo 1 d., 
Jo šventenybė popiežius Pijus XII pasakė kalbą per Vati
kano radijo stotį. Kalba buvo labai jautri. Ji palietė tokius 
klausimus, kurių tinkamas sprendimas ir pritaikymas gy
venime užtikrintų žmonijai taiką, ramybę ir teisingumą. 
Popiežius pasisakė griežtai už privatinę nuosavybę. Jis 
priminė ir savo 1939 metų Kalėdų taikos kalbą, kurioje iš
dėstė penkis punktus, būtinai reikalingus tautų taikiam gy
venimui.

Paminėjęs, kad jau praėjo penkeri ašarų ir kraujo ke
lio metai, popiežius pažymėjo, kad šiuo metu istorijoje yra 
lemianti visai žmonijai valanda. Senasis pasaulis guli griu
vėsiuose, sakė popiežius, o nukankinta žmonija laukia svei
kesni© pasaulio, kurs būtų geriau vadovaujamas ir dau
giau atitinkąs žmogaus prigimties reikalams. Tad kas bus 
architektai, kas padarys planus naujoms įstaigoms, kas 
sugalvos tam galutines formas?

Liūdnas ir labai apgailėtinas praeities klaidas gali sekti 
naujos klaidos, nemažiau pražūtingos, ir pasaulis gali nuo
lat būti mėtomas iš vieno kraštutinumo į kitą. O gal bus 
susilaukta tokios lygsvaros, kur išmintingi žmonių vadai 
savo veikla suras tokius problemų išsprendimus, kurie ne
sipriešins Dieviškajam įstatymui ir žmogaus sąžinei, svar
biausia, krikščioniškajai sąžinei. Nuo to priklausys krikš
čioniškos civilizacijos likimas Europoje ir visame pasau
lyje. Krikščioniškoje gi civilizacijoje kiekviena tauta gali 
pareikšti savo charakterį. Tai civilizacija, kuri atgaivina 
aukščiausius dėsnius, Dievo įrašytus žmonių širdyse do
rovės įstatymus, iš Dievo išplaukusią prigimties teisę, as
mens pagrindines teises ir nepažeidžiamą kilnumą.

Krikščioniškoji civilizacija neprispaudžia nei nesilpnina 
skirtingų rasių žmonių įvairiausiose kultūrose, bet jun
gia juos vienoje harmonijoje pagrindiniems tikslams, tuo 
būdu sudarant plačią idėjų ir dorovinių lygių vienybę, kuri 
sudaro stipriausius pamatus tikrai taikai, socialiniam tei
singumui ir broliškai meilei tarp visų žmonijos didelės šei
mos narių.

Europa ir kiti žemynai tebegyvena, nors nevienodu 
laipsniu, krikščioniškos ideologijos gyvybinėmis jėgomis, 
dėsniais ir vertybėmis. Kai kurie žmonės nueina taip toli, 
kad užmiršta savo teisėtą paveldėjimą, jį paneigia, net at
meta jį. Bet gi yra faktas, kad įgimtas paveldėjimas lieka. 
Sūnus gali išsižadėti savo motinos, bet tuo savo išsižadėji
mu jis nenutraukia su ja biologinių ir dvasinių ryšių.

Išmintis, pasiaukojimas, pasiryžimas, kūrybinis geni
jus, broliškos meilės jausmas galų gale nulems kryptį, ku
rioje krikščioniškajai ideologijai pasiseks palaikyti ir pa
remti milžinišką darbą pertvarkyti socialinį, ekonominį ir 
tarptautinį gyvenimą pagal tokį planą, kurs atitiktų krikš
čioniškai dorovei ir civilizacijai.

Šias mintis išreiškęs, popiežius kreipėsi į visus geros 
valios žmones, priklausančius ir nepriklausančius Bažny
čiai, prašydamas bendradarbiauti, neužmirštant, kad išti
kimybė krikščioniškai civilizacijai ir jos galingai veiklai 
prieš bedieviškus ir antikrikščioniškus sąjūdžius yra pats 
svarbusis raktas, kurio negalima paaukoti dėl jokių laiki
nų patogumų ar kokių besikeičiančių kombinacijų.

Toliau popiežius priminė, kad naujas pasaulis turi bū
ti teisingas savo socialine ir ekonomine santvarka. Krikš
čioniška mintis reikalauja, kad būtų pagerintos žmonių gy
venimo sąlygos. Valstybininkų, mokslininkų ir technikų 
pasiūlymai ir pažadai sukėlė nesveikos socialinės ir eko
nominės santvarkos aukoms didelių, netikrų vilčių susi
laukti visuotinės laimės. Tai paruošia trąšią dirvą radika- 
linių programų propagandai. Tai priruošia gerai supran
tamai, bet neprotingai ir nepateisinamai nekantrybei, kuri 
nieko nesitiki iš tvarkingos reformos, o visko laukia tik 
iš prievartos ir sąmyšių.

Popiežius Leonas XIII savo enciklikoje „Revum No- 
varum” yra padėjęs pagrindą, kad bet kuri teisėta ekono
minė ir socialinė santvarka turi remtis neginčijama pri
vatinės nuosavybės teise. Bažnyčia visada pripažino na
tūralinę teisę į nuosavybę ir jos vartojimą.

Privatinė nuosavybė yra natūralūs darbo vaisius. Tai 
žmogaus įtemptos veiklos gaminys, laimėtas per energin
gą pasiryžimą savo pajėgumu užtikrinti ir išplėtoti sau ir 
savo šeimai išsilaikymą ir taip pat sukurti sau ir savie
siems ekonominę, politinę, kultūrinę ir tikybinę laisvę. 
Krikščioniška sąžinė negali pripažinti teisinga tokios socia
linės santvarkos, kuri nepripažįsta ar neleidžia gyvenime 
vykdyti prigimtosios teisės į nuosavybę gamybos daiktų 
ir priemonių. Bažnyčia taip pat smerkia tokią santvarką, 
kurioje nors nuosavybės teisė pripažįstama, bet kurioje 
kapitalizmas remiasi klaidingais supratimais, neatsižiūrė
damas bendrosios gerovės.

Vienoje pusėje matai platų turtą valdant privatinę ir 
viešąją ekonomiją ir dažnai viešąjį gyvenimą. Iš kitos pu
sės matai minias, kurioms atimtas galimumas turėti sau
gų gyvenimą, nebesirūpinant dvasinėmis vertybėmis, at
sisakant savo aspiracijų į laisvę ir aklai tarnaujant bet 
kuriai politinei partijai ir vergaujant bet kam, kas gali 
pažadėti duonos ir saugumo. Gindama privatinę nuosavy
bę, Bažnyčia negina turtingųjų ir plutokratų prieš netur
tinguosius. Priešingai, Bažnyčia visada gynė neturtėlius

Kan. Juozas Tumas — Vaižgantas 
1869—1933

Aš MYLĖJAU LIETUVĄ

Aš mylėjau Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mano gy
vybė, mano džiaugsmas, ir mano pasididžiavimas.

Aš gerbiau vardą, kurį smaugėjai braukė iš žemėlapių, 
iš šnekamosios kalbos, iš valsybinių dokumentų.

Gerbiau jos ženklą — Vytį, kurį išvydę, kilo prieš ma
ne, kaip prieš insurgentą, visos pragaro, tikriau — žan
darų, galybės.

Aš nesiklausiau, ar kas man leis mylėti Tėvynę, mie- 
luoti ją ir laikytis savo širdyje, kol ji buvo tokia mažuty
tė, nevaizdi, išplėštomis teisėmis ir turtu nabagė, jog leng
vai tilpo mano širdyje.

Tik aš mylėjau Lietuvą ir gerbiau ją ne už vieną tuš
čią vardą ir ne už skaisčias jos istorijos tradicijas, iš kurių 
aš sėmiaus teisės ir pagalėjimo mylėti; ne už tai tik, kad 
ji savo malonumu tiek rašytojų įkvėpė eilėmis ir ne 
mis apgiedoti jos garbę, jos gerumus.

O, ne! Aš ne empiriejų srities gyventojas, aš ne 
jotojas; mano širdis ne medžiaga, skiriama sudegti 
paties ugnyje, savo paties pajėgomis sukurtoje. Aš esu gy
va esybė, visiškai reali. Kūnu pasaulyje aš užimu tam tikrą 
vietą, ir tos vietos man reikia nemaža, kai aš pasiduodu 
šen ar ten, kur pavaro mane neramioji dvasia. Aš esu — 
Laisvės reikalingas.

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra Lais
vės — nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės — nebus nei Lais
vės. Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali man 
laiduoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė.

Ir mano Tėvynė reali, turi savo vietą pasaulyje, iš ku
rios jos niekas netesės išstumti. Gali ją smaugti priešai 
ar broliai apskabinę, tik visiškai užsmaugti negali, kol ne
bus visai tautai nukapotos galvos. Ligi tik atsigniauš smau
gėjo rankos, tauta žiobtelės gimtojo kvapo ir sušuks: tebe
su gyva!

Bullitt

zurna-
Bullitt

eilė-

sva- 
savo

VAIŽGANTAS

ir silpnesniuosius prieš galingųjų tiraniją ir visada gynė 
neturtingųjų reikalus prieš bet kokį neteisingumą.

Nuosavybė yra vienas iš socialinės santvarkos pamatų, 
tai reikalingas žmogaus iniciatyvos veiksnys, tai paskati- ' 
nimas darbui, tai laisvės ir kilnumo dovana žmogui, kurs 
buvo sutvertas Dievo panašumu ir kuriam nuo pat pra
džios buvo paskirtas viešpatavimas medžiagai. „Jei darbi
ninkui būtų atimta viltis turėti nuosavybę, kas gi jam ga
lėtų būti pasiūlyta, kad jis dirbtų, taupytų ir būtų blaivus, 
kai šiandien tiek daug tautų ir žmonių neteko visko ir visa, 
kas joms ir jiems liko, yra jų galimumas dirbti?”, klau
sia popiežius.

Gal norima visada laikytis karo meto ekonominių są
lygų, kuriose kai kuriose šalyse valstybė kontroliuoja žiau
ria disciplina visas gamybos priemones ir viską? O gal 
pasiduoti politinės grupės diktatūrai, kuri, kaip valdan
čioji klasė, kontroliuotų gamybos priemones, bet stokotų 
duonos?

Toliau popiežius pažymėjo, kad Valstybė gali ir turi 
atlikti kai kuriuos žygius nuosavybės tvarkyme, laikan
tis bendrosios gerovės dėsnių.

Paliesdamas dabartinės karo nuvargintos žmonijos 
kančias, popiežius kreipėsi į pasiturinčias šalis neužmiršti 
labdarybės ir artimo meilės toms šalims, kurios šiame ka
re labai nukentėjo. Jis prašė ypač neužmiršti Italijos, ku
ri labai nukentėjo ir dabar kenčia. Jis kvietė parodyti so
lidarumo jausmą, kad pasaulis išgytų greičiau ir pastoviau.

Kalbos užbaigoje popiežius prisiminė apie savo 1939 
m. Kalėdų kalbą, kurioje jis pasisakė už tokią tarptautinę 
organizaciją, kuri pajėgtų apsaugoti taiką, laikydamasi 
teisingumo ir teisybės dėsnių.

Popiežius reiškė simpatiją ir linkėjimus, kad naujos 
pastangos visuotinei taikos organizacijai pavyktų pasiekti 
idealo, kad pasaulyje taika ir saugumas būtų visų gerovei. 
Jis ypač gailestingu žodžiu prisiminė karo belaisvius ir 
tremtinius, kurių išlaisvinimas ir taip per ilgai užtęstas. 
Jis laukia naujos gadynės, kurioje visos taiką mylinčios 
tautos, didelės ir mažos, stiprios ir suvargusios, nugalėto
jos ir nugalėtos, galėtų naudotis teisėmis ir pareigomis ne
mažiau kaip tikros civilizacijos laimėjimais.

„Kardas gali ir iš tikrųjų kartais turi atidaryti kelią 
į taiką”, — sakė popiežius. Kardo šešėlis gali kyboti virš 
laikotarpio tarp kautynių sustabdymo ir formalaus taikos 
pasiekimo. Kardo grasinimas gali būti neišvengiamas tei
sėto reikalingumo ir dorovinio pateisinimo ribose net ir 
taikos pasiekus, kad būtų apsaugoti teisingi įsipareigoji
mai ir kad būtų sulaikyta konflikto pagunda.

Bet visko pagrindas glūdi teisingume, kurs nešališkai 
atsaikuoja kiekvienam tai, kas jam priklauso ir paima iš 
visų tai, kas jiems nepriklauso. Reikia teisingumo, kurs 
neduoda kiekvienam visko, bet teikia visiems meilės ir nie
kam nedaro skriaudos. Reikia tokio teisingumo, kurs yra 
vertas teisybės, kurs yra sveikos laisvės ir užtikrintos di
dybės motina.

Rusijos rankų malo- 
tą malonę jie spren-

Sovietų 
nėję. O 
džia iš to, kaip rusai elgiasi 
su lenkais.

Roma, amžinoji Roma, 
krikščionybės sostinė, šian
die yra ta vieta, iš kur ati
džiam stebėtojui patogiausia 
žvelgti į laisvinamą Europą 
ir — į jos ateitį. Roma, Var
gusi fašizmo verguvėje 20 
metų, yra gal patikimesnė 
vieta nei kuri kita žvelgti ry
tojum Roma seniai užgrū
dinta. Ji ne tik matė vidur
amžiais pavojus vakarų ci
vilizacijai, bet ji ir gynė nuo 
jų-

Šiandie Romoje yra daug 
stebėtojų, rimtų, gilių asme
nų, kuriems rūpi tiesos pa
žinimas ir tikslus jos prane
šimas savo žmonėms. Romo
je dabar yra ir iš ten daug 
rašo tokios įžymybės, kaip 
„New York Times” redakci
jos štabo narė Anne O’Hare 
M’Cormick, buvęs Amerikos 
ambasadorius Maskvoje ir 
Paryžiuje William C. 
ir kiti.

Rugsėjo 4 d. „Life” 
le yra įdėtas Wm. C.
ilgas straipsnis apie tai, kaip 
Romos gyventojai žiūri į a- 
teities pasaulį. Straipsnis pa
judina šios dienos svarbiau
sius klausimus, todėl verta 
su juo susipažinti ir „Ame
rikos” skiltyse.

O kas bus?
Savo straipsnyje Wm. Bul

litt paliečia kaip tik tuos 
klausimus, kurie šiandie 
knieta kiekvieno galvojan
čio mintyje: O kas bus, kai 
naciai bus galutinai sutriuš
kinti? Kaip Bullitt sako, ro
mėnai klausia: Ar šio karo 
rezultatas bus toks, kad Eu
ropa pateks ne į Berlyno, o 
Maskvos vergiją?

Joks romėnas nedrįstąs 
atsakyti į tą klausimą. Jie 
raminasi žinojimu fakto, kad 
Anglija visada tvirtai prie
šinosi bet kurios vienos val
stybės viešpatavimui Euro
poje. Todėl jie tikisi, kad ir 
dabar Anglija turės pasi
priešinti Sovietų Sąjungos 
viešpatavimui Europoje. An- 

i glijos prestižas Italijoje la
bai didelis. Bet visi žino, kad 
šiandie Anglija yra daug sil
pnesnė, nei ji buvo 19 amžiu
je, kad ji po šio karo bus nu
vargusi pergalėtoja, pasken
dusi skolose, nepakankamai 
pajėgi pagelbėti Europai at
sistatyti. Todėl romėnai ma
no, kad viena Anglija nebus 
pajėgi sulaikyti pavoju iš 
Rytų. Romoje reiškiama vil
ties, kad gyvybiniai Ameri
kos interesai privers Ameri
ką pagelbėti Anglijai ir ki
toms vakarų Europos demo
kratinėms valstybėms.

Didžioji klaida
Romėnai mano, kad atei- 

■ ties istorikai, skaičiuodami 
dabartinio karo klaidas, 

1 aukšta vietą tarp jų priskirs 
Amerikos vyriausybės 1941 
m. vasarą nutarimui duoti 
pagalbą Rusijai, nepaėmus 
rusų pažado pagerbti Euro
pos valstybių nepriklauso
mybes. Romėnai jaučia, kad 
vargu ar kada nors bet kuri 
vyriausybė yra padariusi to
kią tragišką klaidą, kaip A- 
merikos vyriausybė, neišrū
pindama Stalino pasižadėji
mo nepanaudoti Amerikos 
pagalbos Sovietų Rusijos 
viešpatavimui prieš nepri
klausomas Europos valsty
bes. Romėnai aiškina, kad 
gal prezidentas Roosevelt 
netikėjo, jog Stalinas išlai
kytų tokį pažadą. Bet, jų 
nuomone, sulaužytas paža
das būtų buvęs daug vertes
nis faktas, nei jokio pažado 
negavimas.

Vokietijos kritimo italai 
tikisi šiemet vėliausiai apie 
Kalėdas, bet tikrai jie mano, 
kad karas prieš vokiečius 
baigsis spalių mėnesy. Ta
čiau, džiaugdamiesi greita 
karo Europoje užbaiga, jie 
turi ir daug baimės. Jie bijo, 
kad amerikiečiai ir anglai, 
per greit ištraukdami savo 
karines pajėgas iš Europos, 
gali palikti juos visiškoje

Kas darosi Lenkijoje...
Romoje puikiausiai žino

ma, kas darosi Lenkijoje. 
Ten nenustebta, bet labai su
sirūpinta, kai Rusija pripa
žino vadinamą lenkų tauti
nio išlaisvinimo komitetą, 
kaip administracinę valdžią 
Lenkijai. Romėnai tiki, kad 
tas komitetas niekam Lenki
joje neatstovauja, o tik So
vietų vyriausybei. Komunis
tų partija Lenkijoje per dau
gel metų buvo maža pogrin
džio organizacija, neturėju
si liaudyje pasisekimo dėl tos 
vienos priežasties, kad len
kai yra patriotai, kurie ko
munistus teisingai laiko 
Maskvos agentais. Iš vadina
mo lenkų išlaisvinimo komi
teto 15 narių 9 yra komunis
tai, o likusieji, su viena iš
imtimi, yra visiškai nežinomi 
asmens. Ta išimtis yra Emil 
Sommerstein, gerai žinomas 
žydas sionistas, kuriam yra 
duota komitete nereikšmin
ga vieta. Komiteto pirminin
kas ir užsienio reikalų direk
torius Osupka-Morawski yra 
komunistas, kurs Lenkijoje 
nieko nereiškia. Krašto ap
saugos direktorium yra ge
nerolas Michal 
mierski, anksčiau 
Pilsudskio žinioje 
tapęs ginklavimosi 
viršininku, kurio
eidamas buvo apkaltintas ky
šių ėmimu; jis buvo suimtas, 
teistas, rastas kaltu, nubaus
tas penkeriems metams kalė
jimo, išmestas iš kariuome
nės. Išėjęs iš kalėjimo Rola- 
Zymierski, netekęs pinigų ir 
garbės, paliko Lenkiją ir iš
vyko Paryžiun, kur jis, sa
koma, tapęs komunistų par
tijos agentu. O dabar sovie
tai tokį asmenį pastatė savo 
remiamos lenkų kariuomenės 

. vadu...

Rola-Zy— 
kovojęs 

ir vėliau 
skyriaus 
pareigas

Lenkij trėmimas
Italai gerai žino, kad Lon

done veikianti lei^kų vyriau
sybė turi beveik visų Lenki
jos žmonių ir požemio armi
jos pasitikėjimą. Jie taip pat 
žino, kad lenkų požemio ka
riuomenės štabų vadai, kurie 
davė pagalbą rusų kariuome
nei kovoje dėl Vilniaus, Lvo
vo prieš vokiečius, buvo ru
sų suimti ir kad lenkų patri
otai jau vėl deportuojami į 
Sibirą taip, kaip 1,700,000 
lenkų buvo deportuoti Į Si
birą, kai Sovietai užgrobė ry
tinę Lenkiją 1939 metais. Jie 
jaučia, kad Sovietų politika 
Lenkijos atžvilgiu pavertė 
Atlanto čarterį negyva rai
de.

panašaus elgesio ir Suomilfll KRYŽMI 
atžvilgiu. Suomijai pradžia 
Sovietai gali taikinti šveli 
taktiką, kaip ir Lietui 
Latvijai ir Estijai pradži] 
taikė, bet jie yra tikri, į 
vėliau Suomija bus Sovii 
praryta ir kad šaudymai 
Sibiran trėmimai paliks i 
žai suomių, kurie galės 
sakyti, kas atsitiko...

Romėnai mano, kad ryt 
Lenkija, kaip ir Estija, B 
vija ir Lietuva greit but 
jungta į Sovietų Sąjungą 
Lenkijos likučiai būsią] 
versti neva nepriklauso 
Lenkija, kuri neturės d 
giau nepriklausomybės nl-)jamos sovieti- 
Ukraina. j dainos. Pra-

Šalia Lenkijos, italų 4pnt propagan- 
nymu, Rusija prisijungs Idro paskaitas 
ir rytų Prūsiją su Karalių stalinizmą, 
čiumi, bet už tai vadinaljs il?os kalbos 
nepriklausomai Lenkijai likimo ir vadi- 
sai pridėsią visą rytinę f 
kieti ją iki Oderio. Tai du 
Sovietams kontrolę Vok] 
jos iki Oderio, o vokiečių] 
apykanta būtų daug didc 
prieš lenkus, nei prieš rui

Sovietų įtaka...
Italai neturi jokios vili 

kad Rumunija išliktų nei 
klausoma valstybė. Vengi 
ir būsianti užimta raud(|: 
sios armijos ir ten vidų 
ir aukštesnioji Vengi 
klasės galėsiančios būti į 
tai likviduotos sušaudyi 
ir deportavimu į Sibirą, 
lai tiki, kad ir BulgarM ®os liaudis 
Čekoslovakija taip pat; 
siančios panašioje Ruj 
kontrolėje, bet jie nėra t 
kaip atsitiks su Jugosla1 
Jie nemano, kad anglai 
merikiečiai, remdami 
užkietėjusį ir ilgametį k 
nistą, kaip maršalas 
galėtų atitraukti jį nuo 
kvos įtakos. Jie mano, 
net ir Austrija gali pat 
į Sovietų rankas, todė 
laukia, kad anglų kariur^““m“ 
nė pasiektų Austriją a 
čiau už rusus.

Italų viltys
Romoje nėra u 

Hitlerio grasinimas: jei 
kieti j a pralaimės, tai pi 
tin eis ir visa vakarų d 
zacija. 
šiandie Vokietijos 
frontas 
Himmlerio 
manyti, kad kritimo v

■ doje Vokietija gali būti
■ duota komunistams. ,
• taip įvyktų, tai pražūtų s
■ viltys, kurias šiandie i
• turi ateičiai. Jų viltys

Atsimena Lietuvą
Romėnai mano, kad Sovie

tai dominuos Suomijoje, Es
tijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje, Vengrijoje ir Če
koslovakijoje. Jie numato, 
kad dabartiniai Sovietų im
perialistai panaudos įvairius 
metodus savo kontrolei įs
teigti. Pirmiausia, Sovietai 
visur reikalaus „tikrai nuo
širdžių demokratinių vyriau
sybių”, kurių santvarkoje 
komunistai turėtų laisvę 
stipriai susiorganizuoti, kad 
vėliau galėtų sunaikinti de
mokratines laisves ir įsteig
ti sovietinį totalitarinį reži
mą. Toks metodas buvo So
vietų panaudotas užimant 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. 

„Kai Sovietų vyriausybė už
puolimo gąsdinimu privertė 
šias Baltijos valstybes leisti 
raudonajai armijai užimti 
strategines vietas jų terito
rijose, rusai elgėsi tvarkin
gai ir susilaikančiai, kol jie 
suorganizavo komunistinį a- 
paratą narsiose, bet pražū
čiai pasmerktose mažose 
valstybėse”, — sako Bullitt. 
Kai viskas buvo paruošta, 
tada Sovietai kirto smūgį.

Romėnai laukia tokio ar
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cucijų. Tai yra 
Lietuvos kovų 

įvykis aukso 
Įįrašytas į mū- 
taus, į viso 

Šimonių įsto
si yra didžiau- 
a Kur jų ran
tai klesti pui
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ffluiją atvykę 
paremtos istoriniais pa pinkai ir vie- 
dais. Jie mano, kad iš da 073 cent
rinio karo griuvėsių, A -R 52 nelie- 
jos vadovybėje, gali iš( -rašoma, kad 
minties, tikslo ir veikloj Mausiu Lie-
nybė Vakarų Europoje i: 
duržemio jūros baseine 
tikisi matyti aplink Ai 
susigrupavusias šias vai 
bes: Turkiją, Graikiją, A 
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vakarų Vokietiją, Pranl
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ja, Belgiją, Olandiją, Dai 
Norvegiją, Švediją, Ispaj MAll V KLElJ
Portugaliją ir, žinoma,* 
Ii ją, be to, visas valst 
artimuose Rytuose ir ši; 
Afrikoje. Jie nemano, I 
ir šis sapnas reikštų p Ms juokėsi; bet Jui 
vią taiką, bet jie tiki, k nors tai manęs nė 
įvykdymas užtikrintų i 
rų civilizacijai progą išl greta jo, o seserė 
Italai jaučia, kad Ame ^Pastebėjau, kad 
ir Anglijos nestovė;
griežtai už visų Europoljlygne?-tariau ja 
stybių nepriklausomybei^
tikrino naują pasaulindW»atsakė jis toki 

Pavojus Italijai *
Savo Italijai romėnai®- nuiautim{ 

si labai mažos vietos, b 
dėl jos jie nėra tikri, n 
Italija galinti būti pag! 
Maskvos agentų iš vidai 
talijai šiandie nedaug k; 
ko, išskyrus ūkininkų ir ^juokinga! 
bininkų žmogišką stipry 
kantrybę ir Bažnyčios ii 1 Mm vyrui niekas i 
dytą išmintį. Italijos gy . 
mas šiandie daugiausia ^atrodo, dėde, 
klauso nuo Amerikos ei “ 
minės ir kitokios pan 
Jei mes atsakytume It ^5 
paramą maistu, mašin 
ir kitokiomis reikmenėn

(Užbaiga 5 pslp.)

A. Vaičiulaitis^

(Tęsinys)

.Mis įspūdžiai grei 
[blakės, kurios lėkio 
?^kai linksma, ligi s 

'^ė pasitraukė į ka

M juokinga!

įsakyti.
M sumišusi. — Tai

J to klausimo. M:

paprastas dalykas

b/Ml tarpe, seserėči 
I ‘Manai, o slėpti, ką



Š ROMOS
įsi jos rankų malo- 
malonę jie spren- 
kaip rusai elgiasi

rosi Lenkijoje...
puikiausiai žino- 

darosi Lenkijoje, 
.ebta, bet labai su-
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kai Rusija pripa- 
amą lenkų tauti- 
vinimo komitetą, 
nistracinę valdžią Lenkjj? 
Romėnai tiki, kad w J* j
tas niekam Lenki- 
ovauja, o tik So- 
tusybei. Komunis- 
uenkijoje per dau- 
uvo maža pogrin- 
izacija, neturėju- 
pasisekimo dėl tos 
sžasties, kad len- 
triotai, kurie ko- 
teisingai laiko 

centais. Iš vadina- 
šlaisvinimo komi- 
ių 9 yra komunis- 
ieji, su viena is- 
visiškai nežinomi 
išimtis yra Emil 

n, gerai - žinomas 
stas, kuriam yra 
itete nereikšmin- 
)miteto pirminin- 
nio reikalų direk- 
ka-Morawski yra 

kurs Lenkijoje 
skia. Krašto ap- 
ktorium yra ge- 
ichal Rola-Zy- 
iksčiau kovojęs 
žinioje ir vėliau 
tvimosi skyriaus 
kurio pareigas 

o apkaltintas ky- 
įis buvo suimtas, 
is kaltu, nubaus
tus metams kalė' 
as iš 
s kalėjimo Rola- 
etekęs pinigų ir 
:o Lenkiją ir iš- 
un, kur jis, sa- 
komunistų par- 
O dabar sovie- 

mį pastatė savo 
ikų kariuomenės

versti u 
Lenkija. J 
giau d J 
Ukrainą'

nymu,^ 
ir ryti; M

nepnkld 
sai pridį 
kietoje 
Sovietu 
jos iki (V. 
apykanta:! 
prieš lerl

kad 
klausomai

:rovė ir melai
jolitinių vadovų

raudonoji "armija 
laimėti Lietuvos gy- 
Ipalankumą. Kariš- 
pbusais vaikai ir jau- 
luvo vežami į dides- 
I ir aikštes, kur buvo 
Inai rodomos S.S.S.R. 
ir grojamos sovieti- 
kštelių dainos. Pra
to baigiant propagan- 
laikydavo paskaitas 
mizmą — stalinizmą, 
itacinės ilgos kalbos 
Į pasisekimo ir vadi- 
traud. armijos „me- 
Įtakliai” gana greit 
;ė. Lietuvos gyvento
jai matė skirtumą 
ažių žodžių, teorijų, 
J gyvenimo tikrovės, 
ną sovietinant ir S. 
laidininkams vis dau- 
įetuvą besismelkiant, 
as tarp Kremliaus 
,ndos ir gyvenimo 
i pasidarė tiesiog vi

nu-

sios ant; 
ir autoį 
klasės d 
tai likto Įai 
ir de;
lai tikiRadžio j e rašė: „Daug 
Čekoslccl8’- Lietuvos liaudis 
siančiosi 
kontrolėje
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Jie nemc 
merikleči 
užkietėjE 

metams Kale- 
iš kariuome-

trėmimas
i žino, kad Lon- 
ti le^kų vyriau- 
reik visų Lenki- 
’ požemio armi- 
mą. Jie taip pat 
kų požemio ka-

■ Lietuvos
,čią demokratiškiau- 
iulyje konstituciją — 

kafpatį konstituciją. Tai yra 
lias Lietuvos kovų 
įas. šis įvykis aukso 
s bus įrašytas į mū- 
»s metraščius, į viso 
° darbo žmoni4 ist0‘ 

® “ ilševikai yra didžiau-
matoriai. Kur jų ran- 
ilietė, ten klesti pui- 
venimas, fabrikai ir 
os ima dirbti nema
to tol tempais, sukles- 
j ūkis, kultūra, moks- 
enas. Liaudis ima gy- 

RomojePimingą ir pilną gy- 
Hitlerioq 
kietija p 
tin eis ii' 
zacija. q 
šiandie u 
frontas ■ 
Himmleri: 
manyti, h

į Sovieto 
laukia, to 
nė pasieto 
čiauužfc

ai:
e pat valdinio dien- 
Įnumeryje įdėtas Lie- 
| Komunistų Partijos 
Lvimo aprašymas. Kas 
te atstovavo „daug 
įsiai Lietuvos liau- 

ibų vadai, kurie J doje Vofc Iš 292 delegatų tik-
rusų kariuome- 

l Vilniaus, Lvo- 
ečius, buvo ru- 
:ad lenkų patri- 
deportuojami j 
kaip 1,700,000 
eportuoti j Ši
itai užgrobė ry- 
939 metais. Jie minties, liĮsūnų ir dukterų sėdė- 
ovietų politika 
vilgiu pavertė 
rį negyva rai-

duota fe čioji dalis buvo lietu- 
taip įvykto 
viltys, to 

turi ateito 
paremta J
dais. Jie t liteto narių 52 nelie- 
tinio kare;
jos vadovp inčiai geriausių Lie-

itybės. Didžiuma — 
Į raud. armiją atvykę 
LR. valdininkai ir vie- 
ielietuviai. Iš 73 cent-

Čia pat rašoma, kad

i Lietuvą 
mo, kad Sovie- 
Suomijoje, Es-
oje, Lietuvoje, Nmegij,
munijoje, Bul- 
įgrijoje ir Če- 

Jie numato,

propagan- 
po G.P.U.

sovietiško

mą”, čia pat centro komiteto 
narys VI. Niunka iškilmin
gai paskelbė, kad kalėjimuo
se sėdėję 79 delegatai, iš ku
rių tiktai 28 lietuvių tauty
bės... Kaip lietuviai žiūrėjo 
į „didžiausią laimėjimą” 
— raud. armijos durtuvais 
atneštą komunizmą, — ma
tyti iš tame pat komunistų 
partijos suvažiavime sekre
toriaus J. Petrausko prane
šimo: „Dauguma fabrikų ir 
dirbtuvių, tame skaičiuje ir 
stambesnių, neturi ne tik pir
minių partorganizacijų, bet 
ir pavienių komunistų”. Vil
niuje, 210,000 gyventojų 
mieste, į komunistų partiją 
įstojo tik 9 nauji nariai. Ir 
visa tai buvo daugiau pusės 
metų po S.S.S.R. okupacijos, 
po milžininškos 
distų agitacijos, 
teroro...

O dėl „puikaus
gyvenimo” išdavų partijos 
centro kalbėtojai turėjo pri
sipažinti: „Darbo metu fab
rikuose girtaujama. Darbi
ninkai sistemingai neateina į 
darbą ir vėluojasi. Stachano- 
viškose darbo lenktynėse 
darbingumo pakėlimas daž
nai būdavo pasiekiamas ga
minių kokybės sąskaiton. 
Nacionalizuoti namai daug 
kur palikti be priežiūros, ne
sirūpinama švarumu, nemo
kama nuoma. Suvalstybin
tuose ūkiuose liko nenukąstą 
daug bulvių. Kalti dėl to dar
bininkai, nes jie nenori už
mokesčio pinigais (Sovietuo
se darbininkai ir su pinigais 
ne ką galėjo nusipirkti), bet 
grūdais. Prie viešųjų darbų 
darbininkams trūksta įran
kių ir technikinės priežiūros. 
Dėl transporto sutrikimo pa
keliui į skerdyklas padvesia 
gyvuliai” ir t. t.

Pavartęs kiekvieną komu
nistinį laikraštį, pastebėsi 
nuolat ir nuolat prieštaravi
mus: ilgi pagyrų straipsniai 
apie „komunistinės kūrybos 
laimėjimus”, ilgos „padėkos 
ir meilės” telegramos Stali
nui — ir nusiskundimai įvai
riausiomis blogybėmis sov- 
chozuose, įmonėse, mokyklo
se, partijoje. Prisipažįstamą, 
kad kooperatyvuose trūksta 
prekių, negaunama kuro, 
genda fabrikai... Tas nege
roves propaganda, žinoma, 
išaiškina piktais liaudies 
priešų sabotažais, nesusipra- 
tusio proletariato apsileidi
mu, to ar kito komisaro ne
tinkamumu ir panašiai. Ap
kaltinus nekaltus žmones, iš- 
gyrus netikusią santvarką,

vėl rašoma pagyrimo straips
niai apie Staliną ir jo „moks
lą”.

Spaudos naikinime...
Bolševikų propaganda vi

sada stengiasi sudaryti įs
pūdį, kad veikiama masių 
vardu ir jų gerovei net ir ta
da, kai tos masės įklampi
namos į didžiausią skurdą, 
beteisiškumą ir išnaudojimą. 
Juo tikrovė blogesnė, juo at
kakliau meluojama. Juo įsi
tikinimai kieno priešingesni, 
juo sukčiau jis verčiamas 
tarnauti bolševizmui.

Sunaikinant Lietuvoje vi
są nekomunistinę spaudą, į- 
takingas katalikų dienraštis 
„XX Amžius” paskutiniame 
numeryje buvo priverstas į- 
sidėti tokį pasiaiškinimą: 
„Dabar mes susilaukiame 
džiaugsmo įvykio, kada Lie
tuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika priimama į galin
gą S.S.S.R. tautų šeimą. 
Naujoje vailstybinėje san
tvarkoje spauda turės milži
nišką reikšmę. Dabar nėra 
reikalo turėti bet kokius at
skirų grupių spaudos orga
nus... Dėl to, „XX Amžiaus” 
redakcija nemato pagrindo 
toliau leisti mūsų dienraštį 
ir, atsisveikindama su savo 
skaitytojais, linki jiems sėk
mingo darbo mūsų Socialis
tinės Tėvynės labui”...

Taip katalikų vardu rašė 
G.P.U. paskirtas komisaras, 
kai tikrieji redaktoriai Dr. 
Ig. Skrupskelis ir Dr. P. Die- 
lininkaitis jau buvo pasodin
ti į kalėjimą ir kiti to dien
raščio redakcijos nariai, G. 
P.U. gaudomi, laimingai pa
bėgo į užsienį...

„Demokratiškiausias 
pasauly parlamentas”.
Vaidindama demokratiš

kumui ir okupacijai įteisinti 
Baltijos valstybėse, Maskva 
greitu tempu surežisavo net 
dvejis „rinkimus”: 1. liepos 
mėnesį į vadinamuosius liau
dies seimus, kurių vardu Bal
tijos valstybės buvo „teisė
tai” įjungtos į S.S.S.R., ir ku
rie dabar begėdiškai vadina
mi „plebiscitu” ir 2. 1941 m. 
sausio 12 d. į Aukščiausiąją 
S.S.S.R. Tarybą bei S.S.S.R. 
Tautybių Tarybą, per kurias 
ir Baltijos tautų žmonės ta
riamai dalyvautų visos So
vietų Sąjungos reikalų tvar
kyme.

„Niekada pasaulyje nėra 
buvę tokių tikrai laisvų ir 
tikrai demokratiškų rinki
mų, niekad! Istorija nežino 
kito tokio pavyzdžio” — 
šiais Stalino žodžiais oku
puotoje Lietuvoje buvo pra
dėta milžiniška antrųjų „rin
kimų” propagandos kampa-
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nį j a. Tačiau šalia tų šūkių 
ir straipsnių apie demokra
tiškumą tuose pačiuose ko
munistų laikraščiuose ir mi
tinguose štai kaip buvo aiš
kinama vadinamųjų rinkimų 
technika:

Pagal specialią S.S.S.R. 
prezidento Kalinino instruk
ciją, „teisė statyti kandida
tus į S.S.S.R. Aukščiausiąją 
Tarybą užtikrinama komu
nistų partijos įregistruo
toms organizacijoms... Bal
suojant balotai paduoda
mi be vokų, o balsai skaičiuo
jami be skaitymo lapų”.

Per visą Lietuvą nuplaukė 
mitingų banga. Agituoti bu
vo išsiųti komunistinių orga
nizacijų nariai, moksleiviai, 
studentai ir mokytojai 
(mokslas prieš „rinkimus” 
buvo visose mokyklose su
stabdytas), raud. armijos 
karininkai, G. P. U. agentai 
ir valdininkai. Tuose mitin
guose turėjo būti išrinkti ko
munistų pasiūlyti kandida
tai, „geriausieji iš geriausių
jų Lietuvos sūnų ir dukterų 
į demokratiškiausią pasauly
je S.S.S.R. parlamentą”.

Antroji klasta
Lietuviai, turėdami patir

ties iš vadinamųjų liaudies 
seimo rinkimų, žinojo, kad 
antrą kartą bus jų valia klas
tojama, jų balsas piktnaudo- 
jamas, kad kandidatus sta
tys vien tik komunistai ir 
balsus skaičiuos vien tik G. 
P.U., pagaliau, žinodami, kad 
„visos Sovietų Sąjungos rei
kalus tvarkys” vistiek ne jie,
— vadinamais rinkimais vi
sai nesidomėjo. Apie tai 
daug būdingų korespondenci
jų paskelbė 1940 metų spalių
— gruodžio mėnesiais komu
nistinė „Tarybų Lietuva”. 
Tame laikrašty vienas Dot
nuvos Žemės Ūkio Akademi
jos studentas prisipažįsta, 
kad jam agituoti paskirtame 
kaime mitingas iš viso neį
vyko, nes neatėjo nė vienas 
žmogus. Kitoj vietoj, kur 
agitatorius turėjo joti kele
tą kilometrų, buvę taip: „At-

Įjojęs radau vienui vieną ūki
ninką. Laukiu valandą, pus
antros — piliečius ant pirš
tų skaityk. Atjojęs kelis ki
lometrus, negi grįši tuščiom. 
Kalbėjau apie valandą. Pik
ta. Ūkininkai sako: ir vėl 
vienas atjojo mūsų apgaudi
nėti! Nė rezoliucijos nebuvo 
kaip išnešti”...

Mitinguose skelbiamos re
zoliucijos būdavo propagan
dos biuruose iš anksto para
šytos. Nustatytu šablonu jo
se dėkojama „mylimam žmo
nijos tėvui Stalinui už laimę 
dalyvauti demokratiškiau
siuose rinkimuose” ir pasi
žadama jo neapvilti. Agita
torius tokią rezoliuciją per
skaitęs klausia: kas prieš? 
Iš nedaugelio mitingo daly
vių pasisakyti prieš, žinoma, 
niekas nedrįsta, nes priešin
gu atveju, jis ten pat būtų 
įrašytas į „liaudies priešų” 
sąrašą. Tokiu būdu priima
mos rezoliucijos ir išrenka
mi kandidatai. Utenos mies
te tos apylinkės kandidate 
buvo paskirta komunistė po
etė S. Neris. Valdiniame pra
nešime sakoma, kad mitinge 
jos kandidatūrą išstatė 40 su 
sirinkusiųjų (Utenos miestas 
su apskritimi turi apie 50,- 
000 gyventojų).

Ukmergės apygardos kan
didatais į „demokratiškiau
sią parlamentą” buvo paskir
ti okupacinės raud. armijos 
generolas Morozov ir kitas 
raudonarmietis Šupikov. 
Raudonosios armijos kari
ninkų ir S.S.S.R. valdininkų 
kandidatai iš 10 rinkimų a- 
pygardų buvo net devyniose.

„Geriausi” sūnūs
Geriausiais iš geriausių 

„lietuvhj tautos sūnų atsto
vais” buvo paskirti, tarp ki
tų, ir: Stalinas, - Kalininas, 
Molotovas, Kaganovičius, 
Vorošilovas; čekistai — Poz- 
dniakovas, ždanovas, Glad
kovas...

Carų okupacijos laikais 
pasityčiojimas iš Lietuvos 
vis dėlto nebuvo toks kraštu
tinis. Vilniaus ir Kauno gu
bernatoriai ir įgulų viršinin
kai nekandidatavo į Rusijos 
dūmą kaipo Lietuvos liaudies 
ir lietuvių tautos atstovai.

Nežiūrint viso bauginimo, 
pasuose pažymėjimų, lietu
vių dalyvavusių 1941 m. sau
sio 12 d. „rinkimuose” nuo
šimtis buvo labai žemas, že
mesnis dar nei „rinkimuose” 
į vadinamą liaudies seimą. 
Priskyrus visų raudonarmie
čių, kurių tuo metu Lietuvo
je buvo apie 400,000, balsus, 
visų S.S.S.R. valdininkų bal
sus, vis dėlto buvo gėdytasi 
paskelbti Sovietų Sąjungoj

reikalaujamą 100 nuošimčių 
pergalę. Paskelbta, kad rin
kimuose dalyvavęs 91 nuo
šimtis turėjusių teisę bal
suoti. Bet šis nuošimtis, ži
noma, tebuvo irgi tik papras
tas tiesos suklastojimas. Vė
liau rastuose bolševikų ar- 

i chyvuose buvo vieno politi
nio komisaro pranešimas, 

, jog, pavyzdžiui, Šakių 
. gardoj balsavę tik 16 

šimčių...

Paaštrinta kova
Po šių rinkimų komunis

tų partijos organas „Tiesa” 
rašė: „Ir ateityje mūsų lau
kia žiauri kova su liaudies 
priešais”. Ta kova po vadi
namųjų rinkimų iš tikrųjų 
buvo dar paaištrinta. Suer
zinti nepasisekimais čekis
tai (G.P.U. arba N.K.V.D.) 
ėmė vėl masiškai areštuoti 
inteligentus, ūkininkus ir 
darbininkus. Tada, kai kalė
jimuose ir koncentracijos la
geriuose buvo jau keli tūks
tančiai lietuvių patriotų, 
1940 metų pabaigoje Kaune 
ir Vilniuje teatrališkai buvo 
paminėta 23 metų Čekos įs
teigimo sukaktis. Iš S.S.S.R. 
atvykę valdininkai ir vieti
niai komunistai, išskaičiavę 
Čekos „didžiausius nuopel
nus”, — Lietuvos gyventojų 
vardu nutarta tos organiza
cijos pirmojo šefo Dzeržins
kio seseriai paskirti pensiją.. 
„Didžiausios demokratijos” 
šalyje kasdieniniu reiškiniu 
buvo tokie faktai, kaip šis: 
vienas G.P.U. agentas Kau
ne, atvykęs į įtariamojo bū
tą, savo aukai parodė orde
rį, kuriame, be kita ko, buvo 
pasakyta, kad orderio pa
reiškėjas turi teisę daryti 
kratas, suimti ir, reikalui 
esant, areštuotąjį sušaudyti.

Kai žiūri ne pro traukinio 
langą...

Iš gyventojų atimti radijo 
aparatai. Nieks be G.P.U. lei
dimo neišvyko į užsienį. Be 
G.P.U. leidimo net Paleckio 
„vyriausybės” komisarai ne
galėjo išvykti į Rygą ar Min
ską. Nieks nedrįso parašyti 
atviresnį laišką. Bolševikų 
cenzūra nedėdavo ant laiškų 
jokių cenzūravimo ženklų, 
tačiau juos fotografuodavo. 
Norėdama siuntėjus įklam
pinti, G.P.U. kai kada pra
leisdavo 
kuriuose 
nėjamos 
„rojuje”, 
toks laiškas ir jo ištraukos 
būtų kur nors viešai paskelb
tos, kaip laiško autoriui gali 
būti iškelta byla už „žinių 
teikimą kontrevoliucijonie- 
riams ir šnipams”. Neatsar-
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artimuose.

Bogota. — šio Kolumbijos 
respublikos miesto laikraš
čiai praneša apie tokį nelai
mingą atsitikimą:

Viename ūkyje trys darbi
ninkai užtiko nuodingą gy
vatę. Jie tuojau užmušė ją, 
perkirsdami į tris dalis. Ma
žesnioji gyvatės dalis, kur 
buvo galva, buvo pamesta 
žolėje. Kai vienas darbinin
kas ją atrado, sukapotoji gy
vatė įkando. Už kelių valan
dų įgeltas darbininkas mirė.

GINA MOKYTOJUS

Chihuahua, Meksikoje, in
stitute sustreikavo studen
tai, reikalaudami sugrąžinti 
du mokytoju. Juos iš mokyk
los pašalino dėlto, kad jie 
buvo katalikai.

Visas reikalas perduotas 
Meksikos prezidentui. Sugrą
žinimu mokytojų rūpinasi 
Studentų Konfederacija.

MIRĖ PR. GINEITIS
Iš Lietuvos per Raudoną- 
Kryžių atėjo žinia, kad

Tauragnuose mirė Pranas 
Gineitis, amerikiečiams pa
žįstamo Kazio Gineičio dėdė. 
Greičiausia, tą šviesaus at
minimo lietuviškos liaudies 
sūnų į kapus be laiko nuvarė 
karo sunkumai.

Į Sibirą buvo išvežti jo sū
nūs: kapt. J. Gineitis, mo
kytojas Pr. Gineitis ( Sibire 
miręs) ir dukterys: agron. 
M. žulienė ir O. Prunskienė.

jį

gus žodis laiške gali pražu
dyti nieko nekaltus žmones.

Iš ką tik paminėtų faktų 
matome, jog vienas dalykas 
spręsti apie S.S.S.R. paverg
tų tautų gyvenimą per liuk
susinio traukinio langą, iš 
patogaus „Inturisto” viešbu
čio, puikių parodų ir milži
niškos bolševikų propagan
dos per žinių agentūras — ir 
visai kitas požiūris į bolše
vizmo sistemą ir jos vaisius 
iš realaus, kasdieninio So
vietų „rojaus” neprivilegi
juotų piliečių patyrimo. Kul
tūringuose kraštuose šią tie
są suprasti, rodos, jau lai
kas...

Teisingai apie tai parašė 
„The New York Times” 
(1942. II. 24): „Deja, Stali
ną reikia nuolat suprasti at
žagariai... Tokie diktatoriai, 
kaip Stalinas ir Hitleris gal
voja „taip”, kai taria „ne”. 
Nepakanka žinoti, kad bol
ševikų kalboje žodis mama 
skaitomas papa”...

Casimiro Verax

lodijas, aš noromis ilgai jo klausydavausi, bet. tose 
melodijose patikdavo jisai, o ne pačios melodijos, šį 
jausmą pažymiu tik praeidama pro šalį, nes vieną die
ną jį panagrinėjau ir susekiau baisų dalyką.

— Giminaiti, kam pieši medžius? — sakydavau jam. 
— Ir bjauriausias medis dar gražesnis už šituos ma
žus, žalius gniutulėlius, kuriuos tepliojat drobėj.

— Tai taip suprantat meną, mažoji giminaite?
— Ar manot, kad Junona nėra tūkstantį kartų dai

lesnė tikrovėj negu savo portrete?
— Taip, tikrai, aš tuo tikiu!
— O tos mėlynos gėlytės, kur tepliojat ant medžio, 

ką jos reiškia?
— Bet tai dangaus sklypelis, giminaite!
Aš, apsisukus, graudžiai sušukdavau:
— O dangau, o medžiai, o gamta, kiek nusižengimų 

įvyksta jūsų vardu!
V... dėdė turėjo daug draugų; jis buvo susidėjęs su 

daugeliu apylinkės gyventojų ir visados laikė paruoštą 
stalą. Retai kada neturėjom kokio svečio per pusryčius 
ar pietus. Man tai buvo kelias susipažinti su aristo
kratų papročiais ir išmokti, kaip sakė klebonas, lai
kyti pusiausvyroj savo jausmus. Bet turiu prisipažinti, 
kad su ta pusiausvyra nekaip man ėjosi ir kad man ne
vyko nuslėpti savo įspūdžių ir minčių, dažnai ir keistų 
ir įžūlių.

Dėdė ir Junona, griežtai laikęsi etiketo, kartais gana 
skaudžiai mane pabardavo. Bet sakyk vėjui ar man! Su 
tikrai iš kantrybės vedančiu patvarumu aš apsižiopso- 
davau ar pasakydavau kokią kvailystę.

— Regina, tu buvai nemandagi poniai A...
— Kodėl, veidmaine Junona? Aš jai parodžiau, kad 

ji man nepatinka, ir viskas!
— Kaip tik tai nepadoru, seserėčia.
— Dėde, ji tokia bjauri! Matot, aš nelinkus į mo

teris. Jos tyčiojasi, piktos, ir tave nuo galvos ligi kojų 
apžiūrinėja, lyg būtum koks. įdomus gyvuliukas.

— Regina, kodėl joms prikišti, kad tyčiojasi? Tu 
daugiau nieko nė neveiki, tik gaudai žmonių juokin
gąsias puses ir pamėgdžioji.

— Taip, bet aš esu daili, todėl man viskas leista. 
Andai tą man sakė ponas K...

— Man nevisai aišku, ar taip... O ar tu manai, kad 
vyrai tavęs neapžiūrinėja nuo galvos iki kojų?

molio padarytos, kad vieni pasiduoda per kelias minu
tes, o kiti pratę apsimąstyti, panagrinėti, kol įsiliepsno
ja. Ponas Konpratas, jei manęs nemyli, tai kurią dieną 
įsimylės, tik mudviejų skonis ir būdas turi būti tikrai 
panašūs. Todėl, nors nusivylimas buvo didelis, mano 

, ramybė gerų dienų eilę nebuvo rimtai sudrumsta. Mano 
skoniui palankioj aplinkoj aš suklestėjau; šildžiaus! 
savo laimės spinduliuose, kaip driežas prieš saulę.

Seserėčia labai mėgo muziką. Komendantas, muzi
kos garbintojas, per savaitę į Pavokus ateidavo keletą 
kartų, ir sūnus visados jį lydėdavo. Dar nuo vaikystės 
pažinčių su Blanka ir dėl abiejų šeimų giminystės jam 
ir taip durys buvo atviros. Be to, dėdė mielai žiūrėjo 
į šitą bičiulystę, nes sutartinai su komendantu ir ne
žiūrint jo paradoksų su ponu Konpratu, visai nekvai
lai manydamas, kad čia būtų ypatingas atsitikimas.

Tą projektą sužinojau vėliau, taip pat ir daugiau 
faktų, kuriuos būčiau lengvai pamačius, jei būčiau tu
rėjus daugiau patyrimo.

Apskritai tie ponai atvykdavo pusryčių. Paulius, 
apdovanotas jau pažįstamu apetitu, pusryčiaudavo aps
čiai ir paskui, apie trečią valandą, vėl užkandžiaudavo. 
Po to, jei būdavom vieni, Blanka mane mokydavo šok
ti, o jis su užsidegimu skambindavo paties sustatytą 
valsą. Kartais jis mokydavo. Seserėčia sėsdavo prie 
piano, komendantas su dėde linksmi žiūrėdavo į mus, 
o aš su neapsakomu džiaugsmu sukdavausi pono Kon- 
prato rankose. A, gražios dienos!

Be jo mudvi nedarydavom jokio plano. Jo užkre
čiantis linksmumas, taiki jo dvasia, sumanumas ką su
ruošti ar ką juokingo išrasti — o visas tas savybes jis 
turėjo kaip reta kas — linksmino mudviejų gyvenimą 
ir augino mano meilę. Guvus, apsukrus, paslaugus — 
jis visur tiko ir viską mokėjo. Kai sugadindavom laik
rodį, apirankę ar šiaip kokį daiktą, Blanka ir aš saky
davom:

— Jei šiandien Paulius ateis, pataisys.
Dažnai jis piešdavo ir mudviem atnešdavo savo kūri

nių. Čia vienintelė sritis, kur negalėjau su juo sugy
venti. Iš seno nemėgau meno, ypač muzikos, nes pra
keiktas etiketas trukdė ausis užsikimšti, tuo tarpu la
bai lengva nežiūrėti į paveikslą ar jam nugarą atsukti. 
Vis dėlto kai ponas Konpratas skambindavo šokių me-

— Kokia baisi išmintis! — siaubingai tariau. — Nie
kados aš jos nevykdysiu.

— Priprasi. Bet tuo tarpu žiūrėk etiketo.
— Ir vėl etiketas! — atsakiau eidama sau blogoj 

nuotaikoj.
Kai vakare, savo papratimu, svajojau prie lango, ma

no svajones drumstė neaiškus nerimas. Mąsčiau apie 
šią dieną, taip kantriai lauktą, ir negalėjau paslėpti, 
kad neįvyko taip, kaip troškau. Ko buvau tikėjusi? 
Nežinau, bet pati sau išdrožiau ilgą kalbą įtikinėdama, 
kad ponas Konpratas myli mane, ir baigiau bloga le
miančiu susigraudinimu.

Tačiau rytojaus dieną mano nerimas visai dingo. 
Po pietų gavau ilgą klebono laišką, pilną gerų patarimų 
ii’ taip pasibaigusį:

„Reginute, Tavo laiškas paguodė ir nudžiugino mane 
vienišą. Prašau, netingėk man parašyti. Nežinau, kur 
pasidėčiau be Tavęs, ir nedrįstu eiti į Krūmynę, kad 
ašaromis neapsiliečiau. Baruosi save už tą savimylą, 
nes Tu esi laiminga, bet, kaip sako Šv. Raštas, kūnas 
yra silpnybė, o klebonija, mano pareigos, maldos dar 
neįstengė manęs paguosti.

Sudie, brangus geras vaikuti, štai mano paskuti
niai žodžiai Tau: saugokis vaizduotės”.

Pašlijusiai mano dvasiai šitas sakinys padarė nema
lonų įspūdį.

(Tęsinys)
•nas Konpratas juokėsi; bet Junona apsigaubė 
ukšta didybe, nors tai manęs nė per nago juo- 
lepalietė.
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Bet jis man toks atrodo, dėde.
Muo labiau nedera sakyti.
[Kaip! — tariau sumišusi. — Tai turėjau sakyti, 
lis nėra žavintis?
(Nereikėjo liesti to klausimo. Manyk, ką nori, 
ik sau.
[Bet juk, dėde, paprastas dalykas pasisakyti, ką

ĮTik ne aristokratų tarpe, seserėčia. Dažniau pa- 
sakyti, ko nemanai, o slėpti, ką manai.

Jau tris savaites gyvenau Pavoliuos, ir dėdė manė, 
kad labai išgražėjau, ir vargiai ar bepažintų mane kle
bonas, jei susitiktų. Jis mane lygino su gaju augalu, 
kuris dailus išauga skurdžioj dirvoj, nes jis turi gerą 
prigimtį, ir jo gražumas nelauktai susyk išsiskleidžia, 
kai persodina jį į gerą žemę.

Kai pasižiūriu į veidrodį, pripažįstu, kad mano rudos 
akys įgavo naują žvilgesį, kad mano burna tapo dar 
sodresnė, o mano, pietietės, oda parausvėjo ir pašvel- 
nėjo — tikras džiaugsmas man.

Tačiau neilgai trukus po anų pusryčių galutinai su
sekiau, kad buvau tokia vaikiška ir smarkiai apsiri
kau, kai maniau poną Konpratą rimtai mane įsimylė
jus. Bet nebuvau pesimistė ir ėmiau galvoti, norėdama 
susiraminti. Tariau sau, kad nevisos juk širdys iš vieno
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Philadelphijos Žinios
ŽUVO KARYS

Neseniai gavom praneši
mą, kad Petras Mikonis žuvo 
karo lauke. Jo tėveliai, pla
čiai žinomi Philadelphijoj, 
apgailestauja savo sūnaus. 
Plačiau bus vėliau.

. VYČIO IŠLEISTUVĖS

jam 
prie 
stalo 
atei- 
švie-

Rugpiūčio 31 d. Lietuvos 
Vyčių 3-oji kuopa surengė 
išleistuves į kariuomenę vie
nam savo draugui — Pranui 
Mažeikai, 222 Morris St. Jau
nuolis nesitikėjo, ką 
draugai ruošė. Tikrai, 
puošnaus ir apkrauto 
tyliai laukė netikėtai 
nant Prano. Kai visos
sos buvo sudegtos, didžiai 
nustebo, kad visi sudainavo 
pritaikytą dainą. Nesitikė
jęs to jaunasis karys, nebe
žinojo ką daryti. Mėgino bėg
ti, bet jau jo nebepaleido, 
buvo pasodintas prie stalo, 
kur buvo sveikinimų. Įteikta 
dovanėlė nuo draugų.

Kleb. kun. I. Valančiūnas 
pasakė atsisveikinimo žo
džius jaunam vyčiui ir nau
jam kariui. Vėliau visi jau
kiai pasilinksmino ir atsi-

sveikino su savo kuopos na
riu. Jis iš savo pusės karštai 
visiems spaudė ranką ir ma
tėsi vilties, kad jis tikisi ne
pamiršti vyčių kariuomenėj 
ir ypač mąsto, kaip greičiau 
sugrįš ir vėl galės veikti.

Savo paskirton vieton jau
nuolis išvyko rugsėjo 4 d.
7 vai. ryte. Tą rytą už jį bu
vo aukojamos Šv. Mišios ir 
jo namiškiai ir artimieji 
karštai meldėsi, kad jaunuo
liui pasisektų laimingai at- 
linkti savo pareigas ir vėl 
sugrįžti.

Rugsėjo 2 d. vakare vyčiai, 
dar nenorėdami atsisveikinti 
ir atsiskirti su savo Pranu, 
padarė paskutinę ekskursi
ją. Visi smagiai praleido lai
ką maloniame vyčių būrely
je. Dabar visi laukia laiškų. 
Visi pasiryžę rašyti jam laiš
kus.

IŠRINKO GRAŽUOLĘ

Šiemet Philadelphijos gra
žuole išrinkta Itha Duerham- 
mer, 2647 71 St. Ji vyks į At
lantic City „laimėti” „Miss 
America” titulą.

Kuomet atsiras „Sielos 
grožio” karalienių rinkimai?

Klausykites Lietuviškos Radijo
H

SUŽEISTAS KARYS

Pranešta, kad korp. Vin
cas Varževičius, 1620 S. 2nd 
St., sužeistas. Jis yra mari
nas, tarnaująs ilgą laiką. Jo 
du broliai taipgi tarnauja 
kariuomenėje.

Tikima, kad jaunuolis pa
sveiks ir laimingas sugrįš 
namo. Sužeistojo sesutė Ro
žė ir brolis labai susirūpinę 
savo broliuko sveikata. Jie
du meldžiasi už savo brolius, 
užprašo mišių, nes abudu tė
veliai jau mirę.

ALT. Philadelphijos sky
rius šiomis dienomis išsiun
tė 100 dol. A.L.T. Centrui 
Lietuvos gelbėjimo reika
lams remti. Tai buvo surink
tas pelnas iš Lietuvos Stei
giamojo Seimo ir spaudos 
minėjimo, kuris įvyko gegu
žės mėn. 13 d.

Dabar Taryba bando orga
nizuoti Bendro šalpos Fondo 
skyrių ir kviečia visus geros 
širdies lietuvius prisidėti.

MIRĖ VITKUS

PRADĖTAS MOKSLAS

Šv. Kazimiero parapijos 
mokiniai pradėjo savo moks
lo metus iškilmingomis pa
maldomis ir bendra Komuni
ja rugsėjo 1. Susirinko gra
žus būrelis mokinių, naujes
nių ir senesnių.

Vyresnieji jautėsi išdi
džiai, kad jaunesnieji tik 
žvalgėsi ir žiūrėjo į savo mie
las mokytojas ir į savo nau
ją mokyklą, šiais metais su
grįžo nemažas mokinių būre
lis iš viešųjų mokyklų.

Rugpiūčio 29 dieną mirė 
Pranas Vitkus, 302 Wharton 
St. Velionis gyveno vienas, 
nevedęs, pasižymėjęs kaip 
geras katalikas. Aprūpintas 
sakramentais, mirė General 
Hospital.

Iškilmingai palaidotas 
rugsėjo 2 dieną šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Velionis paliko savo san
taupas savo artimiesiems, šv. 
Kazimiero parapijai ir šv. 
Kazimiero Seserims po dalį. 
Tegul ilsisi ramybėje.

Rugsėjo 2 d. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj pri
ėmė Moterystės Sakramentą 
Serž. Kazys Kazelskis, 1909 
S. 2nd St., su Barbora Dovy
daityte, 1706 S. Front St.

Jaunasis buvo parvykęs 
atostogų iš kariuomenės ir 
susituokė. Jiedu buvo pažįs
tami ir daugai jau ilgą lai
ką. Jaunuosius pasveikino 
giminės ir artimieji. Linkėti
na naujai šeimai laimingo 
gyvenimo.

Neužilgo po sutuoktuvių 
jaunasis turėjo išvykti ka
riuomenėn, bet tikisi greit 
sugrįžti visam laikui gyven
ti

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

ATNAUJINTA MOKYKLA

su savaisiais.

LANKĖSI KARYS

Albertas Rupšys labai gra
žiai atrodo. Jis buvo parvy
kęs jau kelintų atostogų 
kariuomenės.

PATAISOME KLAIDĄ

iš

VAIKŲ VARŽYTYNĖS

Užsukite savo radijus 1340 klc. — Trečiadieniais 7- 
7:30 vai. vak., o šeštadieniais 8-9 vai. vakare.

Dabar WTEL radijo stotis yra daug galingesnė, 250 
vatų stiprumo ir aiškiai girdima Philadelphijoj ir visoj 
apylinkėj.

Visi skelbimai, sveikinimai, pranešimai ir kita įdomi 
ir svarbi programa girdėti plačioj apylinkėj. Per šią ra
dijo programą galite klausytis gražiausios lietuviškos mu
zikos, gerų kalbėtojų ir daug įvairenybių.

Lietuvių Radijo Programos Vedėjas

Antanas Dzikas
3619 E. Thompson St. Philadelphia, Pa.

Tat REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

— Taip, bet jie gėrisi manim, gi moterys šnipinėja
kūno trukumų ir, jei reikia, pačios jų pramano. Matai, 
aš jau galybę dalykų esu pastebėjus.

—- Seserėčia, mes tai gerai matom, bet stenkis pa
stebėti, kad mandagumas taip pat vertintina savybė.

Kai svečiuodavosi jauni vyriškiai, jie sukdavosi apie 
Junoną su manim, ir aš gerai įsismagindavau. Bet kai 
būdavo seniai... Dieve! Prasidėdavo politika, nuo ku
rios apsirgdavo mano galva. A, kokia nuobodi toji po
litika!

Tie žmoneliai atvykdavo baisiai įniršę dėl kokio val
džios žygio. Apie tai jie kukliai šnekėdavosi, kol koks 
smarkus bonapartistas rikteldavo sušaudysiąs respub
likonus ir jiems baimės įvarysiąs. Vaikiški žodžiai su
keldavo juoką, bet tos įsivaizduotos žudynės būdavo 
signalas nepasitenkinimams ir plepalams. Mes stačia 
galva leisdavomės į politiką ir erzėdavom, ligi paval- 
gydavom. Visi kaip susitarę baisėjosi respublika ir 
respublikonais. Bet kai kiekvienas iš savo kišeniaus iš
sitraukdavo po mažutę vyriausybę, kurios nepamiršo 
pasiimti su savim, tuojau pradėdavo jie rūsčiai žval
gytis ir parausdavo kaip vėžiai.

Legitimistas apsivilkdavo didingomis tradicijomis, 
pagarbomis, gailavimais ir imperijalistą apšaukdavo 
revoliucijonierium; šis gi savo dvasios gelmėj legiti- 
mistus vadindavo asilais; bet mandagumas neleisdavo 
jam pasakyti savo nuomonės, todėl atsiteisdamas jis 
spiegė kaip svilinamas. Paskui vėl užgriūdavo ant res
publikonų. Juos plūsdavo, juos tremdavo, juos šaudy
davo, jiems galvas kirsdavo, juos į košę sumaldavo, 
bendroj neapykantoj susivienydavo bonapartistai ir 
legitimistai ir tuos nelaimingus dvikojus nušluodavo 
nuo žemės paviršiaus. Jie užsidegę kalbėdavo, skėt
riodavo, gelbėdavo tėvynę, parausdavo... Ir tai, deja, 
nė kiek netrukdė jų priešui keliauti sau sveikam.

Tarp tų kliedėjimų dėdė kartais pasakydavo kokį 
sąmojų ar išmintingą žodį ir kalbas nukeldavo į aukš
tesnę plotmę, kur nebūdavo asmeninių reikalų ir sim
patijų. Nebūdamas legitimistas, šiaip aiškiai nenusi
statęs, jis vis dėlto manė, kad jau visas šimtas metų 
Prancūzija eina žemyn galva ir dėl tos nenormalios 
padėties ji neteks pusiausvyros ir nukris į bedugnę, 
kur bus palaidota.

Šv. Kazimiero mokyklos 
klasės ir koridoriai šiemet 
naujai ir gražiai išdažyti. 
Nors dažymo darbą atliko 
ne amatininkai, o mėgėjai, 
bet mokykla atrodo žymiai 
šviesesnė ir jaukesnė. Sese
rų priežiūroje, mokyklos iš
dažyme dirbo šie darbinin
kai: Azaranskas, Jablonskis 
su sūnumi, J. Mickūnas, A. 
Paškevičiūtė, A. Azaranskai- 
tė, J. Mažeika, K. Sutkus, V. 
Balčaitis, P. Utkus, J. Utkus, 
V. Rimgaila, M. Šeparaus- 
kaitė, E. Sideravičitė, F. Ma
žeika, Palonis, Chachuck, K. 
Kisielius, E. Spudytė, A. Ma
žeikaitė, F. Barčius ir keli 
jaunesni.

Pažymėtina, kad dauguma 
darbininkų buvo vyčiai-vy- 
tės. Klebonas gražiai padė
kojo darbininkams už tokį 
pasiaukojimą savo parapijos 
reikalams.

STAIGA MIRĖ

Ieva Martinkienč staiga 
mirė rugpiūčio 26 d. Palai
dota rugsėjo 4 d.

Philadelphijoj ką tik pa
sibaigė vaikučių varžytynės 
su karo bonais. Kiekvienas 
pirkęs karo boną ir prisiun
tęs savo foto, stoja į varžy
tynes laimėti dovaną.

Pirmoji dovana bus $1000.- 
00, kitos mažesnės. Dovanas 
skirstys komisija ir duos į- 
domiausiam vaikučiui. Iš 
so dalyvavo 500 vaikų.

Praeitos savaitės ,,A” Phi
ladelphijos Žiniose įsibrovė 
klaida. Aprašyme, kad pp. 
Wesolowski sūnelis Jonas 
buvo pakrikštytas ir vietoj 
„iškilmingai pakrikštytas” 
atspausta „iškilmingai palai
dotas”. Dabar pataisome, 
kad berniukas sveikai auga 
ir, matyti, ilgai ilgai gyvens, 
kad tokia klaida įvyko. Vai
kučio krikšto motina buvo 
vytė E. Jablonskytė.

Praėjo
Stora moteris (mažam ber

niukui). — Pasakyk man, 
vaikeli, ar galiu per šiuos 
vartus įeiti į sodą?

Berniukas: Kodėl ne. Ne
perseniausiai ūkininkas įva
žiavo su pilnu vežimu šieno.

Stogas nereikalingas
Karčiamoje sustojo žmo

gelis atsigerti alaus; lauke 
smarkiai lijo ir per stogo 
skyles varvėjo lietus, žmo
gus, vieną ir antrą kartą nu
sišluostė lietaus lašus nuo 
savo kepurės, supykęs savi
ninkui sako:

— Maušai, kodėl stogo ne
taisai?

— Nu, kaip aš taisysiu, 
kad lietus lyja.

— Tai reikėjo taisyti, kuo
met gražus oras buvo!

— Nu, kam tuomet taisyti, 
nes tuomet stogas nereika
lingas.

Nesuprato
Agentas (mažai mergaitei 

prie namų vartelių) : Ar ta
vo mamytė namie? (Nuėjęs 
prie durų skambina varpelį).

Mergaitė (manda^ 
Taip, tamsta.

Agentas (pabandęs sk 
būtį kelis kartus, atsis 
į mergaitę): Maniau, 
sakei, jog tavo mamytė 
muose?

Mergaitė: Taip, ji na 
bet aš ne čionai gyvenu.

Išpildė paliepimą
— Prižiūrėk krautuvę 

nueisiu į paštą, — tarė i įty. Visi kviečiami, 
ninkas savo naujajam p:-----
bininkui. — Ir būk ma ąOd. 8 vai. ryte 
gus kiekvienam, kuris 
na ir klausyk jo paliepiu

Pusvalandį vėliau su 
ta savininkas.

— Ar buvo kas nors 
jęs? — jis klausia.

— Taip, vyras atėjo i 
liepė man abi ranki iš 
Tuo metu jis paėmė iš 
čiaus visus pinigus ir iš

tonne, N. J.

įjiis šios vasaros 
bus šį sekmadienį, 
ji, par. darže. Tai 
įjos piknikas. Šia- 
į bus gražių pa- 

Jame uždarysi
mos daržą iki atei

<JI. Kemėžis atlai
das už Lietuvą, 
pr, Adomaitienė.

£ korp. Jonas Ma- 
; Bronislova Miški- 
;bas buvo Elizabe- 
jdčios apsivedė su 
Sulikowski.

j) i klebonas iškė- 
Pranas Bekaj M Ignaciūnui, 

____________ Pociui ir klierikams

LIETUVIU RADIO PROGRA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Beit 8:00 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS '-

įjobėjo Šv. Mykolo

RADIJO PIKNIKAS
vi-

DU UŽMUŠTI

Rugsėjo 2 d. mūsų Navy 
Yard įvyko didelis sprogi
mas, kuriame žuvo du dar
bininkai ir keletą sužeista. 
Jie visi patalpinti artimose 
ligoninėse.

ANTRAS SŪNŪS

Alb. Bernotai liepos 29 die
ną susilaukė antro savo sū
naus, kuris pakrikštytas 
Juozapo ir Tomo vardais. 
Krikšto tėvu buvo Pranas 
Bernotas, o krikšto motina 
Ona Langvey.

Sūnus auga labai gyvas 
sveikas berniukas.

PO ATOSTOGŲ

ir

Paskutinieji atostoginin- 
kai jau grįžta į namus. To
dėl ir šv. Kazimiero bažny
čioj sekmadienyj buvo dau
giau žmonių.

Rugpiūčio 20 d. įvyko An
tano Dziko radijo valandos 
piknikas. Buvo Vytauto par
ke. Nors į parką atvykti ne
labai patogu, galima važiuoti 
tik automobiliais, bet suva
žiavo tiek daug žmonių, kad 
Vytauto parke seniai tiek 
buvo. Buvo iš Philadelphijos, 
Chesterio, Camdeno, Deler, 
Riverside, Pulsboro, Burling
ton© ir iš kitur. Daug biznie
rių ir šiaip visuomenės vei
kėjų.

Man teko sueiti tuos, ku
rių seniai nemačiau. Jeigu 
nori savo draugus ir pažįs
tamus sueiti, tai būk Dziko 
radijo valandos parengimuo
se! Tas parodo, kad Dzikas 
turi daug draugų ir rėmėjų. 
Piknike nors trumpai teko 
pasikalbėti su p. Dziku. Sa
kė kitais metais stengsis pa
rengti pikniką tokioj vietoj, 
kad būtų galima pasiekti 
gatvekariais, nes daug žmo
nių norėjo atvažiuoti, bet 
dėl nepatogios transportaci- 
jos negalėjo. Tai geras už-

manymas parengti pikniką 
tokioj vietoj, kad galėtų at
važiuoti ir tie, kurie neturi 
automobilių.

Dzikas pranešė, kad radi
jo stotis WTEL, 1340 kilo- 
ciklų, yra jau daug galinges
nė, nei anksčiau. Dabar pro
gramos trečiadieniais 7 vai. 
vak. ir šeštadieniais 8 vai. 
vakare daug toliau ir aiškiau 
girdimos. Jeigu Philadelphi
joj ir apylinkėje kur nors ne
aiškiai girdėti, tai ne dėl ra
dijo stoties kaltės, gal keno 
radijas sugedęs.

Tai gera žinia, kad lietuvių 
programos transliuojamos iš 
galingesnės stoties. Linkiu 
programos vedėjui p. Dzikui 
sėkmingai darbuotis lietuvy
bei, kad oro bangomis skam
bėtų lietuviškas žodis, muzi
ka ir daina, o Philadelphijos 
ir apylinkės lietuviai parems 
jo darbą, prisidės prie palai
kymo jo vadovaujamų radijo 
programų.

Piknikierius

Tel. Ste 3208

Jis juokdavosi -iš įvairių partijų apskarimo ir kvai-
lumo, bet dažnai jo širdies skausmas pasireikšdavo ko
kiu pašiepiančiu sakiniu. Niekados jo neregėjau įsi
karščiuojant; kai svečiai imdavo mauroti, jis likdavo 
ramus ir, be to, tikras, kad paskutinė teisybė bus jo, 
nes jis matė teisingai ir toli. Tačiau jo antipatijos bu
vo stiprios, ir jis nekentė respublikonų. Kartais girdė
davau jį mūsų vyriausybes vadinant teniso lošikais, 
palyginant įstatymus, kuriuos abeji Rūmai kasdie vie
nas kitam siųstosi, su sviediniais, į kuriuos, skraidančius 
ore, prancūzai, užvertę nosis, pamaldžiai žiūri, kol jie 
atsimuš į tą garbingą kremzlę ir ją gražiai ir smagiai 
priplos. Iš čia aš savo mažutei vyriausybei pasidariau 
kelias išvadas, kurias papasakosiu savo laiku ir savo 
vietoj.

Ponas Pavolis mėgo pašnekesius ir net ginčus. Jei 
kalbėjo jisai nedaug, tai klausė atidžiai. Jo kaimietiš
ka išvaizda slėpė bendrą orijentaciją, tikrą, aukštą, 
jautrų skonį ir sveiką protą, susijusį su realiu pažiūrų 
aukštumu. Nebuvo jis nei šventasis nei davatka. Kaip 
daugelis vyrų, manau, jis bus turėjęs savo silpnybių ir 
klaidų; bet jis tikėjo Dievą, sielą, dorybę, o netikėjimą, 
rietenas, šmeižtus jis nelaikė vyriškumo ir proto ženk
lais. Jis mėgo klausytis materijalistų ir laisvamanių 
dėstant savo mokslą, ir jo burna jau daug rodė, kai 
jis žiūrėjo į pasakotoją, sutraukęs antakius, kurie jam 
beveik visai paslėpdavo akis. Paskui jis lėtai, su di
džiausiu ramumu sakė:

— Po plynių, pone, tamsta man patinki! Tamsta 
beveik pasiekei tobulą nusižeminimą, kurį skelbia E- 
vangelija. Man nesmagu, kad negaliu sekti tamstos pė
domis, nes aš turiu velniško išdidumo, kuris man nie
kados neleis lygintis su kirmėle, kuri šliaužia po mano 

.kojų, ar paršu, kuris kieme voliojasi.
Nuolat grumdamasis su savo valsčiaus savivaldybe, 

nemėgo_ jis kaimiečių ir tvirtino, kad nerasi suktesnio 
nenaudeliO- už sodietį. Todėl nors jį vertino, gerbė, 
bet nemylėjo. Tačiau jis plačiai rėmė labdarybę ir pa
sitarnaudavo, kai atsirasdavo proga, bet jo niekados 
neapgaudavo gerų žmonių išnaudotojai ir sukčiai.

Pagaliau dėdė, jei jis nesileido į jokią karjerą, jei 
jis nebuvo nei gydytojas, nei advokatas, nei inžinierius, 
nei karys, nei diplomatas, net nei ministeris, savo

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 29S1

Tel. POPlar 4110

t tortą buvo paste- 
: Elizabetho lietu- 
ams liepos mėnuo

į Charles J. Romj 50daug sužeistų ir 
šiomis dienomis 
ikad Antanas Re- 
15 30 d. rimtai su- 
mtūzijoje. Be to, 
17 d. sužeistas ten 
Žvirblis, parapijos

; (Ramanauskas)
; LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vernon St.
; Philadelphia, Pa.
^Moderniška laidojimo Įstaiga fei baritonas. Jo 
'dėlė, graži koplyčia, erdvi sali inąg liepos 5 d. bu- 
[kelelvingiems suteikiama nak JįjĮjįoje jro-į 
! Viskas nemokamai. Kreipk 
' dieną ar nakti.

Akulionis pasiekė 
žymėjimo. Spau- 
.kad jis, kaip na- 
5 Bombardment 
sekė 500 lėkimo 
pečių bombardavi- 
: spaudos, tokio 
jokia grupė nepa- 
Tiduržemio karo 
e, kaip ši, kurios 

Nuliūdimo valandoje pra Pr. Akulionis. 
šauktis prie manes šj esąs sveikas it 

1601 - 03 So. 2nd St į3' Dors dalyva- 
Timise, Sicilijoje, 
kitose vietose. Jis 
senyje 21 mėnuo.

Tel. DEW. 5136

Philadelphia, Pa.

Jos. Kavalaiisk;
LIETUVIS GRABORK

Lalsniuotas Penna ir New Je 
valstijose

® sūnus yra ka
lbančių šeimų:
k Dantistas Al- 
?irdas, Pranas ir 
Našlės Grinčie- 

Lietuvis Graborius - BalsainuotojaJ »advokatas Ka- 
i Pranas ir Ignas.

i, Jonas, Pra-

JONAS BALNIS

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

uždavinį gyvenime vykdė laikydamasis sveikų tradi-
cijų, gerbdamas, kas gerbtina, nesidavė nešti laiko 
kliedėjimams, savo įtaka kai kuriuos žmones nukreip
damas į tai, kas gera ir teisinga, žodžiu, dėdė buvo 
proto žmogus, širdies žmogus, geros valios žmogus. 
Mylėjau jį labai, ir jei jis nebūtų tarpais kalbėjęs apie 
politiką, būčiau maniusi, kad jis be ydų. Privatiniam 
gyvenime buvo jam lengva. Jis labai mylėjo savo duk
terį ir greit mane apdovanojo dideliu draugiškumu.

— Kokia pabaisa tos vyriausybės! — sakydavau 
ponui Konpratui. — Reikėtų jas visas panaikinti. Bent 
negirdėtume kalbant apie politiką. Du panaikintini da
lykai: pijaninas ir politika.

— Teisybė, ir aš taip manau, — atskė jis juokda
masis.

— A!... Nemėgstat pijanino? Tačiau maloniai klau
sotės Blankos. Bent taip atrodo.

— Mano giminaitė Blanka turi tikrą talentą.
Šis paaiškinimas mane paveikė stipriai it uodai, kurie 

zyzia aplink miegantį: jie erzina, bet visai neprižadina. 
Taip, priežastis nebuvo visai rimta, nes, nežiūrint Ju
nonos talento, mane, nemėgusią pijanino, visados im
davo noras rėkauti ar išsinešdinti, kai ji skambindavo 
Mocarto ai' Beethoveno sonatas. Štai vyrai, kurie gali 
pasigirti žmonijai nuobodulio įvarę! Man tiesiog širdį 
plėšo, kaip pamanau apie jų žmonas.

Taip gyvendami švelniai, vildamiesi, su mažučiais 
rūpestėliais, kurie išsiklaidydavo nuo meilaus žodžio 
ir buities pramogų, pasiekėme rugsėjo pabaigą. Lyg 
žmogus, kurį veda nukirsti, dėdė gedulingu veidu ruo
šėsi su mumis vykti į pono Konprato paskelbtą vakarą.

XII
Prisipažįstu, kad pirmutiniam baliuj mano pasta

bumas nekaip veikė. Iš šito vakaro teatsimenu svaigi
nantį malonumą ir prasitartas kvailystes, nes ryto
jaus dieną gavau smarkų pamokslą.

Retkarčiais Junona stukteldavo man vėduokle į ran
ką ir pakuždėdavo į ausį, kad aš juokinga. Bet ji ga
lėjo man ar sienai sakyti — šokėjų rankose nuskrisda
vau mąstydama, kad neverta eiti į dangų, jei ten nėra 
valso.

Kartais mano kavalierius tardavosi gudriai padary
siąs, jei truputį su manim šnektelsiąs.

------ ---------------------- --------- ‘jąją įvairiuose
— Dai' neseniai, panele, gyvenat šitoj apylinke
— Ne pone. Maždaug šešios savaitės.
— Kur gyvenot prieš atvykdamos į Pavolius?
— Krūmynėj. Baisus kaimas su baisia teta 

mirė, dėkui Dievui!
— Šiaip ar taip, jūsų vardas plačiai žinoma 

nele. Yra buvęs riteris Lavai, 1423 m. uždaryta 
Mišelio kalne.

— Taip! Ką jis ten veikė, tas riteris?
— Gi nuo anglų gynė užpultą kalną.
— Užuot šokęs? Koks liurbis! '
— Tai šitaip, panele, branginat protėvius ir die

kurną? -r.
— Protėvius! Man jie niekados į galvą neati ’"MM (2 br.)

didvyriškumą menkai vertinu. 15
— Kuo jums nusikalto tasai vargšas didvyriški (4
— Berods, romėnai buvo didvyriški, o romėnų r ^ozas 

čiu! Bet šokim valsą, užuot šnekėjęsi.
Ir taip šokikui užčiaupdavo lūpas.
Kai nupliekstam salione, šitų išsipuošusių ponii 

se, tarp tų žmonių, nuo kurių neseniai buvau tai 
pasijutau šokanti valsą su ponu Konpratu, mano 
pakilo iki debesų. Taip, — šoko jis geriau už vis 
tus. Nors jis buvo didelis, o aš nepaprastai maža 
lūs, šviesūs, smailai suraityti jo ūsai protarpiais ’•hriuomeneje). 
tė man veidus, ir man užėjo keletas nedidelių pi 
dų, kurias čia praleisiu, kad nepapiktinčiau artin

Apsvaigus nuo džiaugsmo ir aplink mane dū $0 įr povįlo pa
čių komplimentų, aš rėžiau visokias įsivaizduoti! ^yčiojg Draeįta 
neįsivaizduotinas nesąmones. Bet aš sužavėjau i >0pakrikštvt’ vip 
vyrus ir sukėliau nusiminimą visoms mergaitėm hl*KnKSiyu sie

Didžiausiai man patiko kotilionas, ir kai dedi 
ris lyg kankinys lindėjo savo kampe, mums davė 
lą, kad laikas vykti, aš sušukau per visą salioną

— Dėde, jūs išvesit mane tik su durtuvais. ---- , ----
Bet turėjau apsieiti be durtuvų ir sekti paski Y^er Zerzeckas, 

noną, kuri, kaip visados daili ir ori, tuojau pah 5 Ballis, Kathleen 
tėvo, nepaisydama mano priekaištų. JOan Peckus.

Grįžus į savo kambarį, gana ramiai nusirei i sakramentą nri- 
bet begulinčią, su naktiniais rūbais, mane apėmė 1 nerma2nP 
galimas noras. Griebiau priegalvį ir pradėjau si f SU
dainuodama kaip pakvaišus.

(Bus daugiau)
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i į sodą?
is: Kodėl ne. Ne- 
iai ūkininkas įva- 
ilnu vežimu šieno.

nereikalingas
oje sustojo žmo- 
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vėjo lietus, žmo- 
ir antrą kartą nu- 
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ai, kodėl stogo ne

Milu 
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muose?
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bet aš

tyonne, N. J
utinis šios vasaros 
is bus šį sekmadienį, 
) 10 d., par. darže. Tai 

Efe rapijos piknikas. Šia- 
-Pij^ mike bus gražių pa- 

imu. Jame uždarysi
mai jos daržą iki atei- 
,metų. Visi kviečiami.

nueisiu į, 
ninkass? 
bininįjį

ta savir-

kaip aš taisysiu, 
lyja.

eikėjo taisyti, kuo- 
s oras buvo!
:am tuomet taisyti, 
?t stogas nereika-

liepė 
Tuo

gus kitk - - - - - - - - -
nairkh- 9 d. 8 vai. ryte 

un. M. Kemėžis atlai- 
|. mišias už Lietuvą, 
ė Pr. Adomaitienė.

Ai ■
vedė korp. Jonas Ma- 
su Bronislova Miški- 
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t Kulikowski.
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:ė namie? (Nuėjęs 
skambina varpelį).
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— Ne pone. Maždaug šėK-
— Kur gyvenot prieš atvyki
— Krūmynėj. Baisus kai®-'' 

mirė, dėkui Dievui!
— šiaip ar taip, jūsų vai® 

nele. Yra buvęs riteris Lavai > 

Mišelio kalne.
— Taip! Ką jis ten veikė, ts
— Gi nuo anglų gynė įį
— Užuot šokęs? Koks 1W
— Tai šitaip, panele, branp
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— Protėvius! Man Jie n®" 

didvyriškumą menkai verti®
— Kuo jums nusikalto tasai
— Berods, romėnai buvoti 

čiu! Bet šokim valsą, užuot
Ir taip šokikui užčiaupdavo^
Kai nupliekstam salione. ĮL 

se, tarp tų žmonių, nuo W-, 
pasijutau šokanti valsą su F. 
pakilo iki debesų. Taip, 
tus. Nors jis buvo didelis, o ' 
lūs, šviesūs, smailai suraiO 
tė man veidus, ir man i^F 
dų, kurias čia praleisiu, kad

Apsvaigus nuo džiaugs®0 > 
čių komplimentų, aš rėžiau 
neįsivaizduotinas nes3®?T\^ 
vyrus ir sukėliau misin'®-**

Didžiausiai man patiko . 
ris lyg kankinys lindėjo sa 
lą, kad laikas vykti, aš

— Dėde, jūs išvsĮt^ CŽUsakramenta ori'

William Hermann su 
r Drescher,_Boles- 

Grįžus į savo kamtaj.
bet begulinčią, suį^  ̂
galimas noras. Griebiau F 
dainuodama kaip

fflsW

įai pašauktų vardai ir 
rie buvo neužregis- 
iš seniau pašauktųjų: 
lis Danielius (3 br.) 
įas Vincas 
kis Hubertas 
itis Jonas (2 br.) 
' Leonas 
tas Jonas 
as Albertas 
ičius Vincas (2 
granas
Alfonsas (4 br.) 
įkas Juozas 
Herold 
is Vincas (sūnus, 
rnauja anksčiau) 
į tarpe

br.)

tė- 
lie-

L inas atsitikimas mūsų 
oje, kad tarnauja sū- 
Įtėvas kariuomenėje).

Rep.

v. Petro ir Povilo pa- 
i bažnyčioje praeitą 
i buvo pakrikštyti šie 
ai: Barbara Eillien 
įer, Gloria Elaine Ruz- 
jyce Barbara Roden, 
ten Saranczak, Law- 
Christopher Zerzeckas, 
i Ann Ballis, Kathleen 

Joan P ckus. 

owa su Albina Reklai- 
Iward Wojciak su Bro- 
i Sakotski, Joseph Ma-

tuza su Genevieve Dapkus, 
Monika Augastis su And
rium Broneikis, Bronislowa 
Miškinis su Jonu Mateskiu, 
Marcelė Rėkus su Vilium 
Klevinsku. Palaidoti su baž
nytiniu patarnavimu: Jonas 
Matusevičius ir Jonas Pen- 
kūnas.

— Mokslo metų pradžia 
mūsų parapijos mokykloje 
rugsėjo (September) 11 die
ną.

— Dirmavonės sakramen
tas bus teikiamas mūsų baž
nyčioje š. m. lapkričio 
19 d.

m.

Paterson, N. J
Parapijoj ir CYO piknikas 

rugsėjo 3 d. puikiai praėjo. 
Buvo žmonių per 400. Svečių 
tarpe matėsi iš Bostono, Pro
vidence, Newarko, Harriso- 
no, Kearny, Bloomfieldo ir 
kitur. Tai gal geriausias ir 
didžiausias piknikas, koks 
tik Patersone yra buvęs.

Daug dirbo J. Jesulaitis, A. 
Skubus, Obelevičius ir kiti. 
Bonų laimėjimai atiteko po
niai Banghart, Leikiui ir 
Dumšai.

Kleb. kun. J. Kinta ir ren
gimo komitetas dėkoja vi
siems, kurie kuo nors prisi
dėjo pikniko pasisekime.

Chicago, Ill

Leitenantas E. A. Juozai
tis, iš Marquette Park, da
bar yra Pietų Pacifiko ka
ro laukuose. Narsiam leite
nantui neseniai suteiktas oro 
medalis už jo žygius oro ata
kose.

Tarpe aštuoniolikos mer
gaičių iš Čikagos, baigusių 
lavinimo periodą marinų ei
lėse, Camp Lejeune, N. C., 
yra dvi lietuvaitės: Corp Ge
nevieve J. Jutchus ir Private 
Ann Karbutauskas. Jaunos 
marinės gavo paskyrimus į- 
vairiose stovyklose.

Šv. Kazimiero Seserys šir
dingai kviečia Čikagos lie
tuvaites tęsti mokslą šv. Ka
zimiero Akademijoje. Moks
lo metai prasidės antradienį, 
rugsėjo 12, 9 vai. 
Mišiomis.

ryte Šv.

J. Saba- 
kautynių 
departa-

St. Sgt. Vladas 
liauskas, džiunglių 
veteranas, iš karo 
mento gavo bronzinį žvaigž
dės medalį; jis išgelbėjo su
žeistą karį mūšiuose su japo
nais.

iki šiol jau parduota per 
4,000 bilietų į „Olis į teisė
jus” pikniką. Tai bus viena 
iš didžiausių lietuvių demon
stracijų, kad laimėtume dar 
vieną lietuvį teisėją.

Kun. Vladas Urba pakrikš
tijo daktaro Jono Zaikio duk
relę Luciją-Mariją. Krikšto 
tėvais buvo Aldona Zaikytė 
ir J. Stoškus.

„Seabee” Ralph Balzekas 
tarnauja Naujoj Gvinėjoj. 
Jau metai ir pusė, kai jis yra 
paskirtas Pacifiko karo zo
noj. Ten būdamas netikėtai 
susitiko su savo bendra
moksliu, kurio nematė virš 
dvejų metų.

Rugsėjo 8 d. prasidės Či
kagos lietuvių „Šidlavos” at
laidai Gimimo P. Š. parapi
joje.

Jonas A. Stoškus

Bridgeport, Conn
Praeita savaitę palaidota 

a. a. Ramutytė. Tai buvo vi
sai jauno amžiaus moteris. 
Laidotuvės buvo iš lietuvių 
bažnyčios. Ramutis Bridge- 
porte yra žinomas, turintis 
savo lietuvišką spaustuvėlę. 
Reiškiame Ramučiams užuo
jautos.

Rugpiūčio 30 d. buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeport© skyriaus su
šauktas visų draugijų susi
rinkimas. Visi atstovai susi
rinko, buvo per 20. Visi la
bai rimtai apsvarstė vietinį 
veikimą, kuris prasidės atei
nantį mėnesį, tai Pašalpos 
Fondo rinkliavos reikalus ir 
lapkričio m. drapanų rinki
mą. Nutarta laukti praneši
mo iš Centro ir tada pradėti 
pilnai darbuotis. Taipgi iš
rinkti trys atstovai surengti 
tuojaus prakalbas: A. Stani- 
šauskas, A. Viznis ir A. Tus- 
kienė. Jie gaus kalbėtojus. 
Prakalbos turi įvykti šio mė
nesio paskutiniam sekmadie
ny. Prakalbos bus parapijos 
salėje. Tad visi į vieningą 
lietuvišką gražų darbą.

Visos draugijos prisiuntė 
savo atstovus, tik dar nepa
judėjo Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto klubas; 
bet jau vyrai ir moterys sako 
susijungę ir ši draugija ne
pasiliks nuo kitų.

Parapijos choras savo su
sirinkime nutarė rengtis prie 
gražaus vaidinimo ir koncer
to lapkričio 26 d. Jaunimas 
paskyrė to vakaro pelną baž
nyčiai, kuri dabar baigiama 
dekoruoti. Choras rengiasi ir 
prie 40 vai. atlaidų, kurie bus 
rugsėjo 17, 18, 19 d.

Liudvikas Ribokas, choro 
narys, apsivedė praeitą šeš
tadienį. šliūbą suteikė brolis 
kunigas Ribokas. Choras lin
ki jam ilgiausių laimių ir at
sivesti savo žmonelę į chorą.

O.

PRANCIŠKONŲ VIENUO
LYNO IŠKILMES

Naujo religinio, kultūrinio 
ir tautinio centro — vienuo
lyno įkūrimas Maine valsty
bėje nudžiugino ypač Maine 
lietuvius. Iki šiol Maine vals
tybės lietuviai buvo beveik 
nežinomi, užmiršti; jie netu
rėjo savo lietuviškų parapi
jų, mokyklų, lietuvių kuni
gų. Su Lietuvos Pranciškonų 
vienuolyno įkūrimu Mount 
St. Francis, Greene, Mainė, 
prasidėjo naujas gyvenimas 
šioje tolimoje lietuvių koloni
joje.

Amerikos lietuviai, giliai 
įvertindami naująjį Lietuvos 
Pranciškonų vienuolyną, 
gausiai dalyvavo jo pašven
tinime š. m. rugpiūčio 6 d.

Dalyvavo svečiai kunigai— 
kun. Ig. Albavičius, Cicero, 
Ill., kun. J. Valantiejus, Wa
terbury, Conn., kun. Pr. Ju
ras, Lawrence, Mass., kun. 
J. Vaitekūnas, Providence, 
R. I., kun. Dr. J. Starkus iš 
Elizabeth, N. J., Tėvų Mari
jonų Provincijolas kun. J. 
Jančius, kun. Dr. A. Bružas, 
Hartford, Conn., Tėv. K. 
Žvirblis, Providence, R. I., 
kun. B. Ribokas, Rumford, 
Me., kun. A. Deksnis ir daug 
vietos prancūzų ir airių ku
nigų — viso 25.

Vienuolyno pašventinime 
be Maine valstybės lietuvių 
dalyvavo svečiai iš Chicagos, 
Baltimorės, Kanados, Brock- 
tono, Norwoodo, Cambridge, 
Mass., Lawrence ir kitų mies
tų.

Pašventinimo dienoje ryte 
10 vai. kun. J. Valantiejus 
atlaikė iškilmingas Mišias ir 
pasakė pamokslą.

Portlando vysk. J. E. Juo
zapas E. McCarthy, staiga 
susirgęs ir atsigulęs į ligoni
nę, pašventinti vienuolyną 
atsiuntė savo Generalinį Vi
karą, prel. G. P. Johnson.

3 vai. po pietų prel. John
son, dalyvaujant kunigams ir 
miniai lietuvių, iškilmingai 
pašventino vienuolyno koply
čią ir patį vienuolyną.

Prelatas vyskupo vardu 
sveikino lietuvius ir savo kal
boje džiaugėsi naujuoju vie
nuolynu, kuris turėsiąs dide
lės reikšmės Maine valstybės 
ir visos Amerikos lietuviams.

Kun. P. Juras savo nuo
širdžia gilia pranciškoniška

AMERIKA

VARGONININKAI TURĖJO SEIMĄ
Rugp. 23 d. 9:30 vai. A.L.- 

R. K. Vargonininkų Sąjun
gos Seimas pradėtas Ply- 
mouthe, Pa., iškilmingomis 
mišiomis, šv. Kazimiero baž
nyčioje. Mišias laikė vietos 
klebonas kun. Ant Sinkevi
čius; diakonu buvo kun. Jo
nas Kazlauskas, subdiakonu 
kun. L. Gilis.

Pietro Yon gedulingas mi
šias už Sąjungos narius gie
dojo muzikai P. Karašaus- 
kas, J. šaučiūnas, J. Varai- 
tis, J. Stulgaitis, A. Vismi
nas, J. Olišauskas, A. Stan
kevičius, P. Dulkė, S. Simo- 
navičius, A. Pocius grojo 
vargonais. Po mišių sugiedo
ta Č. Sasnausko Marija, Ma
rija.

Po mišių visi kunigai ir 
vargonininkai, taip pat ir di
delis būrys žmonių, nuvyko 
į kapines pagerbti a. a. kun. 
Aleksandro Burbos. Kun. A. 
Sinkevičius pasakė turiningą 
kalbą, iškeldamas kun. Bur
bos nuveiktus garbingus 
darbus šiai parapijai, dide
lius nuopelnus mūsų tautai 
ir Bažnyčiai. Užbaigoje su
giedota Angelas Dievo. Var
gonininkų Sąjunga uždėjo 
pagarbos vainiką. Nusifoto
grafuota prie paminklo. 
Grįžta į bažnytinę salę, kur 
buvo paruošti pusryčiai, su
rengti Karašauskienės ir 
Šaučiūnienės.

Čia dalyvavo visi kunigai, 
vargonininkai ir svečiai.

Seimas pradėtas 1:45 vai. 
popiet Redington Hotel, 
Wilkes-Barre, Pa. Maldą at
kalbėjo kun. J. Inčiūra. Su
giedotas Lietuvos Himnas. 
Muz. J. šaučiūnas sveikinda
mas atidarė seimą. Seimo ve
dėju išrinktas Antanas Gri
goraitis, raštininku—A. Vis
minas.

kalba visiems paliko gilų įs
pūdį.

Prof. Dr. K. Pakštas savo 
kalboje iškėlė vienuolyno kul
tūrinę reikšmę.

Kadangi kalbų klausėsi ir 
nemažas skaičius prancūzų ir 
airių, Tėv. K. Žvirblis, domi
ninkonas, labai vykusiai at
pasakojo angliškai visų kalbų 
turinį.

Vienuolyno pašventinimo 
proga DeWitt viešbuty įvy
ko bankietas, kurį surengė 
Lewistono švenč. P. Marijos 
Neperstojančios Pagalbos 
Lietuvių Moterų draugija. 
Bankiete dalyvavo apie 300 
lietuvių.

Visus bankieto dalyvius 
sužavėjo tautiniai šokiai, ku
riuos pašoko O. Ivaškienės 
vadovaujama mergaičių ir 
berniukų šokikų grupė, atvy
kusi iš Bostono.

Visas bankietas praėjo su 
dideliu pasisekimu. Vietos 
spauda plačiai rašė apie nau
jąjį Lietuvos Pranciškonų 
vienuolyno įkūrimą ir pa
šventinimą.

Lietuviškos pamaldos
Tėvų Pranciškonų rūpes

čiu ir pastangomis, gautas 
leidimas kas sekmadienį lai
kyti lietuviams pamaldas Šv. 
Patriko airių bažnyčios kop
lyčioje, Lewiston, Me.

Lietuviškos pamaldos pra
dėtos laikyti rugpiūčio 13 d. 
Prieš mišias svečiai iš Chi
cagos, So. Bostono ir vietos 
lietuviai, vadovaujant prof. 
Dr. K. Pakštui, sugiedojo 
giesmę ,,Pulkim ant kelių”. 
Pirmą kartą Lewistono isto
rijoje, airių bažnyčioje su
skambėjo ši kiekvieno lietu
vio širdžiai taip miela gies
mė. Daugeliui lietuvių ji iš
spaudė ašaras ir sužadino 
brangius prisiminimus...

Tėv. Justino Vaškio patrio
tinis pamokslas įkvėpė vi
siems vilties ir šioje sunkio
je lietuviams valandoje nenu
siminti, bet drąsiai kovoti už 
Lietuvos laisvę. „Jei Dievas 
bus su mumis, mes nežūsi
me”, kalbėjo jaunasis pa
mokslininkas.

Rep.

Seimą sveikino: kun. J. In
čiūra, kun. V. Šimkonis, kun. 
J. Kazlauskas, kun. L. Gilis 
ir „Garso” redaktorius Ma
tas Zujus. Raštu sveikino: 
komp. J. Žilevičius, J. či- 
žauskas, kun. M. J. Urbonas, 
prsiųsdamas čekį $10.00; 
Chicagos Varg. provincija 
per J. Brazaitį — su čekiu 
$10.00; Pranas Bujauskas 
su čekiu $5.00; Šv. Kazimie
ro vienuolynas, D. Jonušie
nė ir M. Obojienė, prisiųsda- 
mos $2.00; S. Simonavičius 
— sveikino suteikdamas 
$10.00. Dainos draugija iš 
Wyoming© klonio sveikinda
ma prisiuntė gėlių Seimui. 
Kun. K. Paulionis sveikinda
mas prisiuntė ir čekį $15.00.

Iš svarbesnių nutarimų: 
Minint „Muzikos Žinių” 10 
metų sukaktį išleisti kalėdi
nių giesmių sąsiuvinį.

„Muzikos Žinias” leisti 16 
puslapių, pridedant du muzi
kos kūrinius. I

Centro valdyba kitiems 
metams pilikta ta pati: Dva
sios vadas kun. K. Paulionis, 
redaktorius A. Pocius, pirm. 
A. Aleksis, vicepirm išrink
tas Antanas Grigoraitis, raš- 
tininku-iždininku Jonas Šau
čiūnas, iždo globėjais: J. Ol
šauskas ir B. Voveris.

Atgiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, seimas už
baigtas 7 vai. vak. Vakare 
buvo suruoštas iškilmingas 
bankietas tame pačiame vieš
buty.

A. Visminas

Žvilgsnis Rytojun 
Iš Romos

(Pradžia 2 pslp.)

talija tuojau patektų į bado 
ir didžiausio sąmyšio nasrus. 
Kai romėnai skaito praneši
mus, kad Amerika galvoja 
duoti Rusijai dešimties bili
jonų dolerių paskolą sovieti
nės valstybės stiprumui at
statyti, ir kai niekur nemato 
minint apie paskolą Italijai, 
tai romėnai nuoširdžiai ir su
sirūpinusiai klausia, ar da
bartinė Amerikos vyriausybė 
savo politikos tikslu laiko 
padaryti Sovietų vyriausybę 
visos Europos diktatorium.

Yra daug ženklų, kurie ro
do štai ką: jei Anglija ir A- 
merika išsitrauktų iš Itali
jos per anksti, ten tuojau į- 
žengtų Sovietai. Prieš kelis 
mėnesius, kai tik iš Maskvos 
sugrįžo komunistų vadas 
Togliatti, staiga Neapolio 
banke atsirado 25 milijonų 
lirų komunistų partijos sąs
kaitom Nuo to laiko Italijos 
komunistai veda labai dide
lę propagandą, vartodami ne
ribotus fondus organizavi
mui ir propagandai.

Togliatti yra labai gabus 
vadas, išlavintas organizaci
nėje technikoj. Maskvon iš I- 
talijos išvyko 1927 metais, 
kur jis tapo Kominterno va
du, pasirinkdamas Ercole 
vardą. Jo vartojama Italijoje 
taktika yra ta pati, kurią 
priėmė Kominternas savo 
1935 metų kongrese, — tai 
skverbimosi ir apgaulės tak
tika.

Komunistų apgaulė
Kadangi italai yra giliai 

prisirišę prie savo žemės, šei
mos ir tikybos, tai čia komu
nistai apsidengė patriotizmo, 
namų ir Dievo rūbais ir taip 
užsidėję kaukes bando įtikin
ti Italijos liaudį, kad komu
nistai yra patriotai ir kad 
stovi už privatinę nuosavy
bę, asmens laisves ir tikybą. 
Tiesa, jie kovoja prieš vo
kiečius kaip patriotai, bet 
taip jie elgiasi, nes taip įsa
kė Maskva. Jų partija yra 
gerai organizuota, turi pini
gų, o demokratinės partijos 
neturi nei pinigų, nei susisie
kimo priemonių. Komunis

tams jau pasisekė įtikinti 
daugel italų, kad komunistų 
pergalė Italijoje yra neišven
giama, tačiau ir vidutinis i- 
talas dar turi pakankamai 
pajautimo, kad galėtų užuos
ti savo priešą, nežiūrint, kaip 
jis būtų gudriai pasislėpęs 
Trojos arklio pilve.

Svarbiausios Italijos de
mokratinės partijos yra li
beralai, demokratinė darbo 
partija, krikščionių demo
kratų akcijos ir sovialistų 
Liberalai, krikščionys demo
kratų, akcijos ir socialistų, 
partija stovės už parlamen
tarinę demokratiją ir dideles 
socialines reformas. Daug 
priklausys nuo socialistų, 
kurie šiuo metu artimai ben
dradarbiauja su komunis
tais. Komunistai įsitvirtino 
miestuose ir miesteliuose. Jei 
Amerikos, Anglijos ir Itali
jos vyriausybėms nepavyks 
apsaugoti Italiją nuo bado ir 
infliacijos, komunistai gali 
ateiti valdžion per skurdo ir 
kančios bangas.

Popiežiaus autoritetas
Šiaip ar taip, komunistai 

Italijoje gali laimėti. Jie ti
krai laimėtų, jei Austrija ir 
Jugoslavija patektų Maskvos 
kontrolėn. Bet Italijos gy
venime yra pastovus, nuola
tinis veiksnys, kurį komu
nistams bus sunku nugalėti. 
Tuo veiksniu yra niekas ki
tas, kaip tik Vatikanas. Po
piežiaus autoritetas visoje I- 
talijoje, vyrų ir moterų šir
dyse ir mintyse, niekada ne
buvo didesnis kaip dabar. O 
„rūpesčių pasauly, kai gar
binti asmens griūna, žmo
nės atsisuka į Dievą, ieško
dami užuojautos ir vadova
vimo”.

Italija yra giliai katalikiš
ka šalis. Nežiūrint komunis
tinės propagandos iš Mas
kvos ir komunistų agentų bei 
jų pakalikų veiklos Italijoje 
ir visame pasaulyje, italai ži
no, kad Sovietų valdžia žudė 
ir persekiojo visų tikybų ku
nigus ir dvasininkus, kaip 
niekad jie nebuvo persekioti 
net ir pusiau civilizuotose 
valstybėse. Italai žino, kad 
jei komunistai valdytų Itali
ją, tai Maskvos ranka palies
ti! Šventąjį Tėvą. Ir jei ko
munistai prisiartintų prie 
valdžios, tai Italijoje kiltų di
džiulė dvasios audra. Italai, 
kurie šiandie nebeturi dėl ko 
gyventi, bet kurie turi daug 
tikėjimo dėl ko numirti, pra
dėtų žygį šventajam Tėvui i

Brooklyno Lietuviai Graboriai
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LAISNIUOTAS GRABORIUS
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54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

apginti, kaip senovės kry
žiaus žygio kariai.

Didžioji kova
Italijoje gali kilti kova dėl 

giliausio dorovinio klausimo: 
tarp žmogaus, kaip Dievo sū
naus su nemirštama siela ir 
tarp žmogaus, kaip cheminio 
junginio, visagalinčios vals
tybės įrankio.

Savo straipsnį buvęs am
basadorius Bullitt, kurs da
bar yra prancūzų kariuome
nėj majoru, baigia šiais jaut
riais žodžiais:

„Šventosios Dvasios stip
rybė šviečia pro rūkus net ir 
Romoje šiandie. Ji šviečia a- 
kyse tūkstančių visų tautų 
ir tikėjimų karių, kurie kas
dien atvyksta į Vatikaną pa
matyti šventąjį Tėvą ir su 
juo pasikalbėti. Ji šviečia 
garbingose akyse amerikie
čių karių, kurie nori grįžti į 
namus ir turi kur grįžti. Ji 
šviečia žvilgsniuose lenkų 
karių, kurie žino, kad jie gal 
mirs už savo gimtąją žemę, 
bet niekada jos nepamatys, 
niekada nepasieks savo na
mų šioje žemėje. Ji šviečia 
akyse prancūzų karių, ne
rimstančių iškovoti sau ke
lią į Joanos Darkietės darže
lį, kurs yra Prancūzija. Savo 
kovą prieš vokiečius laimės. 
Bet ar laimės jie kovą prieš 
blogį, kurio nacizmas yra 
tiktai vienas iš reiškinių?

„Tai klausimas, kurį turi
me atsakyti mes, visi mes”.

Dovana arkivyskupui

Norėdami pareikšti savo 
padėką už parodytą prielan
kumą-, Brisbane arkivysku
pui Australijos lietuviai įtei
kė menišką takelį stalo pa
puošimui, išaustą iš lietuviš
kų juostų.

Visų lietuvių vardu įteikė 
arkivyskupui dovaną kun. 
Tamulis, Puodžiūnienė, Sen- 
kienė ir Loganavičienė.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
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Brooklyn, N. Y.
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Matthew P. Ballas
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Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
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Middle Village, L. I., N. Y.
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Piknikas
Rugsėjo-Sept 10

į-

fe’ t

SKRODENIŲ PADĖKAMaspetho Žinios

poros

d.

O. P.

PRASTAS DERLIUS

jos salėje bus trumpas su
sirinkimas, į kurį prašomi vi
si nariai ir norintieji prisi
rašyti.

Oisterių augintojai Long 
Island sako, kad šiemet la
bai prastas oisterių derlius.

(Tęsinys iš praeitos sa
vaitės).

Rugsėjo 12 d. bus atidary
ta 102 Mineola, Long Island, 
paroda. Paroda baigsis rugs. 
16 d.

— Lionginas Petronis, su
laukęs 18 metų, rugsėjo 6 
išvyko į karo tarnybą.

Šokiams Gros J. Avižonio Orkestras
Visi prašomi ruoštis dalyvauti šiame piknike. Bus 

domu ir smagu praleisti laiką tarp pažįstamų ir draugų.

KLASČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. popiet. Šokiai nuo 6 vai. vakare

PASAKYKIM SUDIEV VASARĖLEI!
___ *--------------------------
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Greit, labai greit turėsime 
atsisveikinti su vasara, vi
sais jos malonumais. Ar ne 
geriau tai atlikti ne atskirai, 
kiekvienas sau, bet drauge, 
didžiuliame būryje? Ar ne 
jaukiau pasakyti „good-bye” 
vasarėlei ir „helio” rudenė
liui drauge su savo pažįsta
mais, draugais?

Štai, šį sekmadienį, rugsė
jo 10 d., yra patogiausia tam 
proga. Klasčiaus parke ir sa
lėje, Maspethe, įvyksta L. K. 
Federacijos New Yorko Ap
skrities ruošiamas piknikas. 
Tai paskutinė proga, tai pa
skutinė vasaros pramoga. Ar 
iškęsi neatsilankęs į ją?

Piknike bus įvairių mar- 
gumynėlių. Juozo Avižonio 
orkestras gros nuo 6 vai. 
vak. Septyni muzikantai gros 
ir gros, o jaunimo ir jaunos 
dvasios vyresniųjų 
suksis ir suksis!

Rengėjai kviečia ir prašo 
Visus „Amerikos” skaityto
jus atsilankyti į šį pikniką. 
Jie kviečia visus „Amerikos” 
bičiulius ir nori į ausį pa
kuždėti tokį „sekretą”: šio 
pikniko pelnas skiriamas „A- 
merikos” reikalams... Ar at
sisakysi atsilankyti, mielas 
„Amerikos” skaitytojau, į 
tokią pramogą, kuri skiria
ma Tavo laikraščio paramai ?

Visi ir visos susitikime 
rugsėjo-Sept. 10 d. Klasčiaus 
parke ir salėje!

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, rugsėjo 10 
d., Šv. Vardo Draugijos vy
rai eis drauge prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Visi nariai ir parapijos vyrai 
prašomi dalyvauti kartu.

Tuojau po mišių, parapi

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Mūsų parapijiečiai rengia
si į Federacijos pikniką, ku
ris įvyks šį sekmadienį Klas- 
čiaus parke, Maspethe. Gir
dėjau, kad kai kurie vyrai ir 
savo draugus kviečia vykti į 
paskutinį šių metų pikniką.

Rugpiūčio 27 d. 11 vai. ry
te per karių mišias pašven
tinta karių motinų ir žmonų 
dr-jos vėliava.

Rugsėjo 1 d. susirinkime 
priimti dr-jos įstatai, kuriuos 
parūpino kun. J. Balkūnas. 
Tartasi kaip pagelbėti mūsų 
kariams, kada ir kokias Ka
lėdų dovanas išsiųsti.

Nutarta turėti mišias 
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį 9 vai., kurių metu 
eiti prie komunijos.

Mūsų noras yra, kad ši 
draugija išaugtų. Ji kviečia 
į savo eiles visas parapijos 
karių motinas, žmonas ir se
seris. Laukiam daugiau na
rių stoti darban drauge su 
tais asmenimis, kurie rūpi
nasi karo pergalės pastango
mis ir Lietuvos išlaisvinimu.

WAWAWWJWSJWWW

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

Geras atlyginimas. Daug viršlaikio 
su padidintu atlyginimu. Patyrimas 
nereikalingas. Amžius—nuo 17 iki 50
metŲ

AURORA

323 Berry Street Brooklyn, N

® Liet. Vyčių N. Y.—N. J. 
apskrities metinis suvažiavi
mas bus rugsėjo 10 d. 3 vai. 
popiet Patersono par. salėje.

® Šv. Mišios už Lietuvą bus 
laikomos rugsėjo 10 d. 10:30 
vai. ryte Patersono lietuvių 
bažnyčioje.

• Vytautas Budraitis daž
nai apsilanko namuose, nes 
kelias iš Aberdeen, Md., sto
vyklos nelabai tolimas.

• Joe Klimas, 2 cl. jūri
ninkas, buvęs „Annunciator” 
redakcijos štabo narys, bal
toje uniformoje atrodo gerai. 
Aplankė savo pažįstamus ir 
namiškius Brooklyne.

® Seržante Helen Šaulytė 
iš Pittsburgh, Pa., lankosi 
jaukioje brooklyniečių jau
nuolių grupėje. Tur būt, ne
buvo nuobodu.

® „The Annunciator”, po 
vasaros mėnesių, vėl bus lei
džiamas. Redaktoriai Mary 
Schultz ir AI Čižauskas jau 
ruošia įdomią medžiagą.

® Jokūbo Stuko lietuviška 
radijo programa bus pradėta 
rugsėjo 16 d. 3 vai. popiet.

® Prof. K. Pakštas rugsė
jo 3 d. kalbėjo New Havene, 
rugs. 24 d. kalbės Bridgepor- 
te.

® Varg. A. Stanišauskas 
viešėjo apylinkėje, atvykęs 
iš Bridgeporto. Lankėsi „A- 
merikoje”, Informacijų Cen
tre ir kt.

Tarp visų tų gražių patir
tų jausmų, įspūdžių ir min
čių, mūsų mintyse ir širdyje 
daugiau kaip kas kita kilo 
gilus dėkingumas visiems, 
kurie kokiu nors būdu padė
jo mūsų sūnui ir broliui, kun. 
Jonui, atsiekti gyvenimo 
sapnų vilčių ir troškimų tik
slą — kunigystę.

Giliausį dėkingumą jau
čiame mūsų klebonui kun. 
Juoz. Aleksiūnui, kuris buvo 
rūpestingas dvasios tėvas. 
Savo prityrusia ranka padė
jo sėkmingai vairuotis per 
gyvenimo jūrą, sveikai per
plaukti karts nuo karto pa
kilusias bangas, sėkmingai 
išrišti susimetusius sunkius 
klausimus.

Jaučiamės neapsakomai 
dėkingi ir giminėms, kurie 
labai daug ir įvairiais būdais 
padėjo sūnui ir broliui sėk
mingai išeiti mokslus ir pa
siekti kunigystę.

Norime išreikšti didelį dė
kingumą kun. Jonui Balkū- 
nui, kuris mielai apsiėmė pa
sakyti gražų ir įspūdingą pa
mokslą bažnyčioj.

Tariame nuoširdų ačiū 
kun. Norbertui Pakalniui už 
pavedimą parapijos salės, 
kur įvyko pietūs priimti ku
nigus ir svečius.

Ačiū visiems klebonams ir 
vikarams, kurie malonėjo at
silankyti į pietus ir pateikė 
gražių minčių ir linkėjimų, 
jų buvo 27.

Pagaliau, norime išreikšti 
širdingiausį ačiū ir tiems 
mūsų prieteliams, pažįsta
miems ir svečiams, kurie 
praeityje ir šiandien bet ko
kiu būdu maldomis, patari
mais, skatinimais ar kitokia 
parama padėjo sėkmingai ei
ti pasirinktu keliu.

Nuoširdžiai ačiū ir toms 
šeimininkėms, kurios taip 
sunkiai pasidarbavo, kad vi
sus taip skaniai pavaišino.

Dėkingumo žodis priklau
so ir p. Dulkei su choru už 
gražų giedojimą bažnyčioj 
Šv. Mišių metu ir salėje per 
pietus.

Seselės Pranciškietės labai 
gražiai išpuošė bažnyčią, vi
sų akis pritraukė prie alto
riaus. Joms širdingas ačiū.

Jums, žinoma, už parodytą 
meilę ir dosnumą, vargiai 
beįstengsime pilnai kiekvie
nam atsilyginti. Dievas tuo 
atžvilgiu, be abejo, papildys 
mūsų troškimus.

Skrodenių šeima

Brooklyno Apreiškimo parapijos pradžios mokyk
la. Tai vienintelė New Yorko mieste lietuvių išlaikoma 
mokykla. Ji turi pilnas teises. Ją baigusieji priimami į 
katalikų ir viešąsias aukštesnes mokyklas. Mokyklą ve
da seserys domininkonės, visos lietuvaitės. Vyriausia 
mokyklos priežiūra yra parapijos klebono, kun. N. Pa
kalnio, žinioje.

Šią savaitę mokykla priima naujus mokinius. Visi 
tėvai, kuriems tik įvairios aplinkybės nekliudo, turėtų 
leisti savo sūnelius ir dukreles į šią mokyklą, į savo lie
tuvišką katalikišką mokyklą.KRIAUČIAI NEPASIDUODA APGAULEI

nių užsimaskavimo! Jie eina 
į organizacijas ir bijo savo 
šešėlio, užsideda bepartinių 
žmonių kaukes. Lyg, rodos, 
jų niekas nežinotų ir jų tiks
lų nenumatytų...

Komunistai pradeda reika
lauti duot Grikštui „florą”. 
Skaitoma L. Grikšto kreden- 
cijalai. L. Grikšto liudijime 
jau kitas komitetas tuo pa
čiu reikalu įgalioja eiti jį per 
organizacijas ir kviesti jas 
į minėtą „konferenciją”.

Kriaučiai nekantrauja. 
Kyla protestai, kad čia yra 
šulerių šaika, norinti lietu
vių lokalą įvelti į komunistų 
suskymuotą apgaulę. Pirmi
ninkas V. Zaveckas sugrąži
na L. Grikštui liudijimą ir 
patvarko be „spykerio” svar
styti per lokalo Pildomąją 
Tarybą atneštą laišką.

Komunistai adresuoja, kad 
susitveręs United Lithuanian 
Relief Fondas yra padaras 
P. Grigaičio ir L. šimučio ir 
užtad reikią naujo fundo, ku
ris „šelps” visus lietuvius 

Lietuviai kriau-

— Ar neatsimenat, kaip 
prieš keleris metus rinko au
kas politiniams kaliniams. 
Paskum patys vieni kitus 
viešai per spaudą kaltino, 
kad koks ten Zabulionis 12 
šimtų dolerių už „sekretoria- 
vimą” parūkavęs. Zigmas 
Angarietis už politinių kali
nių surinktus pinigus leido 
Tilžėje „Lietuvių Balsą”. 
Nors amerikiečiai aukojo po
litiniams kaliniams, o tuos 
surinktus pinigus komunistų 
čyfai naudojo asmeniniams 
reikalams. Taip ir dabar bū
tų; jie rinktų varde suvar
gusių Lietuvos žmonių au
kas, o naudotų bala žino 
kam, — kalbėjo keli vyrai, 
sustoję salės kampe.

Tai tokia atmosfera buvo 
prieš kriaučių susirinkimą. 
Visi piktinosi komunistų įžū
lumu. Jie lenda į organizaci
jas ir prašo aukų dėl visokių 
savo fondų. O tie „fundai”, 
jeigu ne „Laisvės”, tai „Vii-,Lietuvoje. Lietuviai kilau- 
nies” žmonių kontroliuojami.1 čiai aiškino, kad reikia mums

Ką tik pradėjus susirinki- lietuviams laikytis prie lie- 
mą, L. Grikštas per salę į- tuvių įsteigto fondo, kurį į- 
maršavo su laišku rankoje registravo ir Washington© 
prie pirmininko ir pasisakė 
norįs pasakyti kriaučiams 
„spyčių”, nes jį kokia tai 
Zablackienė įgaliojusi eiti 
per visas lietuvių organiza
cijas. Kriaučiai juokiasi. Pir
mininkas paprašo Grkštą iš-

valdžia kartu su kitų tautų 
fondais.

Kada kas kalbėjo už Ben
drą Lietuvių šelpimo Fondą, 
tai komunistai lyg jaučiai 
baubė ir nedavė išreikšti pil
nos nuomonės. Kada komu-

eiti už durų, o kai reiks, tai, nistai kalbėjo, viskas tylu — 
pašauks jį.

Išklausoma iš pereito su
sirinkimo protokolo, finansi
nės sąskaitos ir einama prie 
laiškų skaitymo. Pirmas 
laiškas nuo kokio tai „be- 
partyviško” komiteto, kurio 
pirmininku yra A. Dagis ir 
sek. Zableckas šaukia Brook
lyno lietuvių organizacijas 
rugsėjo 24 d į konferenciją. 
Toji konferencija išsirink
sianti komitetą, kuris jokia 
„politika” neužsiimsiąs, tik 
„šelpsiąs” karo nukentėju
sius Lietuvos žmones. Idėja 
nebloga. Dagis ir Zeblackas 
„bepartyviai demokratai”. 
Juokis ir voliokis iš tų žmo-

niekas jiems kliūčių nedarė. 
Tas parodo, kokie žmonės 
nori valdyti mūsų tėvų kraš
tą, kurie neturi nei mažiau
sios tolerencijos skirtingai 
nuomonei. Bet tas jų šauks
mas, tas replikavimas skau
džiai nuplakė komunistus.

Po visų įkarščių ir argu
mentų eita balsuoti. Už pri
sidėjimą prie komunistų kon
ferencijos sutvėrimui naujo 
„Lietuviško” fondo balsavo 
43, o prieš buvo 67 balsai.

Kada komunistai gavo ne
prielankų kriaučių nuospren
dį, nutilo kaip pelės po šluo
ta. Gavo patys persitikrinti, 
kad jaučių balsu neužkariau-

PRAŠOMI PADĖTI L. VYČIAMS
Lietuvos Vyčių organizacijos 31 seimas įvyksta 

New Yorke rugsėjo-Sept. 23 ir 24 d. d. Į seimą žada 
atvykti delegatų ir iš tolimų miestų. Kadangi dabar
tiniu laiku, labai sunku gauti kambarių viešbučiuo
se, tad šiuomi kreipiamės į geraširdžius lietuvius L. 
Vyčiams pagelbėti. Jeigu kas turėtų vietos ir ma
lonėtų priimti vieną ar du delegatus į savo namus 
seimo metu, prašomi pranešti:

L. VYČIŲ SEIMO KOMISIJAI, 
c-o Miss Stella Kaulius 

455 West 48 Street 
New York 19, N. Y.

arba:
’’AMERIKA” 

222 So. 9th St.
Brooklyn 11, N. Y.

Brookl vno

161 No. 6th Street

MAISTO KALENDOR

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

Cukrus
Cukraus kortelės 

31, 32, ir 33 tinka pe 
svarams cukraus neri 
laikui.

Tel. Evergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Mėsa
Raudonos kortelės n 

iki Z 8 ir nuo A 5 iki G

Tei. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
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-„tikrintų 

: saugumą.

Rugsėjo-September 8, 1

AMEJ
TE

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIU l’ALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pagiri
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gi 
'-iausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

si lietuvių kriaučių. Kriau- Į Vakare įvyko ves 
puota Apreiškimo para 
salėje. Dalyvavo daug I 
čių, ypač jaunimo. Puota 
vo tikrai smagi.

Jauniesiems, suku 
naują lietuvišką šeimos 
nį, linkime daug laimė

čiai žino, su kokiais „lietu- 
vais” jie turi reikalą. Jie ži
no, kaip tiems baubliams rū
pi „Lietuvos” reikalai.

Tas dar kartą parodo, kad 
visiems kriaučiams reikia 
skaitlingiausiai lankyti loka
lo susirinkimus ir neduoti 
skymeriams kenkti lietuviš
kai veiklai. Lietuviams rei
kia vieningumo, susitarimo, 
o ne skaldytis ir piudyti vie
ni kitus, šiandie pergyvena
me momentą, kur daug pri
klausys ir Lietuvos ateitis 
nuo Amerikos lietuvių bal
so, nuo Amerikos lietuvių 
vieningo balso. Komunistai 
jau 1940 metais atidavė Lie
tuvą Sovietų Rusijai, šian
die prisieina per Did. Brita
nijos ir Amerikos valstybių 
pagalbą atsiimti Lietuvą iš 
Juozo Stalino. Darbas sun
kus ir painus dėl komunistų 
išdavystės. Kol lietuviai ant 
žemės skritulio gyvuos, tol 
jie nepamirš komunistų, kai
po savo tautos išdavikų.

P. M. Kriaučius

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

ĮavęsVal- 
neįsi- 

•; taikos ir 
jįkvienoje 
^tikrintos 
: tikybos 
r (spau- 
$ ir žo- 

rjomone, 
e sąjun- VICTIMS 0 
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įtų savo 
bat vie-

įra kito- - - - - - - - - - - - - -
įkomu- DRASTIC S< 

.•rialais- KOLCHOZE! 
ši žodžio VATE PROI 
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GREAT BR] 

: jį) veik- MANITARIA 
įroFon- APPEAL TC 

kurių JIE AN S OF 
tįkstan- RIGHTS FR1 

bar tinka neribotam laĮj TIC PEOPLE 
B Lietuvos SURĘS TO 
■'l.diĮ tau- PLĖTĖ EXTPARDUODA

Geri, pigūs, pato 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, ki 
ko prašo. Apdraudžiu 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Moterų S-gos 29 kuopa I 
rugsėjo 17 d. 4 vai. popiet, 
Apreiškimo par. salėje, turės 
kauliukų žaidimų ir laimėji
mų vakarą. Bus gražių dova
nų ir skanių užkandžių. Bi
lietai po 50 c.

Tai pirmas po vasaros pa
rengimas. Visus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti.

Rengėjos

VESTUVIŲ VARPAI...
JIEMS SKAMBĖJO

Rugsėjo 3 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje apsivedė Jo
nas Žemaitis su Jean Jakatt- 
Jakaityte. šliūbą davė kun. 
B. Kruzas.

Abu jaunieji buvo veiklūs 
parapijos jaunimo tarpe. J. 
Žemaitis veikdavo par. cho
re ir C:Y.A. Jean Jakatt-Ja- 
kaitytė buvo „Annunciator” 
štabo narė ir uoliai veikda
vo C.Y.A.

Pabroliais ir pamergėmis 
buvo: J. Pliauskas su Mary 
August, Bill Hammons su 
Joana Žemaityte ir Marty 
Lukočevskis su Nellie Karu- 
šaityte.

S?

uI

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

S

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite 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

.$* *
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496 Grand St., Brooklyn,;
Tel. EVergreen 7-16’

Clement Vokett
Advokatas

47-40 — 74th Str
išmetė

Jackson Heights,

NEwtown 9 - 597

Saugok Savo i

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiurę;
AKINIAI prieinamiau
kainomis pagal jų rūš

ŠI Įstaiga jsteigta prieš 40

tei vieno išmi 
„Iš visų pikti 
giausias yra

Iš Maskvc 
kad rusų spai 
Mečislav Geč 
apie „Sovieti 
komisarų noi 
ryšius su Ju: 
stybėmis”. Iš 
seka aiški išv; 
nori Washingl 
savo atstovybe 
va Sovietinės

Vargšai koi 
baisiai nejau 
shingtone plev 
vė Lietuvos v 
ri, kad ant Lie 
bes būtų išl 
skraistė su kū

Įdomu ir ta 
vadinamas jai 
o „Mečislov”. 
ne Gedvilą, o i
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urės rūpesčių 

Washingtone.
Ų Lie- riausybė ir vis 
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OPTOMETRISTAS

394-398 Broadway, Brooklyn ambl-

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandi 

KASDIEN
Patogi Vieta Užėj 

Su MOTER
DIDELIS P

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ŽEIDI 
411 Grand Stre 

Brooklyn, N

^išmintį.
sumos

š labai
Fondo

r.

Gubematorii 
dėjo rinkiminę 
bėjo Philadelpl 
le ir kitur. Dal 
durvakariuose.

Pirmos jo ka 
ką nors nauja, 
žadus, bet jų n< 
bartinė admin 
wey kalba, ka 
vyriausybė lai! 
karo ilgiausiai 
šią daug pigiau 
davimas, žodžii 
nedarbu. Bet j 
nepaduoda.

Dewey pasu 
tautų, didelių- i 
vę. Beveik kie 
boję jis mini 1 
dą. Bet jei jis 
džiai sielojasi i 
tomis, ar nega] 
wey nors kartą 
tuvos vard“°

Silija.
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