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PERGALES MALDA
Kaina 5c.

Pasaulinis Karas BaigtasO Likimo Dieve!
Mūsų tauta, dar krauju plūsdama nuo karo žaizdų, 
Dėkoja Tau už pergalę šioj valandoj, 
Už pergalę, laimėtą anų narsuolių, kur žuvo, 
Laimėtą mūsų karių krauju, 
Mūsų šalies ašaromis,
Mes buvome ne vieni, kai ėjome karo naktyje, 
Kai gėrėm sielvarto taurę, — į.
Tu, Kareivi jų Viešpatie, buvai su mumis,, 
Nes mes buvom su Tavim.

Washingtonas. — Specia
listai taip vertina permainas, 
kurios po pergalės laukia 
Amerikos žmonių.

Maisto racionavimas gali 
būti baigtas apie kitų metų 
liepos mėnesį.

Automobilių šiais metais 
bus padaryta ligi 400,000.

Seimų ir kitokių didelių su
sirinkimų kelionių draudimas 
gali būti panaikintas grei
čiau, negu tikimasi.

Prezidentas Trumanas yra 
prašomas sustabdyti drafta- 
vimą su pergalės diena.

Kainų kantrolė svarbiau
siems dalykams pasiliks po 
karo, tik bus sušvelninta.

Gazolino racionavimas bus 
tuoj nuimtas po pergalės 
dienos.

Manoma, kad padangų, ba
tų racionavimas bus panai
kintas, neilgai trukus po ka
ro.

Per vienus metus po per
galės dienos nuo 3 ligi 5 mi
lijonų karių bus paleista. Ja
ponijai užimti reikės apie 
800,000 kareivių.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ pįjj.tome:

GERIAUSIOS Rfeaš mačiau pasike- 
Lengvi Užkandžiai, Kava,Artįros Žvėrį, kurs tu- 

pusryčiai — pietūs - vakare;; bias galvas ir de- 
AISKRYMAS gamintais namie Iš 3,nt i O de_
riausLx bravoru. Parengimams įr piktžogžiavi.

JllOZaS Giuįį-- Visa žemė stebė- 
495 Grand Street, 1 žvėrį, ir jie gar-

ij^ą, kurs davė val- 
-ui, ir garbino žvė- 

Naį 
lėktini ~ _ .. "gyvenam zvenes 

? jis pasikėlė ne- 
puikybėj, naikino 

Olą buvo garbinamas.
kulį-alybės žuvo — ti- 
vaiiEOdžios ir žiaurios, 
likoipnės klausia: ar 

visas sunaikintas?
(pasaulis šiandien 

iepg garbinti kitą žvė- 
tuj g iškėlė galvą per 
terorą ir skriaudą.

ploniausia valdymo 
paįr diktatūra ir ver- 
‘rita šautuvu.

onijos, nei Vokie- 
jgrnas nenušlavė nuo 

^ktatūrų ir smurto, 
į 5 , . . .vlestojo į karą pries 

. kada tas kraštas 
V' leisgyvis.
F tiena kitą neseną 
^Cai 1940 metais 

pj buvo vokiečių be- 
aškinta, Mussolini 

Gali karą.
Gs®italai juokėsi: jų 
tesą užmušti lavono.
įpRusija taip pat iš- 

pijjjti lavono. Bet su 
^įgy rimais ji buvo

Kiš 
ptrūko ir tokių, ku- 

prireikė atomi- 
ligi Rusija su- 
prieš japonus.

naktį

Kaip Ėjo Karas

MELDĖSI UŽ ŽUVUSIUS

Rugpiūčio 1 d., šv. Patriko 
katedroje New Yorke, buvo 
gedulingos Šv. Mišios už žu
vusius Empire State namo 
katastrofoje. Mišias atnaša
vo arkivyskupas Spellman. 
Dalyvavo daug dvasiškių ir 
svietiškių.

Šv. Tėvas per savo atstovą 
Washingtone prisiuntė palai
minimą.

mį, 
sęy 
ties 
,rtų 
rke.
su- 

Ap- 
rtis

Dideli Potvyniai

imą
:vir-

•eto- 
New 
taip 
pa- 

aps- 
ji už

New Yorko ir New Jersey 
valstybių šiaurinėse dalyse 
šią savaitę siautė dideli po
tvyniai. Nuo didelių lietų be
veik visos upės išsiliejo iš 
krantų ir išplovė kelius, ge
ležinkelius ir net užliejo kai 
kurių miestelių ir miestų gat
ves.

Daugelio ūkių užlieti šuli
niai, kurių vandenį dabar 
vartoti būtų pavojinga. Dau
giausia nukentėjo New Jer
sey gyventojai.

NUSTEBO
Japonai labai nustebo, kai 

gavo atominę bombą. Jie ma
nė, kad vokiečiai jau seniai 
tą bombą turi.

O Malonės Dieve!
Tu buvai mūsų skydas ir kalavijas, 
Kai įstatymo nežinančios tautos pasikėlė prieš 
Tu išgelbėjai mus savo teisingumo galia, 
Tu išgelbėjai mus, pasigailėdamas mūsų kentėjimo.

mus.

O Tautų Viešpatie!
Tu įkūrei šią tautą didžiam tyrlauky, 
Pagreitinai ją daugelio tautų krauju, 
Tu išauginai mus parinktąja žeme, 
Pilna žemės gėrybių.
Tu padarei mus galinga šalimi, 
Mylinčia taiką, bet baisia karionėj.

n

vyks 
.mės, 
tam

i tar- 
siėji- 
sykį 

aųkė. 
B. G.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion In greater 
Metropolitan area 

309-11 nfth Ave.
New York 16, N. Y.

turime 
lietuvio 

šiandien

dėjus 
13 d., 
"davi- 
3 kai- 
įjamų

R. K. 
s tris- 
letinis 
.dieny, 
dieną, 

3, m. 
anks- 

iniose”

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA į 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 

nuo vandens,

sukūrė 
todėl, 

ūsų or- 
ir ypa- 
į” atei- 
tik na- 
uviško- 
; šiame 
i daly-

1
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sidėsite. Apsaugos r 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metu garantija.

Aleksis, 
o pirm.

4-9672

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ai’ parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai k 

gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St. Woodhaven 21, N. I-

(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1154

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų U- 
lyginimu, plasteriavimą, šaligat
viu cementavimą ir kt darbus-

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

rad 
į)s> 

„.oti

finą
^Amerikos 

a pareiga 
po pasaulį išblaš- 
lūsų tautiečiams, 
nelaimes jie turi 
inkų ir apsakyti, 
i ir tokių, kurie vi- 

flir kentėjimų nape- 
įj v. ,, “e zmą: „Vyrai, mo
zaikai mirė pereitą 
ropoję iš bado ir 

=<p ir nuo bombų”.
"rtatė Europos padė- 
p ja, kad ten vėl gre- 

ligos, šaltis atei- 
?mą.

yįįps lietuivai turėtų 
^sas savo jėgas, kad 

Europoje nebūtų 
l neatliktos artimo 

I ludi auka.

los pusės dažnai 
įlUapie religinę laisvę 
L iš antros — apie 
Spaudimą, persekio- 
[Hhiimus.
.ten yra?

^įjų Kremlius pa- 
| :į pravoslavų pase- 

:adangi jų aukštuo- 
iškius pasisekė pa- 
Ižios 
,,savo

seniai išleistoje knygoje 
„The Baltic Nations”.

¥ © ¥
Prieš kiek laiko Kongreso 

narė Clare Boothe Luce ra
šė: „Neseniai Kremliaus pri
glausta rusų ortodoksų baž
nyčia gaus oficialios religi
jos padėtį Baltijos valstybė
se, Lenkijoje, rytinėje Vokie
tijoje, Čekoslovakijoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje, Veng
rijoje ir Austrijoje. Romos 
katalikai bus atskirti nuo 
bet kokio ganytojiško ryšio 
su Roma”.

Esama žinių, kad Vilniaus 
vyskupijoje katalikų bažnyti
nės organizacijos jau nėra, 
— matyti, bolševikams pasi
sekė ją išardyti.

Ne vienas stebisi,
Maskva ir komunistai taip 
bijos ir nekenčia laisvės: juk, 
rodos, nėra žmogui natūra
lesnio troškimo, kaip gyventi 
be vergijos pančių.

Šv. Povilo laiške korintie- 
čiams skaitome vieną iš ryš
kiausių šio nusistatymo iš
aiškinimų.

Ten randame šiuos trum
pus ir gilius žodžius: „Kame 

i gi Viešpaties Dvasia, ten yra 
laisvė.”

kodėl

kontrolei! ir 
politikos įran-

ten palengvi-:ams

.s arčiau tyrinėjo

įstebėti jos dvilypę 
Kai bolševikų pul- 
įdo 1940 metais Lie
pų popai ir cerkvė 
’lokių lengvatų, o ka- 
uvo pasikėsinta iš- 

L tai pažadėjo ne- 
0.s Maskvos tarnas, 

izdniakovas, buvęs 
jasiuntinys Lietuvai, 
’rusų politiką religi-

F. W. Pick savo ne-

★ © ★
Edgar Snow, vienas iš pa

lankiausių Sovietų Rusijai 
žurnalistų, aprašinėdamas 
savo įspūdžius iš Austrijos, 
duoda tokį liudijimą apie tos 
šalies stipriausią komunistą 
— vidaus reikalų ministerį 
Honnerį: „Mes nesibijom dėl 
Honnerio. Jis yra aštuonias
dešimt procentų austras ir 
tik dvidešimt procentų ko
munistas”.

Kokia tai begalinė bedug
nė su Amerikos komunistais 
lietuviais: šie ne tik Lietu
vą, bet savo tėvą motiną par
duotų, kad tik galėtų būti 
šimto procentų rusiški ko
munistai.

Jie neužtarė nė vienu žo
džiu NKVD persekiojamų 
lietuvių, — tegul juos žudo 
rusai. Jie nė puse lūpų ne
prasitarė, kad Lietuva turė
tų būti nepriklausoma, — be 
Maskvos apinasrio.

Austrijos komunistas ne
nori to apinasrio savo šaliai. 
Bet mūsiškiai tik už sveti
mos virvės panarinti sugeba 
ir bliauti ir vaikščioti.

O Taikos Dieve!
Mes dėkojam Tau, kad karo debesys sklaistos, 
Mes meldžiame Tave, kad ši taika būtų Tavo taika, — 
Viena tik Tavo taika yra gera, 
Taika, kuri laikosi Tavo įstatymo. 
Tu pašaukei mus 
Penėti alkstančių, 
Apdengti nuogų, 
Apginti žmonių teisių 
Ir Dievo teisių, 
Ir tame tarnavime 
Grąžinti Tau žmonių širdis, 
Ir žmogų padaryti vertą Tavo pasitikėjimo juo 
Per žmogaus pasitikėjimą Tavimi.

Arkivysk. Francis Spellman

ŽUVO VYSKUPAS A. KAROSAS
Gauta žinia, kad Lietuvoje 

žuvo Vilkaviškio vyskupas 
Antanas Karosas.

Kadangi pernai per Vilka
viškį praėjo smarki karo ug
nis, galimas daiktas, kad ji
sai žuvo per mūrius.

Vysk. A. Karosas buvo se
niausias tarp Lietuvos vys
kupų. Jis buvo gimęs 1856 
metais. Taigi, buvo 89 metų 
amžiaus.

Vyskupu jis buvo paskir
tas 1907 metais į Seinus. 
1926 m. vyskupijos sostas 
buvo perkeltas į Vilkaviškį.

Velionis kilimo buvo nuo 
Anykščių. Jis kurį laiką dir
bo ir spaudoje, redaguoda
mas „Nedėldienio skaity
mus”.

Būdamas Vilkavišky, jisai 
turėjo du koadjuturius — iš 
pradžių vysk. M. Reinį, o nuo 
1940 m. — vysk. V. Padols- 
kį.

Vilkaviškyje vyskupai gy
veno tuose rūmuose, kur 1812 
metais buvo sustojęs Napo
leonas ir iš kur jis buvo pa
skelbęs karą Rusijai.

Vysk. M. Reinys buvo pasi
likęs Lietuvoje, o vysk. V. 
Padolskis buvo išvežtas į Vo
kietiją.

Yra atėję žinių, kad Lie
tuvoje buvo likę Telšių vys

kupai V. Borisevičius ir Ra
manauskas. Apie Panevėžio 
vyskupą K. Paltaroką nieko 
ligšiol negirdėti.

Vokietijon buvo išgabenti 
arkiv. J. Skvireckas, vysk. 
V. Brizgys ir vysk. V. Pa
dolskis.

Neseniai Lietuvoje 
arkiv. P. Karevičius.

Nieko tikro nežinia,
likimas ištiko Lietuvoj buvu
sius ganytojus.

Buvo žinių, kad vysk. T. 
Matulionis buvo nužudytas.

mirė

koks

Amerikos Žmonių 
Aukos Kare

Washingtonas. — Per an
trąjį pasaulinį karą savo gy
vybes paaukojo daugiau kaip 
260,000 Amerikos kareivių.

Į ginkluotas pajėgas buvo 
paimta 16 milijonų vyrų iš 
23 milijonų, kurie buvo šau
kiami. Be to, reikia dar įskai
tyti moteris, esančias įvairio
se karinės tarnybos šakose.

Amerikos kariuomenė sa
vo viršūnę pasiekė, turėda
ma 11,500,000 vyrų ir mote
rų.

Sužeistų ir dingusių be ži
nios amerikiečių skaičius 
siekia arti milijono žmonių.

KIEK AMERIKAI ATSIEJO KARAS
Washingtonas. — Jungti-: nus, — jų parduota už 40 bi

nes Amerikos Valstybės šiam 
karui išleido su viršum 300 
bilijonų dolerių per ketve
rtų metų pastangas sutriuš
kinti Vokietiją ir Japoniją.

Už tą sumą buvo laimėta 
pergalė ir taika.

Valstybės skola yra pasie
kusi 262 bilijonus dolerių, 
padidėdama 217 bilijonų do
lerių, lyginant su prieškari
niais laikais.

Per karą padidėjo mokes
čiai. Valdžia yra surinkusi 
138 bilijonus dolerių mokes
čiais.

Amerikiečiai savo kišenius 
išvertė, pirkdami karo bo-

lijonų dolerių su viršum.
Nenumatoma, kad po ka

ro mokesčiai bus visai suma
žinti. Per kelerius metus val
džiai dar reikės bent po 25 
bilijonus dolerių kasmet — 
daugiau negu dvigubai, kaip 
išleisdavo per vienus metus 
prieš karą.

Nuo 1940 metų liepos mė
nesio, kada buvo pradėtos ka
ro išlaidos, ligi šių metų rug
piūčio 8 d. karo išlaidos su
darė 299,408,000,000 dolerių. 
Reikės išleisti dar bent 50 
bilijonų dolerių, kad Ameri
ka pereis į taikos metų biu
džetą.

d.

d. 
ir

Karą Japonijai prieš Ame
riką pradėjo 1941 m. gruo
džio 7 d.

Rytojaus dieną Jungtinės 
Valstybės paskelbė karą Ja
ponijai. Su Amerika išvien 
ėjo Anglija ir kitos valsty
bės.

Tų metų gruodžio 10 d. ja
ponai išlipo Filipinuose, 13 
d. užėmė Guamo salą, 24 d. 
— Wake salą ir 25 d. jiems 
pasidavė Hongkongo mies
tas.

1942 m. sausio 2 d. Japo
nams pateko Filipinų sostinė 
Manila, vasario 15 d. Singa
pūro tvirtovė, balandžio 9 
Batanas.

Tų metų balandžio 18 
Doolittle pasiekė Tokijo
numetė bombų ant japonų 
sostinės. Gegužės 4-8 d. Ko
ralų jūroj buvo išblaškytas 
japonų laivynas, o birželio 
4-6 d. įvyko garsus Midway 
salos mūšis, kuriame japo
nams buvo duotas pirmas di
delis smūgis ir kur jie nete
ko kelių svarbių laivų.

Birželio 12 japonai išlipo 
Aleutų salose ir 21 d. jų po
vandeninis laivas apšaudė 
Oregono pakraščius. Rugpiū
čio 7 d. amerikiečiai buvo iš- 
laipdinti Guadalcanal© salo- 
ję ir lapkričio 13-15 d. įvyko 
prie Guadalcanalo' laivų mū
šis.

1943 m. sausio 12 d. ame
rikiečiai atsiėmė Amčitką 
Aleutuose. Kovo 2 d. Bismar
ko jūros mūšiuose japonai 
patyrė vieną iš skaudžiausių 
smūgių; gegužės 11 d. ame
rikiečiai grįžo į Attu salą 
Aleutuose ir rugpiūčio 15 d. 
užėmė Kišką. Lapkričio 2 d. 
amerikiečiai išlipo Bougain
ville saloje ir 20 d. Gilberto, 
Makino ir Taravos salose, 
gruodžio 26 d. — New Bri
tain saloje.

1944 m. sausio 31 d. ame
rikiečiai išsikėlė Maršalo sa
lose ir vasario 16 d. lėktuvai 
per dvi dienas puolė Truko 
tvirtovę. Vasario 19 d. Ame
rikos kareiviai išlipo Admi
raliteto salose, balandžio 22 
d. Holandijoj, birželio 14 d. 
Saipano saloje ir rugpiūčio 10 
užėmė Guamą. Spalių 10 d. 
gen. MacArthur grįžo į Fili
pinus Leyte saloje, lapkričio 
24 d. didieji lėktuvai nuo Sai
pano apdaužė Tokijo miestą.

Šių metų sausio 9 d. ame
rikiečiai pradėjo invaziją Lu
zon© saloje, vasario 3 d. pa
siekė Manilą ir vasario 16 d. 
išlipo Corregidore. Amerikos 
jūreiviai išlipo Ivo saloje, už 
750 mylių nuo Tokijo. Kovo 
19-20 d. Amerikos lėktuvai 
sužalojo 17 japonų laivų ir 
sunaikino 475 lėktuvus. Ba
landžio 1 d. Amerikos karei
viai pradėjo pulti Okinavos 
salą ir gegužės 25 d. penki 
šimtai didžiųjų lėktuvų — 
tvirtovių nuskrido ant Toki
jo.

Liepos 26 d. Jungtinės 
Valstybės, Anglija ir Kinija 
iš Potsdamo paskelbė ulti
matumą Japonijai. Rugpiū
čio 3 d. Japonija buvo visiš
kai užblokuota, o 6 d. ant 
Hirošimos miesto buvo nu
mesta atominė bomba. Rugp. 
8 d. Rusija paskelbė karą Ja
ponijai ir rugp. 10 d. Japo
nija pranešė sutinkanti pri
imti Potsdamo ultimatumą, 
su sąlyga, kad būtų paliktas 
imperatorius

Taip karas
Hirohito, 
pasiekė galą.

ji karo takan stojo 
kada pradėjo

ANTRADIENĮ, RUGPIŪČIO 14 D., 7 VAL. VAKARE, 
AMERIKOS PREZIDENTAS TRUMANAS PASKELBĖ, 
JOG JAPONIJOS IMPERATORIUS HIROHITO PRANE
ŠĘS, KAD JAPONIJA SUTINKA SU POTSDAMO REI
KALAVIMAIS.

TAIP ANTRAS PASAULIO KARAS BUVO BAIG
TAS.

GEN. MACARTHUR PASKIRTAS PASIRAŠYTI PA
LIAUBOMS SU JAPONIJA IR BŪTI AMERIKOS OKUPA
CINĖS KARIUOMENĖS VIRŠININKU.

PREZIDENTAS PASKELBĖ DVIEJŲ DIENŲ ŠVEN
TES.

HIROHITO PASILIEKA JAPONIJOS IMPERATO
RIUM.

TUOJ BUVO DUOTAS ĮSAKYMAS SUSTABDYTI 
KARO UGNĮ. TAIP GINKLAI NUTILO.

Washingtonas. — Japoni-, salos, 
ja, kurios generolai žadėjo 
padiktuoti Amerikai taikos 
sąlygas Baltuosiuose Rūmuo
se Washingtone, šiandien pa
ti yra nugalėta.

Ji kariavo ilgai, atkakliai 
ir žiauriai. Ne visi atsimena, 
kad Japonija yra kare ne 
nuo 1941 metų, kada užpuolė 
Perlų Uostą, bet daug anks
čiau:
1931 metais, 
savo žygį prieš Mandžiūriją 
ir tą šalį užėmė.

Nuo 1937 metų ji pradėjo 
ginkluotą konfliktą su Kini
ja ir užėmė to krašto dide
lius plotus, svarbiausius 
miestus.

1941 metų gale Tokijo mi- 
litaristai nutarė duoti di
džiausią šuolį — drauge su 
Hitleriu pasidalyti žemės 
rutulį.’- V-.-r .' o-

Savo galybės dienomis Ja
ponija buvo užėmusi milži
niškas teritorijas — daugiau 
kaip 2 milijonus kvadratinių 
mylių, nors pačios japonų 
salos turi tik 149,000 kvad
ratinių mylių. Miestai, salos, 
tvirtovės, turtingiausi gam
tos turtų plotai pateko į ja
ponų rankas.

Jie įsiveržė į Indiją, atsi
dūrė Australijos pašonėj ir 
jau buvo beatsistoją pasku
tinėse salose prieš Havajus. 
Pora sykių jų povandeniniai 
laivai net apšaudė Amerikos 
žemyną.

Bet netruko apsigręžti lai
mė. Amerikos laivai atrėmė 
japonų laivyno veržimąsi to
lyn ir padarė jiems smarkių 
nuostolių. Pamažėli, sala po

tariamieji pasaulio 
valdytojai buvo varomi at
gal, kol amerikiečių lėktuvai 
įsistiprino tokiam nuotoly, iš 
kurio galėjo daužyti visą Ja
poniją.

Japonijos pašonėj, ant Ivo 
ir Okinavos, plevėsavo Ame
rikos vėliava.

Pakilus į vieną galingiau
sių pasaulio valstybių, Japo
nija šiandien mato savo stip
rybę nuėjus su vėjais. Jos 
miestai išdaužyti, laivai nu
skandinti, kamikazi — die
viškieji vėjai — lėktuvai be
jėgiai suturėti Amerikos žy
giavimą.

Potsdame Jungtinės Vals
tybės, Anglija ir Kinija pa
skelbė Japonijai ultimatumą 
pasiduoti.

Potsdamo sąlygos buvo 
tokios.

Japonijos karinė galybė 
turi būti panaikinta visiems 
laikams.

Sąjungininkai užims stra
tegines Japonijos vietas.

Japonijos suverenumas 
bus apribotas keturiomis pa
grindinėmis salomis.

Visos karinės japonų jė
gos bus visai nuginkluotos.

Kliūtys stiprėti demokra
tijai turi būti pašalintos,

Sąjungininkų okupacinė 
kariuomenė pasitrauks, kai 
tik japonai išpildys minėtas 
sąlygas.

Iš pradžių japonai tas są
lygas atmetė. Bet išsigandę 
atominės bombos ir rusams 
pradėjus žygiuoti prieš japo
nus, jie pranešė sutinką su 
Potsdamo sąlygomis, jei tik 
bus paliktas imperatorius.

Tai atsitiko rugpiūčio 10 d.

KĄ GALI ATOMINE BOMBA
New Yorkas. — Aiškių 

duomenų apie atominę bom
bą nėra paskelbta.

Spėjama, kad ji yra apie 
400 svarų dydžio. Kai kurie 
tvirtina ją siekiant net ligi 
1,200 svarų.

Jei ji būtų tik 400 svarų, 
tai būtų 10 sykių mažesnė 
už stambiausią šio karo bom
bą.

Atominės bombos energi
ja, sakoma, esanti gauta iš 
uranijaus (235) atomų. Ato
mų irimas sukelia sprogimą. 
Vienas suardytas uranijaus 
atomas duoda 200 milijonų 
voltų energijos.

Kitas pranešimas sako, 
kad bombai padaryti buvo 
rastas naujas cheminis ele
mentas Pluto — sunkiausias 
iš visų žinomų elementų.

Manoma, kad atominės 
medžiagos sproginių svaras 
duoda tiek pat jėgos, kiek 
3 milijonai galionų gazolino.

Atominės bombos sprogi
mo jėga prilygsta TNT 20,- 
000 tonų. Didžiausiems lėk
tuvams — tvirtovėmis reikė
tų atlikti 500 skridimų, kad

atstotų vienos atominės bom
bos sprogimą.

Viena atominė bomba turi 
apie ketvirtadalį jėgos visų 
tų bombų, kurias vokiečiai 
per penkerius metus numetė 
ant Anglijos.

Atominė bomba mirtinai 
nušluoja viską apie keturias 
mylias aplinkui.

Mokslininkai nurodo, kad 
su mažu atominės energijos 
gabalėliu didieji laivai galė
tų kelis sykius apiplaukti ap
link visą žemę.

Nežymaus atominės ener
gijos pakelio užtektų šildyti 
ir apšviesti visai Anglijos 
salai.

Neinis Kariuomenėn
Washingtonas. — Kongre

so karinės komisijos pirmi
ninkas May pareiškė, kad jis 
tuoj pasiūlys įstatymą baigti 
vyrų ėmimui į karinę tarny
bą.

Sen. Langer pranešė, kad 
jis panašų siūlymą duos Se
natui.

May pažymėjo, kad šiuo 
reikalu jis netrukus tarsis su 
prezidentu Trumanu.

-
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. NesunaudoU raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

Už nuklydimus ir silpny
bes barti esame verti. Kur 
mea culpa, ten mea culpa. 
Tačiau šis nuolatinis ujimas, 
mano nuomone, dalinai pa
grįstas nesupratimu, kas iš 
tiesų kultūra yra. Girtuok
liavimą reikia smerkti, bet 
reikia pažiūrėti, ką negir- 
tuokliai (arba ir girtuokliau
ją) nuveikia.

Kiekvienas kultūros sąvo
ką, be abejojimo, savaip ap
tars, tačiau prieš Amerikos 
lietuviams kultūrinį susmu-

Aš ATSISAKIAU SAVO MOČIUTEI

PERGALĖS VALANDA

Šiandien visi mes stovim prieš istoriją.
Mes savo akimis regim nepaprastus dalykus, kuriuos 

istorijos knygos minės per amžių eigą.
Atsitiko kažkas milžiniška ir nepaprasta. Nors dauge

lis, pasilikę namie, nematėm karo ugnies, galingų armijų 
kovos, degančių miestų, išblaškomų ir sunaikinamų pulkų, 
vis tiek už mūsų akių buvo daroma istorija.

Retai praeityje terastume tokių milžiniškų pajėgų su
sikirtimo, kaip dabar esame regėję. Prieš šešerius metus 
Vokietijos ir Japonijos galybė buvo tokia stipri, kaip plie
nas. Rodės, niekas neatsilaikys prieš jų geležinę kumščią ir 
prieš jų naują tvarką.

Kaip pasakų milžiniški žvėrys, tos dvi valstybės šią 
valandą guli sutriuškintos. Jų galybė žuvusi. Jų pulkai, 
tankų divizijos, lėktuvai ir laivai stovi beverčiai ir bepras
miai.

Iš liūdnų savo griuvėsių, iš savo paties užkurtos ug
nies Japonija ir Vokietija žvelgia į savo prapultį ir į savo 
besočių troškimų pelenus.

Su tų kraštų žlugimu išnyko ir fantastinės figūros: 
žmonės nepaprastos garbės, ištroškę kraujo ir viešpatavi
mo visame pasaulyje. Jie buvo žiaurūs. Žmogaus gyvybė ir 
kitų tautų likimas jiems buvo niekis, bevertis dalykas. Už
tai ir tiek daug aukų pareikalavo šisai karas: žuvo ne tik 
tie, kur frontuose kovėsi, bet buvo naikinami niekuo nekal
ti gyventojai, net ir maži vaikai.

Tų nekaltų aukų reikalavo diktatorių valia: Hitleris ir 
Himmleris buvo milijonų mirties ir gyvybės viešpačiai.

Eis metai po metų, ir būsimos kartos kalbės apie jų 
tironiją, jų pasakišką iškilimą ir kritimą.

Jei Amerikos gyventojas, pasilikęs namuose, stovėjo 
atokiai nuo šio gaisro, tai Europoje karas buvo visuotinis: 
ištisoje valstybėse ten kovėsi ne tik kariai, bet visi žmo
nės — vyrai, moterys, vaikai.

Jų kovos tikslas buvo laisvė — sau ir savo kraštui.
Viena iš didžiausių tos laisvės kovotojų buvo ir tebė

ra Lietuva. Jos žmonių, giliausias trūkimas — matyti savo 
brangią žemę išvaduotą nuo svetimos priespaudos, nuo ti
ronijos, nežiūrint kokia spalva ji būtų pasipuošusi, — ruda 
ar raudona.

Toji laisvės kova dar nėra baigta: ji nėra baigta ne 
tik Lietuvoje, bet ir eilėje kitų kraštų, kur vietoj vienos dik
tatūros atsirado antra ir kur vieną okupaciją pakeitė an
tra, tokia pat žiauri ir nežmoniška.

Netrukus pasaulis sužinos, ar ištisos tautos bus palik
tos naujai vergijai, ar iš tikrųjų visiems bus duota toji 
laisvė, dėl kurios milijonai žuvo.

Mūsų akimis žiūrint, dabartinė valanda yra palankiau
sia žmonėms ir tautoms grąžinti laisvę, teisingumą ir ge
rovę.

Kaip paskutinėje kalboje yra pažymėjęs prezidentas 
Trumanas, Amerika iš šio karo išėjo galingiausia šių 
laikų, o gal visos istorijos valstybė.

Amerika pasauliui yra paskelbusi Atlanto Čarterį ir 
Keturias Laisves: tai buvo tie skaidrūs švyturiai, kurie 
grąžino viltį ir tikėjimą milijonams širdžių.

Šioji pergalės valanda turi būti ir teisingumo laimėji
mas žmonėms ir tautoms.

Būdama stipriausia pasaulio valstybė, Amerika turi 
galios parodyti, kad jos duotas žodis buvo tikras žodis ir 
kad jos prezidento parašas po iškilmingu dokumentu buvo 
garbės parašas, o ne pasityčiojimas iš švenčiausių žmo
gaus troškimų, iš tautų laisvės kovų, iš milijonų gyvybių, 
žuvusių griaujant tironiją ir priespaudą.

Niekados istorijoje Amerika nėra buvusi tokia galin
ga. Ir niekados ji neturėjo tokios garbingos paskirties — 
būti didžiausia pasaulio šviesa ir tikros tautų laisvės atsta- 
tytoja.

R.

AR Iš TIESŲ SUSMUKĘ?
(Dėl Vaičiulaičio straipsnio)

Amerikos lietuviai nesykį 
ujami dėl tariamo kultūrinio 
silpnumo. Devyniolika tūks
tančių dolerių aukomis kul
tūriniams „Saulės” draugijos 
tikslams gavęs, Tumas-Vaiž
gantas 1911 metais nuo dos
nių Amerikos lietuvių Lietu
von grįžęs, parašė „Ten Ge
ra, Kur Mūsų Nėra”, ir nu
plakė mus, nueidamas ir pa
reidamas, mūsų gyvenimą 
nuvaizduodamas dvasiškai ir 
tautiškai skurdžiu, nors tais 
laikais tokią sumą pinigų au
komis gauti buvo labai, la
bai skaistus ir netikėtas da
lykas. Tumas, kaip Vaičiulai
tis, mums prikišo per didelį 
prisirišimą alaus bačkai.

Tą patį sakė ir Namiškis 
(tur būt, kun. Kaupas) 1903 
metais, Miluko leidžiamame 
„Dirvos” žurnale. Amerikos 
laisvė, jis sakė, lietuvius at
bulai paveikianti. Jie neten
ką senojoj tėvynėje turėtos 
pusiausvyros. Tūkstantis šei
mų „lietuvių sostinėje” She- 
nandoah’ry, pavyzdžiui, už
laiką 60 aludžių.

Panašius priekaištus Ame
rikos lietuviai girdi nuo 1885 
metų, kada (vėliau Pittsto- 
ne klebonavęs) jaunas Žlo- 
tožinskutis New Yorko „Lie
tuviškame Balse” sušuko: 
„Dieve Visagalingas, dėl ko 
lietuvininkai taip žemai ant 

svieto stovime?”

: kimą prikišant, visgi reikia 
šiaip taip nustatyti, kuo žo
dį „kultūra” iškemšame.

Kultūros sąvoką mokslin- 
giausiai, tur būt, nusako ne- 

, seniai miręs profesorius Ma
linowskis, savo „A scientific 
Theory of Culture” (išėjo 
1944 metais).

Jo nuomone, kultūrą 
sudaro viskas, ką žmogus pa
sigamina, kad išliktų gyvas 

■ ir sveikas. Tai jo įrankis ko- 
: voje dėl būvio. Kultūra yra 

visuomenės padarinys ir su- 
• daro bendratį iš žmogaus 

įrankių, pabūklų, prietaisų, 
iš jo papročių, sutarčių, įsta
tymų, iš jo idėjų, įsitikinimų, 
palinkimų ir gabumų. Kultū
ra turi atsiliepti žmogaus 
kūno ir proto reikalavimams. 
Jei atsakas neatsako, jis pra
deda džiūti, nykti, ir tampa 
seniena, liekana. Vyžos vietą 
užima bateliai, vežimą išstu
mia automobilis ir geležinke
lis, prietaro vietoje atsiran
da mokslingai išaiškintas 
dalykas, pagonybę išstumia 
krikščionija.

Taip kultūrą suprantant, 
didelio kultūrinio susmuki
mo Amerikos lietuviams pri
kišti negalima. Imigracijos 
statistika sako, 300,000 jų 
atvyko čia iš carizmo pries
paudos sąlygų, atsimindami 
baudžiavas ir varu primeta
mą lenkybę. Daugiau negu 
pusė nemokėjo skaityti nei 
rašyti, kita pusė mokyklos 
suolų nematė. Ta ateivių ma
sė vienok Amerikoje nepra
žuvo, išliko gyva ir sveika. 
Ji prisitaikė šio krašto gyve
nimui, susirado darbų, susi
krovė turto, įsigijo prekybi
nio ir amatinio patyrimo, iš
leido vaikus į profesionalus 
ar pusiau profesionalus, pra
moko sveikai rengtis ir val
gyti.

Dėl tautinio skurdumo 
mus ujęs Tumas buvo pri
verstas pripažinti didelę ga
lybę Amerikos lietuvių ran
kai ir širdžiai, atstatant ne
priklausomą Lietuvą. Tiesa, 
čia ne vienų lietuvių išimtina 
savybė, nes prof. Hansen sa
vo „The Immigrant in Ame
rican History” 1940 metais 
rašė: „Tyrinėjimai, be abe
jojimo, parodytų, jog naujų 
valstybėlių Vidurio ir Rytų 
Europoje po Pasaulinio Ka
ro tik todėl prisikūrė, kad per 
kartą ar dvi Amerikoje gy
veno tų tautelių veiklios ko
lonijos, auklėjusios nepri
klausomybės idėją, ir lemia
mą valandą davusios pinigų 
bei politinės įtakos”, (p. 
212).

Kiek gražių vaisių čia da
vė tikybinis jausmas, kuris 
taip pat įeina kultūros są- 
vokon! Parapija prie parapi
jos turi gražias bažnyčias, 
neblogas mokyklas, seselių 
namus, klebonijas. Čia sudė
ta arti 15 milijonų dolerių, 
ir kasmet surenkama po 
$200,000 tam turtui palaiky
ti.

„Draugo” dienraštyje aną 
dieną įdėti A. Sutkaus atsi
minimai apie Waukegan, Ill. 
lietuvių koloniją. Pirmas lie
tuvis čia pėsčias iš Chicagos 
atėjo 1891 metais. Trejiems 
metams praslinkus, susidarė 
15 vyrų būrelis, kuris tuojau 
suorganizavo Šv. Baltramie
jaus draugiją. Penkeriems 
metams praėjus, draugija rū
pinasi bažnyčią statyti (ki
tais metais jai bus aukso ju
biliejus). Draugija turi savo 
salę ir 15,000 dolerių ižde. 
Kita, taupymo draugija, turi 
pusę milijono dolerių kapita
lo. Parapijos pajamos 1944 
metais siekė 26,732 dolerių.)

Aš atsakiau savo močiutei, 
O aš nuo pusės jau vasarėlės: 
Ieškok, močiute, sau verpėjėlės, 
Sau verpėjėlės ir audėjėlės.

Jau prisiverpiau baltų linelių, 
Jau prisiaudžiau plonų drobelių;
Jau prisigrėbiau lankoj šienelio, 
Jau prisipioviau kalne rugelių.

O vainikėli žalių rūtelių,
N’ilgai žaliuosi man ant galvelės!
Mano kaselės žalių šilkelių, 
Jau neblizgėste, saulei kaitinant!

Mano plaukeliai, o geltonieji,
Jau nesiskirstyste vėjo pučiami!
Aš atlankysiu savo močiutę
Ne vainikuota, o nuometuota.

O nuometėli, mano plonasis, 
Vėjo pučiamas dar padūzgėsi! 
Mano rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant dar pablizgėste!

Mano kasytės žalių šilkelių, 
Sienoj kabėsit, mane virkdysit; 
Mano žiedeliai, o auksinėliai, 
Skrynioj gulėsit ir berūdysit.

Liaudies Daina

IŠ TREMTINIŲ PASAULIO 
- - - - - - - - - ? -

LIETUVIAI TREMTINIAI 
VAKARŲ VOKIETIJOJE 

ORGANIZUOJASI
Iš eilės turimų pranešimų 

aiškėja, kad vakarinėje Vo
kietijoje atsidūrę tremtiniai 
sparčiai organizuojasi.

Kai kuriuose stambesniuo
se centruose įsteigė pradžios 
mokyklas, vaikų darželius, 
sanitarijos punktus, sporto 
klubus, anglų kalbos kursus, 
stenografijos kursus, meno 
ratelius. Vietomis veikia net 
aukštesnės gimnazijos kla
sės.

Eilėje kolonijų leidžiami 
savaitraščiai, net dienraščiai. 
Vakarai praleidžiami klau
santis populiarių paskaitų.

LAIC.

LIETUVIŠKAS MENO 
LĖKTUVAS

KO

KARALIAUČIUS BUVO LIETUVIŲ
Potsdamo konferencijos 

nutarimas Karaliaučių su 
Rytprūsių dalimi atduoti ru
sams visiškai užmiršo, kad 
senovėj Karaliaučiaus ir Ryt
prūsių žemės priklausė lietu
viams ir prūsams, kuriuos 
ilgainiui kryžiuočiai ir vokie
čiai nusmelkė.

Prieš kryžiuočių atsikraus
tymą 1228 metais Lietuvos 
pašonėn, visa žemė už Vys
los upės buvo prūsų ir lietu
vių. Lietuviai Rytprūsiuose

išsilaikė ligi paskutinių die
nų. Prūsai buvo baigti nai
kinti 17 amžiuje.

Kai kryžiuočiai 1255 me
tais statė Karaliaučių, jie iš
žudė nemaža apylinkės gy
ventojų. Nežiūrint to, prūsai 
ii’ lietuviai sukilo prieš atei
vius 1261-1275 metų tarpe. 
Tas jų žygis buvo nuslopin
tas, bet lietuvybė neišnyko.

Dingus kryžiuočių ordi- 
mui, Karaliaučius virto stam
biu lietuviškosios kultūros 
centru.

. įj jo sū- so diržu, gausiai brang 
0 apgau- akmenimis kaišytu, apsis 

ATSIRANDA ^INGŲ’&P^68 švieslal raudonu aPsiau 
RIK IEČIAI . gausiai auksu siuvinėti

skolos nėra — 11,000 dolerių 
ižde. Beveik visi lietuviai — 
namų savininkai. Daugelis 
turi gražius namus: „Tikros 
rezidencijos, ■'visur pavyzdin
ga švara.”

Tokių vaizdų galima rasti 
veik kiekvienoje lietuvių ko
lonijoje.

Vaičiulaitis nori mūsų kul
tūrinį aukštį matuoti vien 
lituanistikos ir literatūros 
leidinių gausumu lietuvių ir 
anglų kalba. Tiesa, tų leidi
nių kaip nematyt. Bet ar ne 
per siauras tai mastas? Ka
žin ar tai Amerikos lietuvių 
gyvoji pareiga panašias kny
gas leisti? Jei kultūra, pagal 
Malinowskj, yra žmogaus 
įrankis išlikti gyvam ir svei
kam, panašių knygų leidi
mas nedaug ko duotų be
mokslei ir mažamokslei atei
vių miniai, ir Amerikos mo
kyklas išėjusiems jos vai
kams. Lietuva, atsiminkime, 
gana lengva sąžine palaido
jo gabiausią lituanistą prof. 
Būgą. O Lietuva, rodos, pri
valėjo turėti daugiau parei
gos palaikyti savo lituanis
tus, literatus ir poetus, negu 
Amerikos lietuviai.

Tokios pažiūros, gali būti, 
per daug duona ir šaukštu 
atsiduoda, bet, deja, jos ras
tų daug atramos kultūros is
torijoj. Kas žmogui nebūti
nai naudinga gyvam ir svei
kam išlikti, netarpsta, neina 
pirmyn, neįeina į jo kultūrą.

Bet tai nereiškia, kad visi 
turime tik duona gyventi. 
Žmoniją visur pirmyn varo 
gabi mažuma, kai kada save 
skriaudžią pasišventėliai, ne- 
boją savo sveikumo ir išli
kimo. Simanas Daukantas 
daug vienas padarė, nors 
varge mirė. Prof. Būga savo 
jėgomis, sveikatos nepaisy
damas, sudarė keliolikos 
tūkstančių svarų medžiagą 
lietuvių kalbos žodynui.

Dirbkime, jei mūsų širdys 
liepia, bet Amerikos lietu
vius kaltinti, ko gyvenimas 
iš jų nereikalauja, būtų 
bergždžias laiko eikvojimas. 
Tai arkliui krauti ne jam 
skirtą naštą. Bet Amerikos 
lietuviai kultūriškai nėra su
smukę, kultūrą visa jos pras
me imant.

Vyt. Sirvydas.

1544 metais ten buvo įs
teigtas universitetas su gar
siais anų laikų lietuviais 
mokslininkais. Ten lietu
viams buvo duodamos sti
pendijos protestantų teologi
jos mokytis.

Netrukus vienas to univer
siteto auklėtinis, Martynas 
Mažvydas, išspausdino pir
mąją lietuvišką knygą. Tai 
atsitiko 1547 metais Kara
liaučiuje.

! Per ilgus metus Karaliau
čius buvo stambiausias lie
tuviškosios knygos centras. 
Paskui juo virto Vilnius.

Rytprūsiuose pasirodė ir 
pirmas lietuviškas laikraštis 
1832 m. Be to, pereitam am
žiuj ten buvo spausdinamos 
uždraustos lietuviškos kny
gos.

Visokios nelaimės, kaip ba
do ir maro metai arba kolo
nizacija, neįstengė išrauti 
lietuvių iš Rytprūsių.

Iš tų žemių yra išėję lie
tuvių tautai nusipelniusių vy
rų. 18 amžiuje ten gimė, gy
veno ir savo „Metus” rašė 
pirmasis ir didžiausias lietu
vių poetas Kristijonas Duo
nelaitis. Naujieji laikai taip 
pat davė lietuvių literatūrai 
keletą stambių rašytojų, ki
lusių iš prūsiškosios Lietu
vos ar Klaipėdos krašto. Jų 
tarpe žinomiausias yra Vy
dūnas.

Iš pačių vokiečių liudijimo 
žinome, kad lietuviškos pa
maldos visą laiką buvo ne 
tik Karaliaučiaus mieste, bet 
ir apylinkėse. 1638 m. buvo 
įsakyta įvesti pamaldos ir 
vokiečių kalba ten, kur lig- 
tol buvo tik lietuviškai. Vo
kietis Tetzneris sako, kad 
lietuviškos pamaldos buvo 
laikomos ir į vakarus nuo 
Karaliaučiaus.

Karaliaučiaus apylinkę, 
kaip ir visus Rytprūsius, su
vokietino pereito amžiaus 
antroje pusėje geležinis Vo
kietijos kancleris Bismarkas. 
Jau tik kur ne kur išsiliko 
ten lietuvių.

Pačiame Karaliaučiuje lie
tuviškos pamaldos buvo pa
naikintos pereito amžiaus 
gale. Keleiviai pasakoja, kad 
Karaliaučiaus turguj dar li
gi šio karo buvo galima vie
ną kitą senesnį žmogų išgirs
ti kalbantis lietuviškai.

Iš okupuotos Vokietijos 
LAIC yra gavęs lietuviškojo 
meno kolektyvo žemiau deda
mą pranešimą. Kaip žinome, 
kolektyvas buvo įsikūręs Vil
niuje. Karo bangų bloškia
mas, šiandien kolektyvas at
sidūrė pietinėje Vokietijoje, 
kur prieglaudą rado ir de- 
sėtkai tūkstančių kitų iš tė
vynės ištremtųjų lietuvių. 
Kaip LAIC buvo anksčiau 
pranešta, kolektyvas turėjo 
progos, net kelis jau kartus, 
su dideliu pasisekimu pasi
rodyti prieš amerikoniškąją 
karišką auditoriją.

Žemiau eina lietuvių meni
ninkų žodis.
Neatsilikdami nuo kovos už

Lietuvos laisvę
„Mūsų menininkai, kurie 

turėjo palikti savo Tėvynę, 
yra įsijungę į Lietuvių Tau
tinį liaudies dainų, tautinių 
šokių, kanklių bei skudučių 
muzikinį ansamblį.

Ansamblis, susikūręs Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, kė
lė po visą kraštą tautinę ir 
meninę dvasią. Dabar į jį įei
na mūsų solistai, rašytojai, 
dramos artistai, bei muzikai.

Atsidūrus Vokietijoje, šio 
kolektyvo gyvenimo sąlygos 
buvo labai sunkios. Vokie
čiai vertė visus lietuvius, be 
jokios išimties, dirbti sunkų 
darbą fabrikuose ir jiems 
įvairiai tarnauti. Kai ku
riems tekdavo dirbti iki 14 
valandų per parą, gaunant 
pusiau bado davinį.

Nors sunkiose pragyveni
mo sąlygose, mūsų meninin
kai neatsisakė nuo savo tie
sioginio pašaukimo ir dėjo 
pastangas išsilaikyti viena
me kolektyve, kad susidarius 
galimybei, galėtų kelti Lie
tuvos muzikos ir dainos me
ną ir per jį garsinti Lietuvos 
vardą.

Šis kolektyvas, esant rei
kalui, skirstosi į kelias gru
pes. Yra susidaręs tautinis 
ansamblis, į kurį įeina cho
ras, kanklės, skudučiai ir tau
tiniai šokiai. Ansamblis ga
lėtų būti panaudotas ir di
džiausiose kolonijose.

Kolektyvas susideda iš 120 
žmonių.”

ZTZ . i t
Paryžius. — Karui Auks- 

poje pasibaigus, į P0. kelda- 
plaukte plaukia šimtar^jusniąvi- 
gusių be žinios” JurGj širdyse. 
Amerikos Valstybių p nemylė- 
kurie reikalingi neatiA jjisaus ir 
nos pagalbos. Suvažavc^elio? Bet 
ryžių šie amerikiečiai ^piktini- 
lė amerikoniškas įs^J^dis, kai 
prašydami ne tik maljLfo, kad 
nes pagalbos, bet tai,.,’įsajSymu, 
drabužių, maisto ir kit'0. 
gyvenimo reikmenų. ^miuose

Daugelis tų „dinj^gando Jo- 
amerikiečių net neturimo darbo, 
dokumentų įrodyti sa0kunigaikš- 
lietybę, kiti turi g^oniu kerš- 
metrikus ir kitus nevis.)r^ėpti savo 
sų valdžią patenkinančiu iškeldamas 
kumentus. Tokių asme^jjidotuves. 
lietybės stovis dabarjj $ puikių 
tikrų įstaigų aiškinam^ į Vilnių

Tokių asmenų tarpį belaisviai, 
trys lietuvaites sesery^tas rau-

užmovė kunigaikščio ke[ 
Prie šono pakabino ka 
kuris, dabar bejėgėj K* 
čio rankoj, dar taip nes' 
Lietuvos priešams baisu: 
vo. Kaklas, kad nebūtų 
tyti smaugimo žymių, 
apvyniotas baltu ranks 
čiu su įrištais jame pini 

. kad velionis turėtų km 
1 mokėti už įėjimą į an:

šaulį.
Taip parėdytą Kę: 

kūną įnešė į didžiausią 
salę ir pasodino kimi 
čio sostam Kad ir staig 
mirtis, vis dėlto narsa 
nelio veide liko kilnios 
bes ir rimtumo žymių, 
didino nusileidusi ant 
nės žila barzda ir bal 
užmerktų akių, antaki 
lia buvo pastatytos s 
su midum ir alum ir 
atidaryti pilies vart:. 1 • • * • •J* UvlvlCUL V U U1UU0 V U<

uos sa osi gimusios . ^į traukė įrįekvienas. neatsižvel 
gan valstybėje ir is įaugau., ; ir ]uom laisvai 
kos j Lietuvą buvo^flfa, p”Mnį ą pam;
dar labai jaunos UuU.jjsjj0muzl. . 
Visos trys turėjo savoį perpįl. ' 
mo metrikas, išrašyta^ kar. 
chigan valstybėje. Pasf . vamzdžių 
na, kad šios lietuvait'' • 6im 
tiek sau prase pagalboj jr 
vienam penkerių meti' ša.
ziaus berniukui, kuris:; 5 , . . . . ,v. s# karstą, okiai sirgo džiova. ‘s .b ūkimas jo tar-

Lietuvaitės, kurių ^pasiryžęs su- 
džių nepaduodama, s^riešpačiu; to- 
kartu su kitais Lietuve^ argą, jo 
ventojais buvo išgaber^ nešė saka- 
Vokietiją priversti^ auksuotose 
darbams, bet vėliau if rūįUS) 
kieti jos laimingai pe^ diržus ir ki- 
Paryžių. Priešaky

' — j jojo dvidešimt MASINIS LENKŲ DE^ švaistė 
TAVIMAS IŠ VILNOJ-juos 

įdmi piktąsias 
Londonas. — Gautom, x..,w. 

niomis iš Londono So^(Q0 & & 
administracija jvykdo n,* . ,a ,,, 
lenkų deportavimą is ’^įndotoj 
jos Matyti, tai yra dah^ « 
tarto plano del lenkų ei... 64 
avimo iš anapus Kurzo,“.'^ 5U' 
nujos. Vien per Baltstogė 
birželio galo praėjo 36 L-Į?a’lsla{_Pn®

atsisveikinti buvusį s; 
dovą.

Penkias dienas 
žmonių plaukė į pilį, 
dienas truko atsisveil 
Pirmas atsisveikino 
Gerdamas mirusiam 
masis verkiąs, klaus'

LAIC.

Bernas. — Lietuvių studentų 
korporacija “Lithuania” dalyva
vo su savo vėliava Šveicarijos 
korporacijų sąjungos 25 metų 
gyvavimo sukaktuvėse. “Lithua
nia” yra vienintelė svetimšalių 
(nešveicariečių) studentų kor
poracija visoje Šveicarijoje.

Kai kas mano, kad ligi 80 
procentų Karaliaučiaus apy
linkės gyventojų yra lietu
viškos kilmės.

Tai žinojo ir senosios Lie
tuvos valdovai.

Vytautas Didysis savo lai
ku rašė kryžiuočių ordino 
magistrui: „Kitados visi Prū
sai priklausė mano sentė
viams, ir aš turiu į juos tei
sių, nes mano tėviškė stiepia
si iki Osos upės”.

Ne kas kitas, tik Lietuva 
— laisva ir nepriklausoma— 
turi pirmutinę teisę į savo 
sentėvių žemes. Aug. R.

— Tau geriu, bra 
de, kodėl numirei?

Visi salėj kartojo 
— Kodėl numirei' 
— Ar neturėjai k 

ti ir gerti?
— Ar neturėjai v 

pilių ir tarnų?
— Ar turtų, rūbi 

genybių neturėjai?
1 — Ar mylimos ži 
' buvo, vaikų? 0, ku 

kodėl numirei?
Vėliau atvesta iš 

Kęstučio sūnus Vyt 
neverkė, veidas i 

Iris, užčiauptos lū] 
ienos ašaros aky 
rie tėvo lavono, ] 
į jo ranką į savo! 
ą, ilgai žiūrėjo 
eidą, o širdy ke 
askmu nei nezv. 
usikrimtusį is bai 
ą, grįžo į kalėjim 
i tėvo laidotuvių.

Tuo pat laiku s 
slėny, tarę Perta 
los ir Neries, si 
jTfliKRčin lavom

K” t

Daugybe tarnų 
kiškių šilo didžii 

taigų pranešimu, tarp daj^ pe.|ių ir pušų rąsti 
bes latvių, kuriuos kara^jg ipen jau niųjų prižiūrimi 
bloškė iš savo žemės, Vc^ kur čiausią laužą, pe 
tijoje yra visa eilė jų b’^eskūną, pa. džius sausomis 
šių ministerių bei pašilu adejaįs ap_ ir šiaudais, dabi 
nių: Beržins, Vaidiną^ a - lapų vainikai: 
Einbergs, Krievins, Lie^ juosėauk.| tunuos kampuos 
Sėja, ir t.t. ;Kai kurie jų buvo n; 
laikomi koncentracijos 
vykiose. , p

Tarp kitko Liepins ir ^jas uyvemmas 
savo kraštą atstovavo Li« w 1 
voj. ---- +------

__________________ L

Vincas Ki

STUDIJOS APIE LIETUI atsikėlė piktas. Jis miegojo šiai 
—------ 6 tijojo, kad naktigonininkai neapvi

Dar prieš šį karą į Pr^ šventadienis, žolinė, tai grūsis ji 
cūziją išvykęs kun. V. kad dieną išsimiegos iki soties 
čiūnas ir tenai mokslus e fei® ši® tiesiog po kraigu. Dar i 
Lilio bei Paryžiaus univeų j kraigas pravarvėjo. Dvainis pri 
tetuose, yra parašęs dvi k^s kiton vieton. Jis nulindo pačion 
gas: „Teisinėk baudžiavos M kailiniais ir užmigo. Visą naktį jis 
mė ir jos ūkiški santyKshigoninkai skiną obuolius, kriauš 
Baltijos kraštuose”, ir an 5pečiuosna, o jisai gulįs po kriauše : 
— „Teisinė Bažnyčios pa^lakėlęs pajuto, kad jis labai suša 
tis Lietuvoje’’. jši ant jo pečių šlapi Mat, nakčia

LA-ri, stogas čia pravarvėjo, ir jį visa : 
-------:^būtų niekis, bet pikčiausia, kad 

Stokholmas. — Kaip ^ū^jonaujuskailinius: sutrūkinės jie 
me, keli šimtai lietuvių, ^^šmetė kailinius ant pečių ir išėjo ii 
vybes begelbėdami, pereitt^ dangus apsiniaukę 
metais surado prieglatA^ 0 mt
Švedijoje. Švediją, jie Pūtavo Žolinės šventė, ir Dvainis 
kė žvejybiniais juk reikia vežti sėklą šventii
Kaip praneša mūsų Stok ^anui anksti parjot iš naktigonės 
mo korespondentas, hd geriau paaganytų. Dabar < 
rusai reikalauja tuos lalJ^ ar jau namie arklys, bet te 
liūs grąžinti atgal kaipo 
vietinės Lietuvos” turtą^klW_

0 Po lietaus kieme buvo neišbn
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LIETUVIAI TREMTINIAI, 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

ORGANIZUOJASI
Iš eilės turimų pranešimų 

aiškėja, kad vakarinėje Vo
kietijoje atsidūrę tremtiniai 
sparčiai organizuojasi.

Kai kuriuose stambesniuo
se centruose įsteigė pradžios 
mokyklas, vaikų darželius, 
sanitarijos punktus, sporto 
klubus, anglų kalbos kursus, 
stenografijos kursus, meno 
ratelius. Vietomis veikia ne 
aukštesnės gimnazijos kla
sės.

Eilėje kolonijų leidžiami 
savaitraščiai, net dienraščiai. 
Vakarai praleidžiami klau
santis populiarių paskaitų.

LAIC.

LIETUVIŠKAS MENO KO
LEKTYVAS

)aina

į die-
i nai-

> me- 
jie iš- 
s gy- 
orūsai 
i atei- 
tarpe. 
>lopin- 
ayko.

ordi- 
stam- 

dtūros

is okupuotos Vokietijos 
LAIC yra gavęs lietuviškojo I 
meno kolektyvo žemiau deda-1 
mą pranešimą. Kaip žinome, 
kolektyvas buvo įsikūręs Vil
niuje. Karo bangų bloškia
mas, šiandien kolektyvas at
sidūrė pietinėje Vokietijoje, 
kur prieglaudą rado ir de- 
sėtkai tūkstančių kitų iš tė
vynės ištremtųjų lietuvių. 
Kaip LAIC buvo anksčiau 
pranešta, kolektyvas turėjo 
progos, net kelis jau kartus, 
su dideliu pasisekimu pasi
rodyti prieš amerikoniškąją 
karišką auditoriją.

žemiau eina lietuvių meni
ninkų žodis.
Neatsilikdami nuo kovos už

Lietuvos laisvę

vo įs- 
u gar- 
:uviais 
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ms sti- 
eologi-

iniver- 
.rtynas 
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;ą. Tai
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dus.
■odė ir 
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am am- 
linamos 
ds kny-

<aip ba- 
ja kolo- 
išrauti

šėję lie- 
usių vy
tinė, gy- 
s” rašė 
as lietu- 
as Duo- 
kai taip 
eratūrai 
tojų, ki- 
s Lietu- 
ašto. Jų 
yra Vy-

CJNIG. KĘSTUČIO LAIDOTUVES
A^ ---------

ųjį Kęstutį ir jo sū- 
.autą Jogaila apgau- 

fyuėmė ir Krėvos pilies 
pojt i uždarė, 
pažinia žaibo greitumu 
guviau Lietuvą, Aukš
lį ir Žemaičius, kelda- 
bjįpsakomą skausmą vi- 
BOj^to gyventojų širdyse, 
^negerbė, kas nemylė- 

' lė *ų valdovo, narsaus ir 
'^dvasios senelio? Bet 

’kerštas ir pasipiktini-
jjApildė visų širdis, kai 
J? dienoj išgirdo, kad

b, Jogailos įsakymu, 
ir kryžiuočių knech-

®t.yos pilies požemiuose 
dehjgtas. Išsigando Jo- 
feųvo begėdiško darbo, 
meįjo didžiojo kunigaikš- 
sųn£e prieš žmonių kerš- 
hįumanė nuslėpti savo 
Užmušimą, iškeldamas 
tj^ilmingas laidotuves. 

į lįičio kūną ant puikių 
)hjjj iš Krėvos į Vilnių 
.ridami nešė belaisviai,

s rau- 
lįujkurios garsiai traukė 
glaudų melodiją ir gau- 
y^įo ašaras į stiklines

Prieš jas ėjo muzi- 
įjArimitininkai, perpil- 

miškus varinių skar-
Jpkėjimu ir vamzdžių 

. jjų garsais, šimtas 
.ų ietimis, kirviais ir 

® kareivių supo neša- 
^.igaikščio karstą, o
Išsekė ištikimas jo tar

dą fis buvo pasiryžęs su- 
bidį savo viešpačiu; to- 
Wė Kęstučio žirgą, jo 
Joįjlės šunis, nešė saka- 
;ljajj£inagus, o auksuotose 
fc’e — kepurę, rūbus,

į karstą ėjo šimtas 
'^kurios garsiai ti

„Mūsų menininkai, kurie Paiyi 
turėjo palikti savo Tėvynę, 
yra įsijungę į Lietuvių Tau-! 
tinį liaudies dainų, tautinių 
šokių, kanklių bei skudučių 
muzikinį ansamblį.

Ansamblis, susikūręs Lie-1 
tuvos sostinėje Vilniuje, kė- j 
lė po visą kraštą tautinę ir 
meninę dvasią. Dabar į jį įei
na mūsų solistai, rašytojai, 
dramos artistai, bei muzikai

Atsidūrus Vokietijoje, šio 
kolektyvo gyvenimo sąlygos 
buvo labai sunkios. Vokie
čiai vertė visus lietuvius, be 
jokios išimties, dirbti sunkų 
darbą fabrikuose ir jiems 
įvairiai tarnauti. Kai ku
riems tekdavo dirbti iki 141 
valandų per parą, gaunant! 
pusiau bado davinį. 1

Nors sunkiose pragyveni
mo sąlygose, mūsų meninin
kai neatsisakė nuo savo tie
sioginio pašaukimo ir dėjo 
pastangas išsilaikyti viena
me kolektyve, kad susidarius 
galimybei, galėtų kelti Lie
tuvos muzikos ii’ dainos me
ną ir per jį garsinti Lietuvos 
vardą.

Šis kolektyvas, esant rei
kalui, skirstosi į kelias gru
pes. Yra susidaręs tautinis 

, ansamblis, į kurį įeina cho
ras, kanklės, skudučiai ir tau
tiniai šokiai. Ansamblis ga
lėtų būti panaudotas ir di-

[ džiausiose kolonijose.
Kolektyvas susideda iš 120 

žmonių.”

"mgenybes. Priešaky 
jl^senos jojo dvidešimt 
Vj Šie jodami švaistė 
u kardais, svaidė juos 
., vaikydami piktąsias 

ir rūsčiai šaukė: 
“velniai, nuo šio kū- 
Tki, Pikuoli, jo vėlę!” 
“•iui garsios raudotojų 
R skambūs ragų ir 
'^■ų balsai ir vyrų šū- 

viliojo iš kiemų gy- 
kurie gausiai prie 

. ®ęos eisenos dėjosi, 
eisena pasiekė Vil- 

,®idarė didžiulė minia. 
. ]įto, gedulingais rūbais 

bajorų, ritierių ir 
’gydimas, laukė Jogai- 
nį^ęs eiseną, nulipo nuo 

į- neva su skausminga 
Išraiška prisiartino 

' tuvų, o kai neštuvus 
ant žemės, prišoko 

.«:o dėdės lavono ir ne- 
ulJiu, bet garsiu verks- 
Dliupo.

5?ele neštuvus ant pe- 
11$pilį nunešė. Ten jau 
įšHkūrenta pirtis, kur 
^ė velionies kūną, pa
rpiančiais aliejais, ap
eitu rūbu, aprengė žė- 
jįj; šarvais, apjuosė auk-

so diržu, gausiai brangiais 
akmenimis kaišytu, apsiautė 
šviesiai raudonu apsiaustu, 
gausiai auksu siuvinėtu, ir 
užmovė kunigaikščio kepurę. 
Prie šono pakabino kardą, 
kuris, dabar bejėgėj Kęstu
čio rankoj, dar taip neseniai 
Lietuvos priešams baisus bu
vo. Kaklas, kad nebūtų ma
tyti smaugimo žymių, buvo 
apvyniotas baltu rankšluos
čiu su įrištais jame pinigais, 
kad velionis turėtų kuo su
mokėti už įėjimą į aną pa
saulį.

Taip parėdytą Kęstučio 
kūną įnešė į didžiausią pilies 
salę ir pasodino kunigaikš
čio sostan. Kad ir staigi buvo 
mirtis, vis dėlto narsaus se
nelio veide liko kilnios didy
bės ir rimtumo žymių, kurias 
didino nusileidusi ant krūti
nės žila barzda ir balti, ant 
užmerktų akių, antakiai. Ša
lia buvo pastatytos statinės 
su midum ir alum ir plačiai 
atidaryti pilies vartai, kad 
kiekvienas, neatsižvelgiant į 
lytį ir luomą, laisvai galėtų 
paskutinį kartą pamatyti ir 
atsisveikinti buvusį savo val
dovą.

Penkias dienas minios 
žmonių plaukė į pilį, penkias 
dienas truko atsisveikinimas. 
Pirmas atsisveikino Jogaila. 
Gerdamas mirusiam ir dėda
masis verkiąs, klausė jį:

— Tau geriu, brangus 
de, kodėl numirei?

Visi salėj kartojo:
— Kodėl numirei?
— Ar neturėjai ko valgy

ti ir gerti?
— Ar neturėjai valstybės, 

pilių ir tarnų?
— Ar turtų, rūbų ir bran

genybių neturėjai?
- — Ar mylimos žmonos ne
buvo, vaikų? O, kunigaikšti, 
kodėl numirei?

Vėliau atvesta iš kalėjimo 
Kęstučio sūnus Vytautas, šis 
neverkė, veidas suakmenė
jęs, užčiauptos lūpos ir nei 
vienos ašaros akyse. Priėjo 
prie tėvo lavono, paėmė šal
tą jo ranką į savo karštą del
ną, ilgai žiūrėjo į mylimą 
veidą, o širdy kerštas virė. 
Paskiau, nei nežvilgterėjęs į 
susikrimtusį iš baimės Jogai
lą, grįžo į kalėjimą ten lauk
ti tėvo laidotuvių.

Tuo pat laiku, Šventaragio 
slėny, tarp Perkūno šventyk
los ir Neries, skirtoj kuni
gaikščio lavonui deginti 
vietoj, ėjo darbai laidotu
vėms.

Daugybė tarnų vežė iš Lu
kiškių šilo didžiausius ąžuo
lų ir pušų rąstus ir vyres
niųjų prižiūrimi krovė aukš
čiausią laužą, perdėdami me
džius sausomis samanomis 
ir šiaudais, dabindami ąžuo
lų lapų vainikais. Visuos ke- 
turiuos kampuos buvo pašta

de-

tytos statinės su sakais ir 
riebalais, o ant atskiro paki
limo pastatyta urna, į kurią 
bus supilti likusieji sudegu
sio lavono pelenai.

Šeštą dieną, nesuskaitomos 
minios akivaizdoje, kuri pri
pildė ne tik visą Šventaragio 
slėnį ir kalnus, bet apgulė 
tvoras, pilies volus ir me
džius, išnešė toj pat kėdėj sė
dintį kunigaikšti© lavoną ir 
pastatė pačiam viršuj ant 
tam tyčia parengto kauro. 
Kunigaikštis, kuris ne kartą 
savo krūtine dengė nuo prie
šo tuos kalnus, miškus, upes, 
žodžiu, visą brangią jam Lie
tuvą, šiandien, kada jis taip 
reikalingas, sako paskutinį 
sudiev, amžinai ją apleidžia 
ir, tarytum, laimina iš aukš
to sosto susirinkusias prie jo 
kojų minias.

Paskui kunigaikštį užlipo 
ant laužo ir atsistojo jo išti
kimas tarnas, kuris visą gy
venimą dalinosi su savo val
dovu laimėmis ir nelaimėmis 
ir net dabar nenorėjo su juo 
skirtis, trokšdamas jam taip 
pat tarnauti ir po mirties, 
kaip gyvas būdamas tarnavo. 
Arklys, tartum jausdamas, 
kokia baisi mirtis jo laukia, 
plėšėsi iš tarnų rankų, žven
gė ir piestu stojo, bet galiau
siai pasidavė likimui ir leido
si ant laužo vedamas, čia jį 
pargriovė ir virvėmis suvar
žė.

Vargšas gyvulėlis gulėjo 
atmetęs savo baltus, plačius 
karčius, kaklą ištiesęs ir va
džiojo pilnomis priekaišto 
akimis po susirinkusias mi
nias. Buvo sudėti ant laužo 
suraišioti medžioklės šunes, 
sakalai ir vanagai, kurie ku
nigaikščiui, gyvam esant, 
medžioklėj tarnaudavo, o ir 
amžinosios laimės dausose 
buvo pasiryžę malonių pra
mogų teikti.

Prie mirusiojo kojų buvo 
sukrauti aname pasauly rei
kalingi daiktai. O buvo jų 
daugybė: saulės spinduliuose 
žėrėjo ginklai, brangiais ak
menimis kaišyti, rūbai ir 
auksiniai diržai, duona ir gė
ralai, galiausiai pinigų krep
šelis. Kunigaikščio laukė il
ga kelionė, ir tie visi daiktai 
galėjo būti reikalingi.

Trimitams sutrimitavus, 
ant ristųjų žirgų, į išpiltą ir 
išlygintą aikštę, kur buvo iš
dėstyta įvairių kunigaikščiui 
atsiminti daiktų, išjojo de
šimt puikiausių Lietuvos ber
nelių ir sustojo į eilę. Davus 
ženklą, berneliai paspaudė 
pentinais žirgų šonus ir šuo
liais leidosi pirmyn, žaibo 
greitumu lėkdami, sėdėdami 
ant žirgų, stvarstė nuo žemės 
išdėstytus ginklus, diržus, 
kunigaikščio rūbų gabalus, 
trokšdami kuo daugiausia jų 
nustverti ir saugoti, kaip 
brangiausią relikviją, amži
nam savo vado atsiminimui. 
Minia žiūrėjo ir stebėjosi jau
nųjų bernelių vikrumu, žir

gų ristumu. Gyrimui ir šū
kavimams galo nebuvo.

Tačiau reikėjo pasiskubin
ti baigti laidotuvių apeigas, 
nes iš vakarų pusės kilo di
džiulis tamsus debesis ir sa
vo juodu šydu dangaus mė
lynę dengė. Sugaudė ragai ir 
ilgi vamzdžiai, pasigirdo ge
dulingos giesmės aidas, ir iš 
Perkūno šventyklos pro šim
tamečius ąžuolus slinko ku
nigai. Priešaky ėjo žemesnie
ji šventosios ugnies saugoto
jai — vaidilos, nuleistomis 
žemyn akimis, baltais rūbais, 
per krūtinę šilko kaspinais 
sagstytais, o per liemenį bal
tomis juostomis apjuostais.

Paskui juos sekė krivės, 
vyresnieji kunigai, rimtais 
veidais, ąžuolų lapų vainikais 
ant galvų, taip pat baltais 
apsiaustais, apačioje kuokš
teliais žvėrių kailių sagsty
tais. Kiekvienas jų rankoje 
turėjo ilgą, viršuj riestą, laz
dą. Paskiausiai sekė, dviejų 
aukštesniųjų krivių lydimas 
vyriausias Lietuvos kunigas, 
Krivė-Krivaitis.

Tai buvo augalotas, ilgo 
amžiaus sukuprotas, senelis. 
Vienoj rankoj laikė ilgą tri
šakę lazdą, antroje — Per
kūno šventykloj nuo švento
sios ugnies įžiebtą žibintą. 
Eisena atėjo į lavonų degi
nimo vietą ir prisiartino prie 
laužo.

Krivė krivaitis žemai nusi
lenkė prieš kunigaikščio la
voną; tai pakartojo ir visi 
krivės ir vaidilos. Po to Kri
vė-Krivaitis su rimta veido 
išraiška, iškilmingu balsu 
pradėjo kalbą, kurioje nupa
sakojo visus mirusiojo kuni
gaikščio žygdarbius ir jo nuo
pelnus Lietuvai ir jos gyven
tojams. — Valandėlei nutilo, 
pakėlė galvą aukštyn ir, tar
tum ko akimis ieškodamas 
dangaus erdvėse, prabilo iš
kilmingu balsu:

— Matau tave, narsusis 
didvyri, matau tave dangaus 
erdvėse, su žėrinčiais šar
vais, ant balto žirgo paukš
čių keliais skriejantį. Ranko
je laikai tris žvaigždes ir 
žengi į amžinos laimės rū
mus, šventų dvasių minios 
lydimas!

Ir visiems rodėsi, kad ma
to kunigaikštį, dangaus ke
liu skriejantį.

Baigęs kalbą, Krivė-Kri
vaitis padegė laužą iš visų 
keturių kampų, o žibintuvą 
užmetė ant laužo. Raudonos 
ir geltonos liepsnelės iš kar
to tik laižė ąžuolinius ir pu
šinius rąstus, bet greit pūkš
telėjo didžiulė liepsna, o juo
dų dūmų kamuoliai paslėpė 
kunigaikščio lavoną. Vietoj 
laužo tik liepsnų liepsnos 
mirgėjo. Vaidilos laistė sa
kus, o krivės ir didžiūnai 
svaidė į liepsną erelių ir lo
kių nagus, kad, jais pasinau
dojus, kunigaikščiui lengviau 
būtų užkopti ant amžinosios 
laimės kalno.

VINCO KRĖVES KNYGOS Geriausios jo apysakos yra 
„Skerdžius”, „Silkės”, „Be
dievis”, „Antanuko rytas”.

$ Vincas Krėve
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Bernas. — Lietuvių studentų 
korporacija “Lithuania” dalyva
vo su savo vėliava Šveicarijos 
korporacijų sąjungos 25 metų 
gyvavimo sukaktuvėse. "Lithua
nia” yra vienintelė svetimšalių 
(nešveicariečių) studentų kor
poracija visoje Šveicarijoje.
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Kai kas mano, kad ligi 80 
procentų Karaliaučiaus apy- ■ 
linkės gyventojų yra lietu- ' 
viškos kilmės.

Tai žinojo ir senosios Lie
tuvos valdovai.

Vytautas Didysis savo lai
ku rašė kryžiuočių ordino 
magistrui: „Kitados visi Prū
sai priklausė mano sentė
viams, ir aš turiu į juos tei
sių, nes mano tėviškė stiepia
si iki Osos upės”.

Ne kas kitas, tik Lietuva 
— laisva ir nepriklausoma- 
+"ri pirmutinę teisę į savo

“ Aug. R-

L
flį s nūnai atsikėlė piktas. Jis miegojo šiandien 

nes bijojo, kad naktigonininkai neapvalytų 
S0d. Ryt šventadienis, Žoline, tai grūsis jie vi

lkėdami, kad dieną išsimiegos iki soties.
DQe Dvainis šiene tiesiog po kraigu. Dar iš va- 

tįji2 lyt, ir kraigas pravarvėjo. Dvainis privers- 
įįi keltis kiton vieton. Jis nulindo pačion pale- 
jjjklojo kailiniais ir užmigo. Visą naktį jis sap- 
^.d naktigoninkai skiną obuolius, kriaušes ir 
-pi vis pečiuosna, o jisai gulįs po kriauše ir ne- 
jjįįikelt. Užsikėlęs pajuto, kad jis labai sušalęs, ir 
^kiniai ant jo pečių šlapi. Mat, nakčia smar

ts lijo, stogas čia pravarvėjo, ir jį visa suvar
ant dar būtų niekis, bet pikčiausia, kad sudrė- 

telius jo naujus kailinius: sutrūkinės jie dabar, 
s užsimetė kailinius ant pečių ir išėjo iš kluo

nu’ nelijo, bet dangus buvo apsiniaukęs, žolė 
‘•ai šlapi, kaip vanduo, o ant takelio stovėjo 

' jiandien buvo žolinės šventė, ir Dvainis rengėsi 
■,n: nūnai juk reikia vežti sėklą šventinti. Va- 
Pj.epė sūnui anksti parjot iš naktigonės ir įleist 
Sjlelin, kad geriau pasiganytų. Dabar eidamas 

sodeliu, ar jau namie arklys, bet ten nieko

^.rgi jis arklį dėjo? — tarė sau Dvainis ir išėjo 
Irenos. Po lietaus kieme buvo neišbrendamas

purvynas, o ties pasvirne stovėjo klanas, kaip ežeras. 
Dvainis buvo basas ir brido tiesiog per purvyną.

— Tur būt, ir pirkioje varvėjo? — pagalvojo jisai 
ir sustojęs vidury kiemo apsidairė, lyg pirmą kartą 
jis matė savo „aukštąjį dvarą”.

Pirkaitė buvo sena, supuvusi, bet „dviem galais”. 
Sienos žemėn sukniubo, į vidurį įdubo. Pasieny, kiau
lių išknistam ir vištų išpurtintam, žibėjo plyšiai. Lan
gai maži, bet ir juose pusė stiklų buvo išdaužyta. Vie
nos skylės buvo skalelėmis užtaisytos, kitos užkištos 
skaruliais. Langas ties vartais turėjo tik du stiklu, o 
kiti du buvo gražutėliai išdaužyti: vienas užkištas buvo 
senu sijonu, o kitas jo miline, kurią dar vakar vilkėjo; 
rankovė dar laisvai karojo ir supėsi vėjo papučiama.

— Tai moters nedraugės vištas nuvaikė. Visus lan
gus išnešiojo! — tarė sau Dvainis.

Stogas senas, žolėmis ir samanomis apžėlęs, kepur- 
nomis suaugęs. Kaminas pavirtęs, o kraigas buvo žvirb
lių nupurtintas, vėjo nupustytas.

— Reiktų naują pirkią statyti, bet iš kur žmogus 
pinigų imsi? — mąstė Dvainis: — ė, vėl mano am
žiui užteks ir šitos, o sūnus tesistato sau, jei jis nori. 
Ves, paims gerą pasogą ir pasistatys. Ko gi man bė
doti, kad jam galvos nesopa. O gal gi nepaims geros 
mergos! paims, — galvojo jis toliau; tiesa, gyvena ji
sai menkai, betgi vienatūris sūnus ir sėdi ant pusės 
valako lauko. Ir vaikas gi nieko sau, tik nelabai klau
so tėvo, begėdis. Kuris laikas, ir dar jo nėra namie, 
nors vakar gerai įsakė, kad anksti parjotų. Tik kažin, 
ar jau vėlu?

Dvainis pakėlė galvą ir pažiūrėjo į dangų; bet dan
gus buvo apniauktas tirštais debesiais, ir negalima

Jau kelintą Vinco Krėvės 
apysaką skaitytojas turėjo 
progos rasti šio laikraščio 
lapuose.

Iš šiandieninių lietuvių ra
šytojų Vincas Krėvė yra 
aukščiausiai pakilęs. Jo raš
tai yra virtę klasiniais lietu
vių literatūroje.

Šis didelis rašytojas yra 
dzūkas. Jis gimė 1882 metais 
Subartonių kaime, Merkinės 
parapijoje. Jo tikroji pavar-

Vincas Krėve
dė yra Mickevičius, o Krėvė 
yra slapyvardis. Jis yra stu
dijavęs Lvovo ir Vienos uni
versitetuose filologiją ir li
teratūrą. Disertacijai jis pa
rašė veikalą apie indoeuro
piečių protėvynę. Jam buvo 
pasiūlyta būti profesorium 
Kijevo universitete, bet ru
sų valdžia, kaip kataliko, jo 
nepatvirtino. Tada jis pradė
jo dirbti kaip mokytojas. Il
giausiai išbuvo Bakų mies
te, Kaukaze.

Į Lietuvą jis grįžo 1920 
metais, dirbo švietimo minis
terijoje, redagavo literatūros 
žurnalą „Skaitymai” ir pro
fesoriavo Kauno universite
te. Jis ten dėstė lenkų ir ru
sų literatūras. Kelerius me
tus Vincas Krėvė buvo Hu
manitarinio fakulteto deka-
nas.

Rusams įsiveržus Lietu
von, Vincas Krėvė buvo 
įtrauktas į vyriausybę ir ku
rį laiką jai vadovavo. Bet kai 
Maskvoje Molotovas jam pra
nešė, kad Sovietų Sąjunga 
nutarė panaikinti laisvą Lie
tuvą, Vincas Krėvė su tuo 
nesutiko ir pasitraukė iš val
džios.

Kur jis dabar yra, neteko 
girdėti.

Pirmieji Vinco Krėvės lie
tuviški raštai buvo išspaus
dinti 1906 metais.

Svarbiausi jo kūriniai yra 
dramos „Šarūnas” ir „Skir
gaila”, „Dainavos šalies se
nų žmonių padavimai” ir 
apysakų rinkiniai „šiaudinėj 
pastogėj”.

Vincas Krėvė savo veika-

lams yra daug pasiėmęs iš 
tautasakos ir istorijos. Jis 
labai gražiai pritaikė savo 
raštams mūsų liaudies pada
vimų ir, iš dalies, dainų sti
lių. šiuo atžvilgiu jo įdomiau
sia knyga yra „Dainavos ša
lies senų žmonių padavimai.”

„Šarūne” rodomi priešisto
riniai Lietuvos laikai, prieš 
pat Mindaugo atėjimą ir Lie
tuvos suvienijimą. Vyriau
sias tos dramos veikėjas yra 
legendų kunigaikštis Šarū
nas — nepaprastų troškimų, 
aistrų ir sielos konfliktų vy
ras. „Visas pasaulis man — 
išmirę tyrai, jei aš jame ne
galiu vykdyti savo norų”, 
šaukia jis. Kovodamas prieš 
visus, prieš žmones ir dievus, 
jisai žuvo savo paties susi
kurtame gaisre, nepasiekęs 
žymiausios svajonės — viso 
krašto, suvienyto jo valdžio
je.

„Skirgaila” mus perkelia į 
istorinę Lietuvą 14 amžiaus 
gale. Vincui Krėvai šioje 
dramoje puikiai pasisekė ne 
tik duoti vieną iš galingiau
sių lietuvių literatūroj per
sonažų — Skirgailą, bet ir 
sumaniai pavaizduoti tuos 
politinius ir dvasinius kon
fliktus, kurie tuomet kirtosi 
Lietuvoje ir tos šalies valdo
vo sieloje.

„Skirgaila” yra vienas iš 
stipriausių ir tobuliausių 
Vinco Krėvės veikalų.

Mūsų dienų Lietuvą, ge
riau pasakius, gimtąją Dzū
kiją Vincas Krėvė nupiešė 
apysakose, surinktose „šiau
dinėje pastogėje”, šios apy
sakos yra realistinės, rodo, 
mums paprastą, kasdieninį 
gyvenimą, labai senovišką, 
giliai suaugusį su gamta. 
Pro tą kasdieninę buitį au
torius sumaniai moka at
skleisti ne tik žmogaus sie
lą, bet ir surastUįdomių psi
chologinių ir filosofinių pro
blemų.

Ilgiausia Vinco Krėvės 
apysaka iš kaimo gyvenimo 
yra „Raganius”, išleistas at
skira knyga.

Būdamas Kaukaze, Vincas 
Krėvė gavo puikios progos 
susipažinti su Rytų pasau
liu, kurį anksčiau studijavo 
ir iš senovinių raštų. Jis yra 
parašęs keletą pasakų Rytų 
stiliumi. Iš jų gražiausia yra 
„Azerstano šalis”.

Bet gal didžiausio ir gi
liausio Krėvės veikalo dar 
nesam skaitę. Bemaž prieš 
keturiasdešimt metų jisai 
pradėjo rašyti bibline tema 
knygą „Dangaus ir žemės 
sūnus”. Ligi karo jis dar ne
buvo paskelbęs šio kūrinio. 
Laikraščiuose pasirodžiusi 
viena kita ištrauka liudijo iš 
tikrųjų tai esant galingą ir 
gilų veikalą.

Dar reikia paminėti, kad 
Krėvė yra surinkęs daug tau
tosakos — dainų, pasakų, pa
davimų, priežodžių, patarlių, 
— jis yra vienas iš uoliausių 
mūsų liaudies poezijos sau
gotojų.

A. V.

IŠK RAUSTO SUDETŲ 
VOKIEČIUS

Žiniomis iš Pragos, Čekos
lovakijos, visi Sudetų vokie
čiai, kurių yra apie pusket
virto milijono, bus išgabenti 
iš Čekoslovakijos į Vokieti
ją. Jų vietoje iš Vengrijos 
bus atgabenta apie 300,000 
slavokų.

Išvežamiems vokiečiams 
bus leista išsigabenti tik sa
vo manta ir kiti smulkūs 
daiktai. Visas nekilnojamas 
turtas bus konfiskuotas ir 
atiduotas daugiausia nuken- 
tėjusiems čekams.

Čekai, sako, kad karo me
tu vokiečiai iš Čekoslovaki
jos pagrobė turto už apie 17 
bilijonų dolerių.

į JAUNUOLI,
į JEI NORI TAPTI KUNIGU MISIJONIERIU
> Ir pasišvęsti kilniam sielų gelbėjimo darbui, stok j

į Lietuvių Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyną 
\ Mount St. Francis, Greene, Maine.

Į Pranciškonų vienuolyną priimami visi katalikiškų 
į šeimų sūnūs, kurie yra baigę High School. 
% Jaunuoliai, įstoję į vienuolyną ir atlikę vienų metų 
< novicijatą, Tėvų Pranciškonų Kolegijose
į Vienuolyno lėšomis
į Ruošis kilniam misijų darbui,
s Dėl smulkesnių priėmimo sąlygų prašome kreiptis 
\ sekančiu antrašu:

į Rev. Justin Vaškys, O.F.M.
į FRANCISCAN MONASTERY
% Mount St. Francis Greene, Maine
>V.\V.W.VA\Y.Y.V.V.,AVAWAY^ASV,,W.,.WrAVAl

buvo nė manyti, kaip aukštai dabar saulė. Tik iš to, 
kad jo kaimynas Gaidys, kuris pernai nusipirko sau 
sieninį laikrodį, tepė pakaladninkėj ratus, galima bu
vo spėti, kad laikas buvo jau nebeankstus.

— Kur jisai nusidangino su tuo arkliu? Tai duosiu, 
begėdžiui, kai parjos! — nusprendė jisai.

— Petrule, ar Kaziukas dar neparjojo? — pasi
klausė jisai dukterį, kuri išėjo iš pirkios ii’ čia pat, pas 
priemenės slenkstį, šliūkterėjo pamazgas.

— Kur jis tau parjojo! Gal apmigęs kur kniukso. 
Žmonių naktigoninkai jau seniai namie.

— Gal gi jis nuvedė kur ganyti, — galvojo Dvainis 
ir padėjo kailinius pasvirnėj. Paskum nuėjo papavie- 
tėn, išsitraukė vežimą kieman ir atsinešė iš svirno dė
žutėj tepalo. Numovė vieną ratą — patepė, kitą. Su
raizgė sėdynę, atnešė iš kluono virkščių, prikimšo ir 
vežimą nustūmė atgal papavietėn.

Parengęs vežimą, nuėjo pirkiom
Įeini žmogus Dvainio pirkion, lyg kokion duobėn, 

nes asla priemenėj aukštesnė nei pirkioje. Durys že
mutės, iškrypę. Įeinant reikia žemai nusilenkti, kad 
kaktos nesudaužytum. Asla molinė, gal jau visa sa
vaitė, kaip šluota, purvyno iki klupsčio, ypač pas du
ris, kur ant žemo suolelio stovėjo visuomet vandenio 
kibiras, o po suoleliu pilni pamazgų ceberiai. Kibiras 
ar ceberiai, tur būti, tekėjo, nes po suoleliu visuomet 
stovėdavo klanas. Aplinkui pagal sienas ėjo suolai, pa
juodę, nešvarūs. Ypač nešvarus buvo kampas pagal 
lentyną, kur buvo sukrauti puodai, puodeliai, dubens 
— košėti, pienuoti, bulbėti. Viename iš jų buvo su
kišti šaukštai, nenuplausti dar po vakar vakarienės 
valgymo.

Po skobnėmis gulėjo klumpės ii’ senos, išbristos, 
purvinos iki aulų, pušnys; čia pat buvo purvini, su
skretę autai.

Po pirkią vaikščiojo vištos. Viena iš jų purtėsi ir 
kapstė kampe už skujinės, kur buvo sušluota kuo di
džiausia krūva mėšlų, o kita užlėkus ant skobnių lesi
nėjo gurulius.

Dvainis, įėjęs trobon, nuvijo nuo skobnių vištą, me
tęs ją kepure. Višta pašokėjo į aukštą, sukudekino ir 
net užgavo lempą, nuo kurios pasipylė išgaišusios 
musios.

Dvainis sulaikė ranka lempą ir atsisėdo ant uslano.
— Ar Kaziukas gi dar neparjojo?
— Sakiau gi, kad ne! — atsišaukė duktė, maišydama 

košę, pasistačius puodą su virintu vandeniu ir miltus 
ant suolo ties krosnim.

Pasuolėj, kur stovėjo puodai su prarūgusiais vaka
rykščiais viralais, ėmė kažin ką lakti šuva. Petrelė, 
neatsitraukdama nuo savo darbo, spyrė koja šunį, 
jog tasai net suskalino.

— Ar neisi tu laukan! — suriko ji ant šuns: — tau 
čia pagaminta. Išvarytum nors šunį, — nusigrįžo ji į 
tėvą: — išlaks, ir paršams nebus ko duoti.

Tėvas atsikėlė ir atidarė duris.
— Eik laukan! — suriko jisai ant šunies. Tasai, nu

leidęs uodegą, spruko pro duris, kaip galėdamas, bet 
Dvainis vis dėlto surojo spirti koja.

Paskui Dvainis užsiraitojo rankoves, paėmė nuo 
suolelio kaušelį vandeniui semti, vadinamąję „belčių”, 
ir pasisėmė iš kibiro.

Prigėręs vandens pilną burną, liejo rieškučiosna ir 
prausėsi.



AMERIKA Rugpiūčio-August 17,

JAUNA LIETUVIŲ PORA

Rugpiūčio 15 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj 
susituokė lietuvaitė Marytė 
Bigenytė 311 Wharton St. 
su lietuviu Albertu Taranu 
iš New Philadelphijos. Abu 
jaunuoliai priėmė moterys
tės sakramentą per mišias, 
pamaldžiai prisirengę, kaip 
ir dera katalikams.

Marytė Bigenytė, dabar 
jau ponia Taranienė, yra vy- 
tė, baigusi Šv. Kazimiero se
serų vedamą akademiją Vil
toj Joseph Marie. Ji visuo
met artimai bendrauja su 
lietuvišku veikimu ii* nauja
me luome nemano nuo to at
sisakyti.

Seržantas Albertas Tara
nas yra labai rimtas karys, 
atlikęs daug lėktuvinių ke
lionių; nukovęs priešo lėktu
vą ir užsitarnavęs pagyrimo 
iš savo kariuomenės.

Visi linki naujai lietuvškai 
porelei laimingai gyventi, o 
svarbiausia — tai nepamirš
ti lietuvių ir lietuvių organi
zacijų, bet dar uoliau ir dau
giau dirbti savųjų naudai.

DALYVAUS VEDYBINĖSE 
SUKAKTUVĖSE

SVEIKINA

Lietuvos Vyčių 3 kuopa 
karštai sveikina savo buvu
sią sekretorę ir vytę Marytę 
Bigenytę jos sutuoktuvių 
proga ir linki didžios laimės 
naujame gyvenime.

Sveikina ir dvasios vadas.

Šv. Kazimiero seserų Villa 
Joseph Marie, Newtown, Pa., 
kapelionas kun. Pr. Vasi
liauskas rugpiūčio 15 dieną 
išvyko į Elizabeth, kur jis 
dalyvaus savo sesutės ir švo- 
gerio Žilevičių metinėse ve
dybų sukaktuvėse.

tingą šalį ir tą Europos kru
viną ir karo randais sužalo
tą veidą, kuris, atrodo, visas 
turės persirgti raudonąja li
ga, norėčiau kaip nors pa
tekti į Ameriką. Brolių lie
tuvių tarpe gal nejausčiau to 
begalinio tėvynės ilgesio, gal 
nebūtų tos dienos beprasmės 
ir nerimo pilnos, gal galė
čiau iš širdies dirbti Bažny
čios ir Tėvynės gerovei.”

Nuogą Pridenk NAUJA KNYGA APIE PABALTI ™™A]

SUGRĮŽO LAIŠKAI

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEKRETORIUS

PAKRIKŠTIJO

Rugpiūčio 1 dieną Kulniči- 
kai, 429 Wharton St. susilau
kė sūnaus, kuris ir pakrikš
tytas Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj rugpiūčio 11 
dieną Robertuku. Kūdikio 
motina yra lietuvė.

Kunigų Vienybės Seime 
Brooklyne, N. Y., rugpiūčio 
8 dieną sekretorium išrink
tas kun. Vitas Martusevičius, 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas. Jis ir pirmiau yra ėjęs 
ten iždininko pareigas.

Jo vikaras kun. Stan. Luk
šys yra Philadelphijos pro
vincijos kunigų draugijos se
kretorius.

Keli siųsti laiškai pabėgė
liams į Austriją ir Vokietiją 
šiomis dienomis sugrįžo su 
pastaba, kad „Service sus
pended”.

Sugrįžo ir pirma priimta 
Raudonojo Kryžiaus žinia.

Seniau Raudon. Kryžius 
patarpininkaudavo, bet da
bar ir to jau nebedaro.

RENKA DRABUŽIUS

RAŠO IŠ KALIFORNIJOS
Paskutiniu laiku jis buvo 

siųstas į aukštesnę mokyklą. 
Jei ne karo pabaiga, tai jis' 
gal būtų ir aukštesnį laipsnį 
laimėjęs. Dabar jis jau turi 
per 100 punktų, kad jį pa
leistų iš kariuomenės.

Jaunąją porą sveikino vi
si pažįstamieji ir artimieji.

Vytis jūrininkas Albertas 
Rinius, 227 Fernon St., ką 
tik pateko Kalifornijon. Jis 
jau rašo, kad jis ten pasi
liks dar kiek laiko.

Albertas ką tik baigė ka
rinę mokyklą. Jis jau daug 
apkeliavo prekybiniais lai
vais ir daug pamatė.

PAMALDOS UŽ A. A. 
ALBERTĄ ŠALNORĮ

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sežt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

1601 - 03 So. 2nd St

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

MOKOSI ANGLIJOJ

Vytis karys Antanas Rim
gaila, 318 Wharton St. išva
žiavo į Angliją iš Vokietijos, 
kur mokosi atitinkamoj mo
kykloj.

Jis rašo, kad taip jam ten 
gera, kad jis bevelytų ilgai 
ilgai gyventi.

Rugpiūčio 18 dieną suei
na lygiai 2 metai, kaip tra
giškai žuvo Lt. Albertas šal- 
noris. Jis buvo lakūnas ir žu
vo su lėktuvu, kurs nukrito 
ir sudegė.

Jo motinėlė ir sesutės už
prašė metines pamaldas, ku
rios ir bus atlaikytos rug
piūčio 18 dieną šv. ’Kazimie
ro parapijos bažnyčioj. Į pa
maldas atvyks nemaža gimi
nių iš toliau ir jo draugai 
bei pažįstami pasimelsti už 
velionies sielą.

Šv. Kazimiero Parapijos 
BALF skyrius ir visos drau
gijos jau pradėjo skubų ir 
rimtą drabužių rinkimą.

Jos sudaro ir ratelį, kurs 
ateis vakarais ir gamins vai
kučiams apatinius drabužė
lius. Viso to gailestingumo 
darbo vyriausios organizato
rės ir darbininkės bus Ona 
Balčiūnienė, Ambrazienė, E. 
Mironienė, A. Mažeikienė, O. 
Unguraitė, Elzbieta Areške- 
vičienė, E. Butikienė, Sofija 
Kateivaitė ir kitos.

Tikima, kad tos veikliosios 
moterys padarys didelius 
darbus.

Kviečiame savanorių mote
rų prie to kilnaus darbo.

LIETUVOS FABRIKAI IR 
RAUDONIEJI KAMPELIAI

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj

WAW.V.W.VV.V.

JAUTRUS KUN. TREMTI
NIO LAIŠKAS

PAMALDOS
------ - ■

Rugpiūčio 25 dieną Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj 
bus kelerios mišios, Jurgai
tienės užprašytos.

Pamaldos bus už a. a. Pet
rą Jurgaitį—metinės — ir už 
visus jo ir jos tėvelius ir ki
tus mirusius gimines.

Į pamaldas atvyks svečių, 
dalyvaus vienuolė sesuo ka- 
zimierietė ir kiti pažįstami. 
Pažymėtina, kad jų intenci
ja mišios dažnai esti užpra
šomos. Tikrai labai pagirti
na atsiminti savo mirusiuo
sius ir melstis už juos.

LANKĖSI

Kun. Slavynas neseniai čia 
lankėsi. Jis buvo sustojęs 
Philadelphijoj ir buvo nuvy
kęs į New Yorką, kur daly
vavo Kunigų Vienybės seime. 
Vėliausiu laiku jis gydosi sa
vo akis geriausioj Philadel
phijos ligoninėj.

Rugpiūčio 10 dieną gautas 
laiškas iš vieno tremtinio iš 
Vokietijos.

Jis tarp kitko štai kaip 
jautriai rašo: „Jau penkeri 
metai gyvenimo audros blaš
ko mus ir mūsų brolius nuo 
Rytų lig Vakarų, jau penke
ri metai trypia priešai mūsų 
šalį, kaip žiedelį mažą pake
lėj. Kas nenori būti sutryp
tas, to laukia tremtinio da
lia.

„Tokia tremtinio dalia 
blaško ir mane po šią sveti
mą šalį. Daug teko čia iš
kentėti: kruvinus frontus, 
bombų mirties pavojus ir al
kio stovyklose. Bet šiandien 
dar ateitis miglota, dar ne
greit, atrodo, galėsime grįž
ti laisvon tėvynėn, o raudo
nojo siaubo pirštai vis tie
siasi ilgyn ir grasina mums”.

Prašydamas pagelbos jis 
rašo: „Norėčiau baigti tą 
vergystę Europoje, norė
čiau palikti tą nelabai sve

Propagandiniais sumeti
mais, komunistų spauda skel
bte skelbia apie atsisteigimą 
pramonės Lietuvoje.

Pranešama, girdi, net šau
lių odos fabrikai (buv. Fren
kelio įmonės) pradėjo veikti. 
Tuom tarpu mes žinome, kad 
|karo nualintoje Lietuvoje 
net karvė yra retenybė. Pa
siremiant bešališkų stebėto
jų pranešimais (žr. New 
York Times) sovietai iš viso 
okupuoto krašto intensyviai 
evakuoja visą mašineriją. 
Viskas vežama į Rusijos gi
lumą. Neabejojama, kad to
kio pat likimo susilaukė ir 
Lietuvos mechaniškos insta
liacijos.

Toliau pranešama, kad 
Šiaulių įmonėse veikia 30 
raudonųjų kampelių, darbi
ninkai verčiami studijuoti 
Stalino, ir kitus komunistų 
partijos veikalus. LAIC.

New York. — Ir Pietų 
Amerikos lietuviai sukruto 
gelbėti iš tėvų žemės išblokš
tus lietuvius tremtinius ir 
pabėgėlius. Argentinos lietu
viai steigia šalpos draugiją.

„Nuogą pridenk”, šią va
landą garsiausiai skamba 
kiekvieno lietuvio ausyse.

Vis daugiau ir daugiau 
naujienų pasiekia mūsų kraš
tą, kaip kenčia Europos žmo
nės, tarp jų ir mūsų lietuviai.

Viename laiške rašoma, 
kad „vyrai, moterys ir vai
kai mirė praeitą žiemą Eu
ropoj iš bado ir šalčio, kaip 
ir nuo bombų. Kai kartą 
olandų gydytojai tikrino ma
žų vaikučių sveikatą, tai at
rado, kad didelė dauguma jų 
turėjo apsivilkę tik palaikę 
suknelę ar kitą kokį drabu
žėlį, be marškinių. Jie dre
bėjo ir buvo pamėlynavę nuo 
šalčio. Prancūzijoj vaikučiai 
turėdavo pasilikti namie nuo 
mokyklos, kol jų vienintelius 
drabužėlius išplaudavo. Len
kijoj vaikučių mirtingumas 
buvo labai pakilęs.”

Bet kas suskaitys lietuvių 
tremtinių ir visų nuskriaus
tųjų vargus ir šaltį ir alkį po 
visą pasaulį! Jie ir jų vaikai 
daugiau kentėjo ir dar ken
čia, nes jie ir šiandien negali 
dar būt be baimės ir gyven
ti laisvoj tėvynėj, bet pri
versti ieškoti svetimųjų pa
gelbos rankos.

Dabar ir tuoj jiems yra 
reikalinga skubi ir didelė pa- 
gelba. Ir jei mes atidėsime 
jiems siųsti pagelbą iki ki
tai žiemai, gal daugumui bus 
per vėlu. Tur būt, nėra ir ne
bus didesnio ir svarbesnio 
reikalo, kaip dabar pagelbė
ti kenčiantiems broliams.

Ką daryti? Jau yra pasa
kyta ir nurodyta mūsų Cen
tro, bet vėl čia norima pa
brėžti, kad labdarybės ir di
džios krikščioniškos meilės 
darbą turėtų imti minkštų 
širdžių moterys. Juk moterų 
yra daugiau organizacijų, jos 
lengviau galėtų atlikti rūbų 
rinkimo ir taisymo bei siu
vimo darbą.

Todėl lietuvės moterys tu
rėtų pačios pirmosios ir me
keno neraginamos stoti į tą 
darbą ir imtis to darbo. Vi
sų moterų organizacijos tu
rėtų pradėti per savo nares 
varyti drabužių vajų: rinkti, 
taisyti ir naujus gaminti.

Ypatingai reikia apatinių 
drabužių vaikučiams.

Jų vargas yra ne tik ragi
nimas, bet tai šauksmas ir 
beviltiškas reikalavimas pa
dėti kenčiantiems.

Kaip moterys.tą darbą ga
lėtų atlikti? štai yra duoda
mas gražus patarimas iš ka
talikių moterų veiklos toje 
dirvoje.

Reikia sudaryti siuvėjų 
moterų grupę, kuri siūtų vai
kučiams apatinius ir šiaip 
drabužėlius iš senų ir sudė
vėtų suaugusiems drabužių 
ar iš jau suaukotų drabužių.

Ypatingai reikia vaiku
čiams vystyklų, kuriuos leng-

Neseniai iš Londono gauta latvių ir lietuvių istoriją Caijji, 
anglų kalba knyga „The Bal- jų kovas dėl laisvės, lar 
tic Nations”. Ją parašė Dr. palankiai 
F. W. Pick, kelių knygoj au
torius. Išleido Boreas Pub
lishing Co., 

Apie šią 
„Naujienos” 

„Dr. Pick
tas dvi knygas, apie nacių 
propagandą ir apie hitleriš
kos Vokietijos kolonijų po
litiką. Abi knygos susilaukė 
labai palankių recenzijų rim
tuose laikraščiuose ir žurna
luose.

Knygos „The Baltic Na
tions” autorius piešia estų,

Ldt., Londone.
naują knygą

taip rašo:
yra parašęs ki-

namų gyve

kad Moterų
imtųsi dar-

vai galima pagaminti iš se
nesnių naminių drabužių, pa
klodžių ir kitų.

Kita grupė galėtų rinkti 
smulkesnius drabužėlius ar 
juos siūti iš naujų medžiagų, 
kurių galima surinkti iš 
krautuvių. Dar kita grupė 
galėtų rinkti adatas, siūlus 
ir kitokius smulkius dalykus, 
kurie reikalingi 
nimui.

Svarbiausia, 
Draugijos tuoj
bo. Philadelphijoj Moterų Ta
ryba prie Tarptautinio Insti
tuto galėtų labai gražiai pa
tarnauti lietuviams per visą 
instituto pagelbą, nes jos tu
ri draugių ir jos mielai pa
tarnautų savo draugėms ta
me svarbiame reikale.

Kitos lietuviškos draugi
jos tuoj turėtų sudaryti savo 
centrelius ir pradėti rinklia
vas ir gaminti drabužius.

Kodėl laukti, kol kas pas 
jus ateis, kada jūs pačios pir
mosios turėtumėt imtis to 
darbo ir kitas raginti.

Laukiama, kiek kuri drau
gija ir kuri pirmiau atliks 
labdarybės darbą mūsų nu
skriaustų brolių ir seserų 
šelpimui.

Dar kartą pabrėžiu, kad 
nereikia nieko laukti, bet pa
čios moterys turi imtis to 
darbo ir dirbti ir nešti į pa
rapijų sales, ar kitas lietu
viškas įstaigas surinktus 
drabužius.

Kun. S. Raila

Paterson, N. .
išdėstydamas 

tautinius siekimus. Jo sim(<? 
tijos yra mažųjų tautų purko
je. Jisai parodo faktais, įstojai1 
trys senos tautos, gyvenu ga- 
čios prie rytinių baltijos y^pepar- 
ros kantų, turėjo per širmas 
mečius gintis nuo savo di
džiųjų kaimynų iš vakarųrtesu 
rytų pusės, t. y. vokiecii/jjUV0 
rusų. Po pirmojo pasair.jįį. 
karo agresorium virto ir L^ 
kija, kuri seniau turėjo u 
ją su Lietuva. jjjinomir-

„Autorius įrodinėja, l^joviltį, 
toms trims Baltijos tautoj gy- 
privalo būti grąžinta neįėjus savo 
klausomybė, kaip kad Mėj dėl 
grąžinta (dabar jau yra $ vi- 
žinta) nepriklausomybė E,.^ karių 
gijai, Holandijai ir Daniį$'turi 1 
Visa jų šimtmečių istorį kurios 
liudija, kad „nei estas, jpe mal- 
latvys, nei lietuvis nesutLjrpa- ninių altorių — svečii 
ka gyventi kitos kurios va1" ’ - - • - ■
tybės valdžioje, nežiūrint, 
ji būtų centralizuota, ar <^niomen' 
federuota, vis viena, arįfc sesu‘ 
būtų Vokietijoje, Lenkij^dėdei, » ‘
ar Rusijoje.” upinėms'

„Po pereitojo pasaulio Katilsįi 
ro Baltijos tautos atga ‘̂ 
laisvę. Joms buvo pritaiF 
tas tautinio apsisprendif - 
principas. Per 20 metų sa'f-^g 
nepriklausomo gyvenimo st_
padare nuostabią pažan , „A 
ekonomijoje ir kultūros r“. 7 
tyse, • pakeldamos savo 
ventoj ų gerovę į daug auJj* ? ‘ 
tesnį laipsnį, negu tas, ki-i2Virdienę 

jos buvo pasiekusios, bū( 
mos Rusijos valdžioje. a?osto' 
buvo toli pralenkusios sov-®6^" 
tų Rusiją, nežiūrint to fa 
to, kad Pabalčio kraštur . 
beveik nėra mineralinių ttfW76110 
tų, kuriais yra taip gaus#™ - 
kai kurios SSSR sritys. .^Phillips

„Estija, Latvija ir Lief^™^am 
va anksti patapo Tautų kata]ikiškos spau(
jungos nariais ir visą laiytera uetu‘ • 
ištikimai atlikdavo sa’^a^si- 
tarptautines pareigas. JB® ir ^e' 
niekuomet nerėmė agresorė yra lie-

„Tačiau Dr. Pick nėsjlietuvių 
vienpusiškas rašytojas. Jiįi Cicero, Ui. 
neslepia ir blogų dalykų, lįs mamytė 
sitikusių Baltijos respub®tovo atva- 
kose”. -svodukre-l

Mirė

Mirė Marcijonas Sti 
rugpiūčio 31 dieną šv. J 
)0 ligoninėje. Velioni 
turį laiką sirgo.

Paliko didžiame nuli 
savo žmoną Oną Stanį 
dvi dukteris — Elenc 
Ireną, ir sūnelį Joną, 
pat paliko didžiame m 
me brolį Aleksandrą s 

: ma ir brolį Benediktą i 
• ma iš Central Falls, 
, Island.

Amžiną atilsį Mari 
Stanulis buvo palaido 
Šv. Kazimiero lietuvių 
pijos bažnyčios su tr 
mišiomis.

Prie didžiojo altorii 
kė mišias par. pagelb 
kun. Juozas Stašaitis,

gai. Buvo palaidotas 
rijos kapuose.

Velionis Marcijonas

mo, Kauno apskričio, 
vo ilgametis šv. Ki 
draugijos raštininkas 
vo pareigas labai ats 
gai.

Stanulių šeimos i 
tauja, kad laidotuvė 
Įėjo dalyvauti kapite 
vardas Stanulis, ki 

. laiką buvo vokiečių 

. je, dabar gi yra po 
> vykioje.

Ona Stanulienė ir 
koja kunigams už 
laikymą, Šv. Kazii 
už grabnešius ir v 
šv. Mišių ir gėlių a

Reiškiam gilios u 
Stanulių šeimoms.

Velionis buvo lai 
Lietuvos klausimu

Rugpiūčio 5 d. t 
vos vyčių 61 kuopc 
Dalyvavo gražus 
čių, bet jaunimas 
šų. Šį sykį mažai 
nesnės kartos. Dal 
vyčių iš apylinkės

snis rugpiu-
Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS ■Alf ūusipir-l
sąsužemeir 

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas ©.Conn. Po- 
3 darbuojasi 

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

wss&Mcmmn Respubliko- 
aininkė.

Šv. Kazimiero ( 
pikniką dėl Lieti 
tėjusių žmonių. B 
Data bus vėliau 
Tai yra pavyz 
draugijoms.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
TVHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. JT“.61 7r J tane sau- 
įš visi

Sjo drabužių 
.Ji lietuviai 
$ti prie šio 
idarbo. žiema

Didysis naujo 
Tondo Komisij( 
)us rugpiūčio 2( 
lis pavilione, 5t 
River Str.

Visi yra kvi 
vauti.

Gros geras Iii 
kestras. Įžanga

J. E.

— Tu gi nors kaklą nusipraustum — patarė jam 
žmona, gulėdama ant krosnies: — dabar juodas, lyg 
pušnų aulas, net žiūrėti negražu.

— Kad tau negražu, nežiūrėk! — atrėžė jisai žmo
nai ir, nutraukęs nuo duonos rankšluostį, ėmė šluos
tyti burną ir rankas. Kaklo, ausų, paausių jis nė nepa
judino.

Nusišluostęs atsiklaupė pas suolą poteriauti.
Petrelė, išmaišius košę, įstūmė puodą krosnin, kad 

dar pavirtų, ir apžarstė jį žarstekliu.

— Ar neisit jūs čia man iš pirkios! — sušuko ji ant 
vištų, kurios vėl sulėkė ant suolų, ant skobnių ir lesė 
gurinius: — pridrėkėt čia, kad jus vanagas išnešiotų!

Ir nustvėrusi tą patį taračkinį, kuriuo buvo užklo
ta duona, išginė juo iš pirkios vištas ir paršus. Paskui 
sustumdė lovelius ir, sugriebusi šluotą, ėmė šluoti pir
kią.

— Tu gi, dukrele, nors pasuoles nušluotom, o dabar 
ten krūva mėšlų, — paragino ją motina.

— Prisikels Mortytė, iššluos, kaip reikia, o man nė
ra kada. Štai druni, kaip karvė.

Sušlavė mėšlus po skujine ir šluotą pastatė kampan.
Priėjus j lovą, nutraukė nuo mergaitės kailinius.
— Kelkis, mašniule! Gana miegoti, pietai. Nors mėš

lus išneši.
Mergaitė atsisėdo lovoj ir ėmė kasinėtis ir žiovauti, 

o Petrelė suėmė nuo suolo visus rūbus, suvėlė krūvon 
ir suvertė užulovėn.

— Tu gi, dukrele, išneštum juos anan galan. Nū
nai gi šventa. Ateis kas, net negražu, kad pas mus 
tokis migis.

— Dasinešiosi čia jums, — nusišiepė piktai Petrelė; 
priėjus į krosnį, atkeldinėjo puodus ir statė juos ant 
suolo, traukė iš pasuolės žemėtus dugnus, šluostė juos 
marškinių rankove ir dangstė puodus, kad juosna ne
kristų musios, kurių čia buvo visas spiečius.

Tėvas prisipoteriavęs atsisėdo ant uslano.
— Tai raivysis bei kutensis. Ar tave utėles užpuolė?

— subarė jisai Mortytę: — kad sutampysiu juosta, 
tai žinosi.

— Jau ir utėlės, kaipgi! Blakutės, kad jas maras. 
Kaip sukramtė rankas, — atsakė mergaitė, žiūrėda
ma į pūslėtas rankas.

Atgrėbus nuo akių plaukus ir pasitaisius suknelę, 
išėjo oran.

Petrelė stovėjo pas krosnį ir šlavė žarijas „duobėn”.
— Tu ko ten guli? — paklausė Dvainis žmoną: — 

dar krosnį sugriausi!
— Negaliu, ir pilvą sopa.
— Kur tą Kaziuką velniai nunešė, kad jisai nejoja 

namo. Jau gal gi neankstyvas laikas.
— Eisim valgyti, — patarė žmona, nulipdama že

mėn: — o tuo laiku gal dar parjos.

Petrelė, sušlavus žarijas, uždengė krosnį ir, pasiėmus 
nuo lentynos dubenį, pylė iš puodo rūkštį. Motina iš
traukė iš puodelio, kuriame buvo sukišti, šauktus.

— Tu, mazniule, vakar nei šaukštų nepaplaudei,
— pabarė ji dukterį.

— Tu vien mane matai, — atgriežė toji, statydama 
rūkštį ant skobnių: — o kurgi tu su Mortyte buvai, 
kad negalėjote nė šaukštų paplausti.

Motina įpylė puodeliu vandens, pabalzgino ten šaukš
tus, paskui nušluostė juos prijuoste ir sudėjo ant 
skobnių.

Pati atsisėdo ant uslano. Tėvas užlindo už skobnių 
kampan.

Mortytė atėjo nuo kiemo ir tiesiog griebėsi už 
šaukšto.

— Mazniule, — sudaužė ją šaukštu Petrelė: — at
sikėlė, kaip kiaulė iš migio, ir tiesiog už šaukšto. Nei 
nusiprausus, nei snukio neperžegnojus.

— Tai jau, Die! — susiraukė Mortytė. — Ogi mo
tulė ar prausėsi?

— Tu gi motulės nepaisyk...

n.

— Tegul bus pagarbintas!...
— Ant amžių...
— Skalsink, Dieve!
— Prašom!
— Prašom, bet neduosim, jei savo šaukšto neatsi

nešei, — nusijuokė Dvainis. Daugelis atsistojo viduje 
trobos ir nusiėmė kepurę.

— Kurgi jūsų bernas? — paklausė jisai, dairyda
masis Kazio.

— Neparjojo dar iš naktigonės.
— Kokis ten galas! Ir mano gi dar neparjojo. Ma

niau, paklausiu tavo Kazio, kur jis paliko Miką. Va
kar vakarą jie kartu nujojo.

— Ko stovi, kūmuli? prisėski, — paragino Dvai- 
nienė.

— Kad nėra kada, kūmule, —atsakė Daugelis ir 
atsisėdo ant suolo. — Dar mano vežimas nepareng
tas. Vis laukiau Miko, kad parjojęs padėtų.

Atsisėdęs, padėjo kepurę greta, paglostė delnu plat i^klausysim 
kus ir išsitraukė pypkę. • į

— Aš jau parengiau. Bet tas patsai galas, kad ark M.
lio nėra. . «

— Gal sumigo kur, judošiai... Baldinasi visą nakty, i a»
po svetimus sodus, tai miegti dieną. Nueitut ] 
o taip jie ir apie piet neparjos. t

— O kur tu jų, mergele, eisi ieškoti. Arba žinai žmo 
gus, kur jie nujojo.

Daugelis nuėjo į duobę ir įsidėjo pypkėn žariją.

Chicag'

Susiž
Praeitą savai 

sižeidė S. J. S
paieškoto- , k. talP‘nta šv- S 

|Rlabdarybės nėję. Jos pade
prieš susižeisi 

^katėjusiems sirgo.
šepti. o ypač Ligonė yra 

Lietuvos artimo bendrai
— Mano moterys, — kalbėjo jisai užsitraukdamaaianis, mg. Stoškaus moti 

pypkę: — dar nė krosnies neiškūreno.
— Argi ne vėlu jau, dėdule?
— Gal gi jau ne anksti.

iMvių Ūkio 
Siamas dide-i 
) finikas.
mBendro-

— Saulė, matyti, ant liepos: ten debesiai baltesni, —'kilpos Fondo
parodė Dvainis šaukštu. ®kritis.

, -------1 • - - j-- - muzika,— Jau, ziurek, ir žmones pradėjo važiuoti; — Pn\
dūrė Daugelis: — tai kulsiu kailį, kai parjos, net ų 
plunksnos lakios! — kalbėjo jis toliau, traukdamas 
pypkės ir leisdamas į aukštą dūmus: — sakiau vakaru 
pusgalviui: ne jokit toli. Kai tik išauš, veskit ar^U?tj/*Buledčius 
namo, darže paganysim. Bet ar klauso gi šitie šėtonai-.___

Ir jis atsisėdo vėl ant suolo. WS Midi
— Kas važiuos, dėdul, bažnyčion? |
— Aš važiuosiu. O kas daugiau, nežinau. Gal sene L-

važiuos- * -^sėtinis L. K.
— Gal ir Tarase važiuos? fhseimas
— Tarase nedidelė ponia. Suvaikščios ir pėsčia. iįetuviš-

(Bus daugiau)

Visi pažįsti 
nei veikiai išs

Toron

Toronto lie 
siais metais 
gražių namų, 
na lietuvių ši 
gyti nuosavą

„Dainos” < 
si labdaryb 
nedidelę auk 
ligoninei, ta 
šo džiovinin

„Dainos” 
rys renkasi 
mu pažymėl

L&ama šuva- mielai prisi 
įmotėm. ’ relis jaunųrelis jaunų
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AMERIKA

Neseniai iš Londono gauta latvių iijESPONDENTįJ PRANEŠIMAI 
anglų kalba knyga „The Bal- jų kovu v

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS AUKOS AM. LIETUVIŲ TARYBAI ^ujoldiA,

F. W. Pick, kelių knygų au- f 
torius. Išleido Boreas Pub
lishing Co., Ldt, Londone.

Apie šią naują knygą 
„Naujienos” taip rašo:

„Dr. Pick yra parašęs ki
tas dvi knygas, apie nacių 
propagandą ir apie hitleriš
kos Vokietijos kolonijų po
litiką. Abi knygos susilaukė 
labai palankių recenzijų rim
tuose laikraščiuose ir žurna
luose.

Knygos „The Baltic Na
tions” autorius piešia estų,

autiniį,aven Conn.
tijosyrų_______
je-Jiai^vo karys trys sejj
čios priejsavaitę mūsų ko
tos kumečiai gyventojai 
mečius į> Joana Dzikai ga- 
džiijjįjįną iš Karo Depar- 
rytijĮ^ad jųjų mylimas 
rusų, fjivis garbingai žu- 
karosuvli susirėmime su 

. kija,Anksčiau jis buvo 
jąsnl£kaiP dinS§s be ži-

iMj-ra labai nuliūdę 
toms tanaus Antano mir- 
privaloir vis turėjo viltį, 
klausoj nors atsiras gy- 
grąžiDtjųi paaukojus savo 
antakio j jaunystėj dėl 
gijai, laisvės ir dėl vi- 
Visa j|įisvės, mūsų karių 
liudiji,seliava jau turi 7 
latvį žvaigždes, kurios 
kagy^skatina prie mal- 
tybėjuosius karius ir pa- 
jibitiĮ^-

Paterson, N. J

, vai galima pagaminti iš se- 
, nesnių naminių drabužių, pa- 
’ klodžių ir kitų.

Kita grupė galėtų rinkti 
smulkesnius drabužėlius ar 
juos siūti iš naujų medžiagų,

* kurių galima surinkti iš 

krautuvių. Dar kita grupė 
galėtų rinkti adatas, siūlus 
ir kitokius smulkius dalykus, 
kurie reikalingi namų gyve feta,. liūdesio momen- 
nimui.

Svarbiausia, kad Moterų 11 R^s, močiutei, dėdei, 

Draugijos tuoj imtųsi dar
bo. Philadelphijoj Moterų Ta- ] 
ryba prie Tarptautinio Insti
tuto galėtų labai gražiai pa
tarnauti lietuviams per visą 
instituto pagelbą, nes jos tu
ri draugių ir jos mielai pa
tarnautų savo draugėms ta- 

( me svarbiame reikale.

Kitos lietuviškos draugi
jos tuoj turėtų sudaryti savo 
centrelius ir pradėti rinklia
vas ir gaminti drabužius.

Kodėl laukti, kol kas pas 
jus ateis, kada jūs pačios pir
mosios turėtumėt imtis to 
darbo ir kitas raginti.

Laukiama, kiek kuri drau
gija ir kuri pirmiau atliks

Ii
i-
i-
i-

būti) lite Dzikams, sesu-

p kitiems giminėms 
roMautą-

. žėlei amžiną atilsį 
, ,'špatie.no

sa- 
211- 
oa- 
di- 
lės 
štų 
erų
JOS į gija, ii A.U11 jjiimiau auurn 
ibų j labdarybės darbą mūsų nu

skriaustų brolių ir seserų 
šelpimui.

Dar kartą pabrėžiu, kad 
nereikia nieko laukti, bet pa
čios moterys turi imtis to 
darbo ir dirbti ir nešti į pa
rapijų sales, ar kitas lietu
viškas įstaigas surinktus 
drabužius.

Kun. S. Raila

,ri*o 5 d., grįžo iš 
sprite Norkuniūtė ir O. 
P“ ’nė. Atostogas 
™Ejantasket Beach,

Prinėj lietuvių vie- 
veDtojiį-ėjo malonią pro-

J. Daužvardienę 
jos taytę.
mos ^tenkintos atosto- 
buvotirai saulute įdegu- 

. tų Reej

Mirė

Mirė Marcijonas Stanulis 
rugpiūčio 31 dieną šv. Juoza
po ligoninėje. Velionis jau 
kurį laiką sirgo.

Paliko didžiame nuliūdime 
savo žmoną Oną Stanulienę, 
dvi dukteris — Elenorą ir 
Ireną, ir sūnelį Joną. Taip 
pat paliko didžiame nuliūdi
me brolį Aleksandrą su šei
ma ir brolį Benediktą su šei
ma iš Central Falls, Rhode 
Island.

Amžiną atilsį Marcijonas 
Stanulis buvo palaidotas iš 
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčios su trejomis 
mišiomis.

Prie didžiojo altoriaus lai
kė mišias par. pagelbininkas 
kun. Juozas Stašaitis, prie šo
ninių altorių — svečiai kuni
gai. Buvo palaidotas Kalva
rijos kapuose.

Velionis Marcijonas iš Lie
tuvos paeina iš Klangių kai
mo, Kauno apskričio. Jis bu
vo ilgametis šv. Kazimiero 
draugijos raštininkas, ėjo sa
vo pareigas labai atsakomin- 
gai.

Stanulių šeimos apgailes
tauja, kad laidotuvėse nega
lėjo dalyvauti kapitonas Ed
vardas Stanulis, kuris ilgą 
laiką buvo vokiečių nelaisvė
je, dabar gi yra poilsio sto
vykloje.

Rugpiūčio 8 d. Kunigų Vie
nybė pradėjo savo seimą pa
maldomis Šv. Jurgio bažny
čioje Brooklyne.

Seimo posėdžiai buvo ati
daryti 11:15 vai. Seimo pre- 
zidijuman buvo pakviesti: 
pirmininku kun. P. M. Juras, 
vicepirm. kun. Ig. Albavičius, 
sekretoriais kun. J. Vaškys,
O. F.M. ir kun. St. Stonis. Re
zoliucijų komisiją sudarė 
kun. J. Boll, kun. J. Vaškas, 
M.I.C. ir kun. T. Chase.

Centro valdybos nariai iš
davė savo raportus. Centro 
pirmininkas kun. J. A. Kara
lius skaitė ilgą organizacijos 
nuveiktų darbų pranešimą, 
kuris bus atspausdintas ir 
išsiųstas visiems kunigams 
kartu su iždininko ir sekre
toriaus raportais. Provincijų 
pirmininkai pranešė iš savo 
veikimo.

Centralinių organizacijų 
dvasios vadai pranešdami tų 
organizacijų veiklą, prašė 
kunigų bendradarbiavimo, 
ypač plačiai pakalbėta apie 
Kat. Susivienijimą.

Po pietų vėl ėjo praneši
mai iš įvairių komisijų dar
buotės. Literatinės komisijos 
vardu kalbėjo kun. J. Balkū- 
nas apie kun. K. 
gą „Katalikiška 
kurią spausdins 
Press angliškai
pranciškonai išleis lietuviš
kai. Paliekama ta pati komi
sija iš kunigų N. Pakalnio,
P. M. Juro, Dr. J. B. Kon
čiaus ir J. Ęalkūno. Taipgi 
nutarta būtinai leidyklą su
rasti kun. T. Chase Lietuvos 
istorijai „The Story of Lithu
ania”. šiai knygai leisti Cen
tras parūpins atskirus pre
numeratorius, o kun. K. Gė
čio knygai leisti prižadėjo 
pagelbėti kun. prel. M. Kru
šas.

Pamaldų vadovėlio reikalą 
referavo kun. K. Vasys. Va
dovėlis paruoštas ir išleis 
pats kun. K. Vasys. Vadovė
liui paruošti paliekama ta 
pati komisija: kun. K. Vasys, 
kun. P. Juras ir kun. J. K. 
Miliauskas.

Karo Veteranų organizavi
mą aiškino kun. J. Boll. To
liau paliekama ta pati komi
sija iš kun. J. Boll ir kun. 
J. Balkūno.

Gėčio kny- 
Lietuva”, 
Fordham 
ir Tėvai

tu- 
nie- 
i tą
Vi- 
tu- 

ares 
ikti, 
ti. 
inių

beveikšonijoj apsigyveno 
tąteligentų šeima — 
kai te Lt. Jack Phillips 

J&pią vietą vietiniam 
va fruiting Station, 
jungcgihillips nėra lietu
kai palankiai atsi
ją lietuvius ir Lie- 
niį, Phillips yra lie- 

i^įkte gerų lietuvių 
iš Cicero' IIL

■Ht£ubiene buvo atva- 
® , akyti savo dukre- 

1 ^os{_, taipgi ir anūko. 
AMWft į namus rugpiū-

at- 
dr. 
už

Ona Stanulienė ir šeima dė
koja kunigams už mišių 
laikymą, šv. Kazimiero 
už grabnešius ir visiems 
šv. Mišių ir gėlių aukas.

Reiškiam gilios užuojautos 
Stanulių šeimoms.

Velionis buvo labai veiklus 
Lietuvos klausimu. Buvo ir 
katalikiškos spaudos rėmė
jas.

Rugpiūčio 5 d. buvo Lietu
vos vyčių 61 kuopos piknikas. 
Dalyvavo gražus būrys sve
čių, bet jaunimas turėjo vir
šų. šį sykį mažai matės se
nesnės kartos. Dalyvavo daug 
vyčių iš apylinkės kuopų.

’agi-
s ir
pa-

1 ga- 
loda- 
s ka
boje

Tel. Ste 3208 
TANiS RAK°na Alf nusiPir‘ 
JUliA* "AU namą su žeme ir 

, niieshire, Conn. Po- 
Lietuvis Graborius-^ daug darbuojasi 

terų tarpe, Rau- 
1025 MT. VERNON ST., PHH®-žiaus vienete ir 

>vw,«v«wi". avė n Respubliko- 
pirmininkė.

Šv. Kazimiero dr-ja rengia 
pikniką dėl Lietuvos nuken
tėjusių žmonių. Bravo, vyrai! 
Data bus vėliau paskelbta. 
Tai yra pavyzdys kitoms 
draugijoms.

Kunigų Pašalpos Komisija 
pernai neveikė. Bet apie 
tremtinių reikalus plačiau 
kalbėjo kun. J. Vaškas. Pa
pildė jo pranešimą kun. J. A. 
Karalius ir kun. J. B. Kon
čius. Nutarta tremtinių rei
kalais atgaivinti Pašalpos 
Komisiją, kurią sudarys K. 
V. Centro valdyba ir prirink
ti kun. K. Vasys, kun. J. Vaš
kas, M.I.C. ir kun. J. Vaškys, 
O.F.M. Ypatingai bus deda
mos pastangos gelbėti BALF 
vajais ir skyrių organizavi
mu.

Spaudos ir organizacijų 
reikalais kalbėjo visa eilė 
kunigų. Visų pasiryžimas 
pareikštas stiprinti katali
kišką veiklą. Pasidžiaugta 
įstaigų, vienuolijų ir mokyk
lų stiprėjimu, ir prižadėta fi
nansinė parama.

Dvasiniu atžvilgiu stiprin
ti visuomenę nutarta ruošti 
konferencijas, rekolekcijas, 
sąskrydžius. Tretininkų kon
gregacijas lietuviškose para
pijose nutarta prašyti tėvus 
pranciškonus imti po savo 
globa, o klebonus raginti per
rašyti iš kitataučių pranciš
konų jurisdikcijos į lietuvius 
pranciškonus.

Iš kun. W. Masiulio prane
šimo pasidžiaugta, kad jau- 
namečių prasikaltimas yra 
mažas lietuvių tarpe. Jauna- 
mečių draugijos gelbsti jau
nimą išlaikyti geroje padėty
je. Jaunimą raginti į dvasi
nį luomą taipgi privalo būti 
tarp mūsų pirmųjų tikslų. 
Išsiplatinęs girtuokliavimas 
lietuviuose verčia dvasiškius 
susirūpinti blaivybe, prade
dant jaunamečiais.

Priimta visa eilė rezoliuci
jų liečiančių lietuvių politinį, 
socialinį ir dvasinį gyveni
mą. Seimas nors ne per gau
sus, bet pasižymėjo rimtu 
klausimų sprendimu, ypač 
savo lietuviško gyvenimo 
dvasiniu atgaivinimu.

Dalyvavo viso 43 kunigai.
Kitiems metams naują 

Centro Valdybą sudaro: gar
bės pirm. kun. J. A. Kara
lius, pirm. kun. J. Boll, ižd. 
kun. P. A. Lekešis ir sekr. 
kun. Dr. Vitas Martusevičius. 
Seimas baigtas 5:30 vai. vak.

K. B.

$1,082.00
.... 500.00

28.10
25.00
21.00
10.00
5.00
2.00

Ragas nedirbo
Automobilistas: — Norė

jau žmogeliui duoti įspėjimo 
ženklą, bet automobilio ra
gas sugedo.

Teisėjas: — Kodėl nesu
stabdei automobilio?

Automobilistas: — Iš tik
rųjų, ponas teisėjau, apie tai 
visai nepagalvojau.

įveju 
į vai- 
šiaip 
sudė- 
bužių 
lūžių, 
aiku- 
leng-

ino ten šaukš- 
r sudėjo ant

lo už skobnių

j griebėsi už

’etrelė: — at- 
: šaukšto. Nei

ė. — Ogi mo-

Tel. REgent 8434 made j o drabužių

RICHMOND GROdU .Yri lietuv.iai

Savininkai lietuviai SV(a reikalingi mū-
PERKAMEČIA-RE^ams, kurie šau- 

3304 -16 Richmond Str. pagelbos iš visų 

__________ _ neisklausysim
Atsisėdęs, padėjo kep® ° ‘

kus ir išsitraukė pypkę. ---------------
— Aš jau parengiau W JUT •gh, Pa.

lio nėra. —---- ... . _
n t u™ kūnu labdarybės- Gal viny

po svetimus sodus. Ui W nukentėjusiems 
o talp jie ir apie piet< BU.elptii Q ypač
- 0 kur tu jų, mergele- najsĮ0 Lietuvos 

gus, kur’jie nujojo. vaikučiams, rug-
Daugelis nuėjo įduodi. Lietuvių Ūkio
- Mano moterjs, -•# rengiamas dide- 

pypkę: - dar nė ire**368 Plknlkas-
. rij^ą rengia Bendro-- Argi ne vėlu jau, šalpos Fondo

-Gal gi jau ne ankst ( apskritis
muzika, 
kitokių

Didysis naujos svetainės 
Fondo Komisijos piknikas 
bus rugpiūčio 26 d. Parmel- 
lis pavilione, 5th Avė, arti 
River Str.

Visi yra kviečiami daly
vauti.

Gros geras lietuviškas or
kestras. Įžanga 45 centai.

J. E. Jokubavičius

Chicago, Ill
Susižeidė

Praeitą savaitę sunkiai 
sižeidė S. J. Stoškienė. Pa
talpinta šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Jos padėtis sunki, nes 
prieš susižeisdama sunkiai 
sirgo.

Ligonė yra „Amerikos” 
artimo bendradarbio, Jono A. 
Stoškaus motina.

Visi pažįstami linki ligo- 
veikiai išsveikti.nei

Toronto, Ont.

šu

Montreal, Canada
Šv. Onos Moterų dr. 35 metų 

jubiliejus.
Liepos 29 d. šv. Onos mo

terų draugija iškilmingai pa
minėjo 35 metų sukaktį nuo 
šios dr-jos įsikūrimo. Iškil
mės buvo pradėtos bažnyčio
je pamaldomis, o po to visos 
narės nuėjo į svetainę, kur 
turėjo iškilmingus pusryčius.

Draugija buvo įkurta 1910 
metais. Dabartinė pirminin
kė Domicėlė Girdauskienė 
yra šios draugijos ilgametė 
pirmininkė, kuri ypatingai 
gerai sugeba vesti visus rei
kalus.

Iš „Motinėlės” Susirinkimo
Nors su Kunigų Vienybės 

seimu turėjo vykti ir „Moti
nėlės” metinis susirinkimas, 
bet buvo tik valdybos posė
dis ir kelių narių pasitari
mas.

Valdyba padarė praneši
mus ir nutarė šaukti plates
nį susirinkimą sausio mėne
sį, kada įvyks ir naujas val
dybos išrinkimas.

MIRĖ SENIAUSIAS 
KUNIGAS

Boonville, Mo. — Rugpiū
čio 7 d. mirė seniausias Ame
rikos kunigas Francis J. 
Keuper, 97 metų amžiaus.

šaukšto neatsi- 
itsistojo viduje

jisai, dairyda-

neparjojo. Ma- 
diko Miką. Va-

paragino Dvai-

tkė Daugelis ir
"'’nareng-

vous gera
— Saulė, matyti, ant K ^imų ir 

parodė Dvainis šaukštu
- Jau, atrak, ir a**darybes darbo

dūrė Daugelis: - tai ^n,ike svarbią kal- 
plunksnos lakios!-*' kun' Bulevlclus' 
pypkės ir leisdamas i , . . ... .
pusgalviui: nejokit toli^,iaP,(ls5
namo, daiže paganysim-**

t .. .... 20 d. Grand Ra-Ii’ .iis atsisėdo vėl ant- , . . T „
. metmlS L- K.

— Kas važiuos, dėd jungos seimas.
— Aš važiuosiu. 0$ įmerikos lietuviš- 

važiuos. laukiama suva-
— Gal ir Tarase v$fynaža moterų.
— Tarase nedidelė

(BdS^

Toronto lietuviai pastarai
siais metais įsigijo nemaža 
gražių namų. Beveik kiekvie
na lietuvių šeima nutarė įsi
gyti nuosavą pastogę.

Iš K.L.T. veiklos
Liepos 29 d. pirmininko K. 

Jasučio namuose įvyko pla
tus tarybiečių pasitarimas. 
Dalyvaujant didokam skai
čiui lietuviškos veiklos prita
rėjų, nutarta ruoštis kele- 
tai parengimų, kurie turės 
įvykti greitoje ateityje.

Taipgi nutarta pasikviesti 
bent kurį kalbėtoją, kuris 
yra dalyvavęs San Francisco 
konferencijoje.

Paskutinėmis savaitėmis 
lietuvių tarpe buvo nemažai 
vestuvių.

,.Dainos” draugija rūpina
si labdarybe. Ji davė nors 
nedidelę auką Toronto vaikų 
ligoninei, taip pat nepamir
šo džiovininkų sanatorijos.

,.Dainos” draugijos mote
rys renkasi kas mėnuo. Įdo
mu pažymėti, kad prie darbo 
mielai prisideda gražus bū
relis jaunų mergaičių.

Atidarė siuvyklą
Žinomas Montrealio lietu

vių visuomenės darbuotojas 
Juozas Kilimonis įrengė di
delę ir su visais moderniškais 
įrengimais kriaučių dirbtu
vę. Pas jį yra daroma viso
kios rūšies ir vėliausių ma
dų drapanos, kaip vyriš
kiams, taip moteriškėms.

Nuo 1945 metų gegužes 25 dienos iki birželio 6 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybai prisiuntė:

Chicagos Lietuvių Taryba ........................................
ALT Philadelphijos skyrius, prisiuntė Rev. Raila ...
Šv. Antano parapijoj, Reading, Pa., pamaldų metu 

surinktos aukos, persiuntė J. Pautienius...........................
LRKSA 243 kp., Amsterdam, N. Y..................... ;......
A. L. Skirmont ............................................................
P. Slaveikis, Amsterdam, N. Y...................................
Mr. and Mrs. K. Williams, Montreal, Can.................
St. Žukauskas, Lee Park, Pa.......................................
Nuo 1945 metų birželio 7 dienos iki birželio 30 Amerikos 

Lietuvių Tarybai prisiuntė šias aukas:
Lithuanian National Cemetery, Justice^ Ill...............
Anton Miliauskis, Chicago, Ill....................................
Mrs. M. Ramanauskienės, New Haven, Conn, su

rinktos aukos, persiuntė M. Vokietaitis ..........................
Norwoodo, geros valios lietuvių būrelis, persiuntė 

Mr. Joseph Versackis, Norwood. Mass..............................
Toronto lietuviai, surinko ir persiuntė Mrs. Ona 

Indrelienė, Toronto, Canada ...............................................
J. Sheputis, Chicago, Ill..............................................
William Bluvas, Fort Pain, N. Y.................................
Athol, Mass., lietuvių sudėtos aukos, kurias per

siuntė kun. P. Juraitis ..........................................................
Už parduotas knygas ...................................................
Norwoodo Katalikų Federacijos skyrius, Lietuvos

Steig. Seimo minėjimo metu surinktos aukos, persiun
tė kun. S. Kneižis ...............................................................

ALT Binghamton Skyrius, Steig. Seimo paminėji
mo metu surinktos aukos, persiuntė sekretorius P. B. 
Balčikonis ................................................................................

S. Zavadskis, So. Boston, Mass..................................
Lietuvai Remti Draugija, Mass, valstijoje ................
Mrs. Anna Jendszczak, Wilkes-Barre, Pa.................

Birželio ir liepos mėn. 1945 m.
Hartford, Conn. Am. Lietuvių Tarybos Skyrius 

per A. Mašiotą .......................................................................
P. Mankus, Blackstone, Mass........................................
SLA. 254 kp. Madison, Wis., per V. Kudurauską ....
Baltimore, Md. lietuviai, per Iz. Ivoškienę ................
J. Žilis, Superior, Wis....................................................
Cicero Ill. lietuviai, per K. P. Deveikį ........................
ALT. Lawrence, Mass. Skyrius, per M. Stanionį.......
Daytono, Ohio LRK. D-jų Sąryšis..............................
Waterbury, Conn. Lietuvių Taryba, 

per Dr. M. J. Colney .............................................................
A. Barsčius, Chicago, Hl................................................

' $10.00
.... 5.00

10.00

20.00

25.00
10.00

2.00

65.00
6.10

64.65

66.12
10.00

300.00
18.75

$100.00
. 20.00
. 10.00
. 20.00

2.00
. 18.00
. 40.00
.. 20.00

50.00
25.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

PAJAMOS Į FEDERACIJOS 
IŽDĄ

Nuo 1945 m. vasario mėn. 
1 d. iki liepos 1 d. į A.L.R.K. 
Federacijos iždą įplaukė šios 
sumos: Sioux City, Iowa, — 
LRKSA 169 kp. — $1.00, Ant. 
Mikėnas $2.00, — Stasys ir Ago
ta Ūseliai $33.00. Chester, Pa.,
— draugijų duoklės — $5.00. 
Mt. Carmel, Pa., Moterų Sąjun
gos kuopa — $15.00. Cambridge, 
Mass., Fed. 16 sk. — $55.00 New 
Britain, Conn., draugijų duok
lės — $4.00. Melrose Park, Ill., 
Šv. Jono Krikštytojo dr-ja — 
$1.00. Worcester, Mass., Auš
ros Vartų parap. — $141.54. 
Indiana Harbor, Ind., Fed. sk., 
$7.35. Chicago, Ill, Šv. Mykolo 
parap. dr-jos duoklės $3.00. 
Chicago, Ill., Fed. 19 skyrius 
$9.00. Chicago, Ill., Fed. 26 sk., 
$17.00. Rochester, N. Y., LRK
SA kuopa ir šv. Jurgio dr-ja — 
$2.00. Worcester, Mass., Aušros 
Vartų parap. dr-jų duokles — 
$11.00. Cicero, Ill., Fed. 12 sk.
— $9.00. Waterbury, Conn., Fed. 
22 sk. — $16.00 Norwood, Mass., 
Fed. sk. — $19.00.

Maspeth, N. Y., par.—$100.00.

Olandijos bažnyčių varpai, 
kurie buvo vokiečių išvežti, 
grąžinami savininkams.

Visi Lietuviai Tėvai Maloniai Prašomi Savo 
Vaikus Leisti Mokytis į 

MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL 
ir

Tai vienintele mokykla lietuviams berniukams šiame 
krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išleidusi 
daugiau kaip 1,100 mokinių.

Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drauge 
turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpestingai 
Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokykla 
(High School) ir dveji kolegijos metai (Junior’ College).

Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo vai

kus į Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems 
arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, 
gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:
REGISTRAR,

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

NORI STATYTI VIENUO
LYNU

Miuncheno arkivyskupas 
kardinolas Faulhaberis prašė 
gen. Eisenhowerį leidimo pa
statyti vienuolyną Dachau, 
kur buvo garsioji koncentra
cijos stovykla.

NEREIKĖS PUNKTŲ

O.P.A. buvo užsakiusi 187,- 
000,000 naujų racijonavimo 
knygučių, kurių spausdinimą 
šiomis dienomis sulaikė.

Karo pajėgų komisija pra
neša, kad šiuo metu Ameri
koje bedarbių yra 1,400,000.

Greita permaina
Darbdavys: — Neišrodei 

kad vakar sunegalėjai, Jo
nai?

Jonas: — Taip.
Darbdavys: — neišrodai 

sergantis, kai mačiau tave 
vakar po pietų arklių lenkty
nėse.

Jonas: — Ar taip? Reikė
jo pamatyti, kaip išrodžiau, 
kai mano arklys pralaimėjo.

Teisingas atsakymas
Mokytoja: — Niekados 

negirdėjai apie dešimtį Dievo 
įsakymų? Kaip tavo vardas?

Vaikas: — Mažiešius.

Išsigelbėk
Laivo kapitonas: — Vyrai, 

laivas skęsta. Ar yra jūsų 
tarpe bent vienas, kuris mo
ka melstis?

Zigmas: — Aš moku.
Kapitonas: — Tai gerai. 

Pats melskis, o mes kiti už- 
sidėsime išsigelbėjimo dirže
lius. Vieno dirželio trūksta.

Tikras įrodymas
Jonas: — Mūsų parapijo

je yra nemažas būrelis mer
ginų, nenorinčių tekėti.

Kazys: — Tai kaip apie 
tą dalyką sužinojai.

Jonas: — Aš jų klausiau.

Visos tautos/
Teisingai yra sakoma: 

kuomet pasigeria prancūzas, 
tai nori šokti; vokietis — 
dainuoti; ispanas — kazyruo- 
ti; anglas — valgyti; italas 
— dar gerti; rusas — būti 
meilingu; airis — peštis, ir 
amerikietis — daug kalbėti.

Paskutinis kartas
„Klausyk, paskutinį kartą 

tavęs prašau atsilyginti sa
vo skolą”.

„Ačiū Dievui, kad pasku
tinis”.

Pr. Bekampis.
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis
Daugiau Karo Bonu Dabar Pirksi —

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— 8150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Rugpiučio-August 17,

AMERIKOS LIETUVI!
LIKŲ VISUOMENE
KULTŪRINIO GYV
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METINIS DIDELIS
Angelų Karalienės Parapijos

Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugp.-Aug.19d.
KLASČIU S CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Bus Karališkos Šeimos rinkimai, Jos pagerbimas. 
Parapijos Jaunuolių benas gros naujausius maršus. Bus 
dainų, ir daug kitokių įvairenybių.
PRADŽIA 2 V AL. POPIET. ŠOKIAI 6 V AL. VAKARE 
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Maspetho Žinios
Grįžo karys

S.-Sgt. Bernardas Petrulis 
buvo paleistas iš karo tarny
bos. Jis parvyko namo rugp. 
9 d. Kariuomenėj išbuvo 4 
metus 5 mėnesius ir tris die
nas.

Bernardas daug yra paty
ręs šilto ir šalto. 1942 m. ko
vodamas pirmuose mūšiuose 
Afrikoj pateko į nelaisvę, 
kurioje išbuvo 10 mėnesių.

Jam pasisekė išbėgti, ir 
Italijos kalnuose jis išgyve
no 70 dienų: naktimis ėjo, 
dienomis gulėjo, kol pasiekė 
anglų armiją.

1943 m. Kalėdoms buvo 
parsiųstas į Ameriką. Pasku
tiniu laiku važinėjo po mies
tus su karo bonų vajumi.

Pabaigęs darbą ir turėjęs 
gana punktų, buvo atleistas 
iš karo tarnybos.

Jo karinio gyvenimo istori
jai surašyti reikėtų daug vie
tos.

Bernardas grįžo sveikas ir 
linksmas, pilnas geriausių 
vilčių.

— Moterų Sąjungos Sei
man vyks p. Kivytienė.

— Rugp. 9 d. mirė Jokūbas 
Pabrieža (Astorijoj) ir pa
laidotas rugp. 14 d.

— Bazaras gražiai pradė
tas baigsis rugp. 20 d. žmo
nių lankosi gausiai.

— Sunkiau susirgo Karpa- 
vičienė Creedmore ligoninėje.

— Seselės pranciškietės iš
vyko į rekolekcijas.

— Rugp. 9 d. susituoks 
Alfredas Girdauskas su Rose 
Marie Vinckiūte.

MIRĖ MASCAGNI

Garsusis kompozitorius 
Pietro Mascagni, 82 metų am
žiaus, mirė Romoje. Jo žy
miausia opera yra „Cavaleria 
Rusticana”.

Angelų Karalienės 
Parapija

Pereitą sekmadienį šv. 
Vardo dr-jos susirinkime bu
vo nutarta rengti rudeninį 
balių, kuris bus šeštadienį, 
spalių 27 d., parapijos salė
je. Įžangos bilietai bus po 
50c. Bus taip pat užkandžių 
ir šokiai. Užkandžiai bus 
duodami dykai.

Parapijos sodaliečių drau
gija šį sekmadienį, rugp. 19 
d. eis bendrai prie Šv. Komu
nijos 9 vai. mišių metu.

Visos parapijos mergaitės 
kviečiamos dalyvauti kartu.

Šį sekmadienį įvyksta mū
sų parapijos metinis pikni
kas Klasčiaus parke. Mūsų 
parapijiečiai ir jų draugai, 
taip pat parapijos prieteliai 
jau rengiasi vykti į pikniką.

Pikniko programoje bus 
daug įvairenybių. Svarbiau
sia — tai rinkimai karališ
kos šeimos. Į kandidatus jau 
numatyti šie: karalium V. 
Žemantauskas (100 b.) ir Jo
nas Butkus (50 b.) ; karalie
ne — M. Putinienė (50 b.), 
B. Adomaitienė (50 b.), R. 
Pankevičienė (50 b.); kara
laičiu — V. Guzauskas — 
(50 b.), karalaite — G. Tvas- 
kaitė (50 b.). Matysime, kaip 
seksis šiems kandidatams 
piknike.

Šių metų išrinktoji kara
liška šeima gaus iš parapijos 
šias privilegijas.

Išrinktoji karališka šeima 
gauna pasą dalyvauti visuo
se parapijos ir draugijų pa
rengimuose dykai; jų vardai 
skelbiami ir, jei galima, jų 
atvaizdai vietos katalikų 
laikraščiuose.

Jie bus pagerbiami viešai 
salėje po jų išrinkimui ir 
gaus dovanų.

Taigi kviečiami visi ne tik 
dalyvauti piknike, bet ir ka
rališkos šeimos lenktynėse.

Mūsų Apylinkėje
• V. Bacevičiaus koncer

tas radijo stoty W.N.Y.C. 
įvyks rugpiūčio 26 d. (sek
madienį) nuo 5 iki 5:30 vai. 
p.p. Programoj: Bacevičiaus, 
Chopino, Ravelio ir Debussy 
kūriniai.

• Dr. Pranas Galinis iš 
Bostono buvo atvykęs į New 
Yorką.

• Kun. Pr. Vasiliauskas iš 
Newtown, Pa. atvyko pavie
šėti į Elizabethą pas savo gi
mines Žilevičius.

• J. Boley šiomis dienomis 
baigė versti į anglų kalbą 
Lazdynų Pelėdos apysaką 
„Motulė paviliojo”.

• Inž. Antanas ir Zuzana 
Mažeikai susilaukė sūnaus. 
Jie dabar gyvena Pittsbur- 
ghe.

• Dom. Mackevičius, Ro- 
chesterio dvasinės seminari
jos klierikas, aplankė savo 
gimines Laučkus Jamaicoj.

• Olga Mocejūnaitč atva
žiavo ilgesnėms atostogoms 
pas savo seserį Izabelę Rauc
kienę.

• Ona Mackevičiene, „Ame
rikos” skaitytoja, šį trečia
dienį išvyko atostogų pas 
lietuves vienuoles į Putnam 
Conn. Sykiu ten pat nuvažia
vo Juškienė su dukteria, že- 
meckienė ir Ambrozaitienė.

• Sal. čerienė ir Iz. Radze
vičiūtė grįžo iš atostogų, ku
rias praleido New Yorko 
valstijoj.

MASPETHO LIETUVIU PARAPIJOSRugp.-Aug.ll-19d.
PARAPIJOS SALĖJE ir DARŽE

64-25 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.
Kviečiami visi lietuviai atsilankyti. Bus įvairūs laimėjimai 

užkandžiai ir šokiai.

ĮŽANGA DYKAI
Bazaras bus atdaras šiokiomis dienomis nuo 7 vai. vak. 

Sekmadieniais nuo 4 vai. popiet.

Pelnas Bažnyčios Statymo Fondui

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

at'

ganieji-

Lr miestelį.
>as pia-

. smėlis:
šo-

SAVAITRAST

EINA KAS PENKT

Entered as Second-Class ir 
Office at Brooklyn, N. Y.

Šv. Jurgio Parapija
Gražios iškilmes

Rugpiūčio 8 d., 9:30 vai. 
ryte šv. Jurgio par. bažny
čioj įvyko retos iškilmės: R. 
K. Kunigų Vienybės seimo 
mišios.

Tai bene bus tik iškilmin
giausios šios organizacijos 
šeiminės pamaldos iš viso.

Gražiam orui pasitaikius, 
žmonių daug prisirinko ir iš 
kitų kolonijų, žinoma, dau
giausia buvo šv. Jurgio pa
rapijiečių. Gausiai dalyvavo 
ir patys dvasiškiai, jų viso 
buvo apie 30.

Altorius buvo išpuoštas gy
vomis raudonomis rožėmis. 
Tai sesučių vienuolių nuopel
nas.

Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė pats Kunigų 
Vienybės pirm. kun. J. Ka
ralius. Asistoje buvo kun. P. 
Juras — dijakonu, kun. Alf. 
Jagminas subdijakonu ir 
kun. J. Jančius ceremonijų 
vedėju.

Šias pamaldas vainikavo 
įspūdingas, rinktinių balsų, 
choro giedojimas, kuriam va
dovavo ir vargonais grojo 
vietos vargon. Jonas Brun- 
dza. Solo giedojo T. Foster.

Po pamaldų, vietos klebo
no kun. K. Paulionio lėšomis, 
giedoriai buvo vaišinami už
kandžiais, kuriuos skaniai 
pagamino Stoškienė. Ji pa
rodė didelį pasišventimą. Pa
dėka priklauso ir jaunutėms 
patarnautojoms prie stalų.

Pereitą ketvirtadienį teko 
išgirsti per p. Ginkaus radi
ją apie šių pamaldų iškilmin
gumą ir gražų choro giedoji
mą.

Šios pamaldos pasiliks il
gai atmintyje tų, kurie į jas 
atsilankė.

K.

hūitari, broliams Klemensui ir 
Edvardui Tijūnaičiams, lei- 
Kardokienei, Marei Adomė- 
tenantui Stasiui Budriui, Juo
zui Avižoniui ir orkestro ve
dėjui.

Kun. kleb. Paulioniui ačiū 
už vaišes. Poniai Stoškienei 
už taip skaniai pagamintus 
užkandžius ir patarnavimą, o 
jaunutėms patarnautojoms 
už pagalbą.

Jonas Brundza

Apreiškimo 
Parapija

Pereitą sekmadienį per vi
sas mišias mūsų bažnyčioje 
buvo daroma rinkliava Ka
talikų universitetui Washing
tone.

AITOMOBILIU MEKANIKŲ
LĖKTUVŲ STOTYJE

Darbo ir prižiūrėjimo departamente, 
taisyti orlaivių inžinus. Nuolatinis 
darbas, pakilimas darbe, gera alga. 
Atdara tarnyba kvalifikuotiems vy
rams.

AMERICAN EXPORT LINES
Marine Base La Guardia Field

turėtų padidinti savo veiki
mą ir dėti visas pastangas, 
kad juo daugiau pagelbėjus 
po pasaulį išblaškytiems lie
tuviams.

Bet koks lūkuriavimas bū
tų didelė skriauda lietuvių 
tautai. Koresp.

PAIEŠKOMI ASMENYS

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St

Brooklyn, N. Y. Pranešimų Direktorius
EV. 4-7142

AD. J£ZAVITAS
VIOLETA PRANOKUS

Muzikos Vedėja
EVergreen 8-3626

PADĖKA
Šiuo reiškiu padėką vi

siems, prisidėjusiems prie 
Kunigų Vienybės šeiminių 
mišių giedojimo, kurį meniš
kai choras atliko.

Moterys prisibijo net die
ną vienos rodytis. Sutemus, 
moterų apskritai nematyti.

Sutikti žmonės korespon
dentui nusiskundė, esą, rusai 
niekur už nieką nemoka ir 
apskritai yra žmogystos, ku
rios niekuomet nesišypso.

Padėka priklauso muz. Jo
nui ir Marijonai čižauskams, 
Tomui Foster, B. Brundzie- 
nei, Ksaverui Strumskiui, Al
binai Pakinkienei, Emilijai 
bei Feliksui Morkams, Ievai

Šį sekmadienį, rugpiūčio 19 
d., 8 vai. mišių metu Amži
nojo Rožančiaus draugija ei
na bendrai prie komunijos.

Tą pat dieną 10 vai. mišių 
metu prie komunijos bendrai 
eina sodalietės.

Harrison-Kearny,
N. J.

Mūsų draugijos
Čia yra stiprus draugijų 

centras. Tai SLARK 165-toji 
kuopa, vyčių Algirdo 90-toji 
kuopa, didelė šv. Vardo drau
gija, Moterų Sąjunga, soda
lietės.

Tai yra mūsij centralinės 
draugijos. Jos daug dirba 
tautos gerovei ir Lietuvos la
bui. Jos rūpinasi ir katalikų 
spauda. Jose yra veiklių na
rių.

Turime ir parapijos drau
gijų: Sopulingosios Dievo 
Motinos, Šv. Onos, tretinin
kų, Maldos Apaštalavimo.

Reikia paminėti parapijos 
chorą ir lietuvių Amerikos 
piliečių klubą.

Visų tų katalikiškų drau
gijų centras yra 6 Davis Ave, 
Kearny. Telefonas — 2-6164.

Visos lietuviškosios drau
gijos, žinoma, išskiriant bol
ševikus, yra sudariusios savo 
sąryšį.

Čia veikia ir šalpos sky
rius Lietuvos ir lietuvių la
bui.

Mūsų nuomone, katalikiš
kosios draugijos šiuo metu

Šelps Žmoni
Tėvynė

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinklmf 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gi ,< -g- .
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS^ , , .

a / i ;net ketun;
Juozas Ginkiis >antki-,

495 Grand Street, Brooklyn, N. V
taip 

Vaitkevičiai, Juozas, su bręs
ti arė ir Ona. Gyveno Bo. ir žaliomis 
ar Detroite. ‘ ;šiomis gi-

Vinskus, Pranas. ” Ainlbė-ii- 
Žičkai, Feliksas ir Juozas^ 
Ieškomieji ar apie juos ž 

tieji maloniai prašomi atsili♦ 
Consulate General of Uthijitfbėjo, kad

41 West 82nd Street įgalės dieną 
New York 24, N. Y. .į _ vienas 

arba mį praėju- 
Consnlate of latluiani^g

30 N. LaSalle Street ... u . . 
Chicago 2, UI. jsucio 14, kai 

_______ __  jį ir kai buvo 
Washingtonas. — žinglė, buvo ir 

mano, kad po karo neda$ sukakties 
smarkiai išaugs Ameri-jo pasaulio 
Esą, galima tikėtis, kad m pagarsin- 
kitų metų vidurį būsią;fl$iūčio 14 
9 milijonų bedarbių šiojtgRoosevelto 
lyje.________________________įrašais.

Bet apie 1946 pabaigą ^okaro lai- 
gumas jų vėl gaus darbc,^paskelb- 
kos metų pramonėje. į „grąžintos 

a ir savo pa- 
PARDUODAM®'““ 

po atimta.
Geri, pigūs, patogūs ridėjo Atlanto 

Gerose vietose. Patarnavę matė švie- 
teisingas. įprautijų.

,i aki knnta 
>1’1 pii- 
•M bebuvo 
^lĮ. aukry-

PAIEŠKOMI ASM EN Y S

Miklovis, Mykolas, gyveno at
gyvena Chicagoje.

Petraškai, Juozas ir Adomas, 
gyveno Bostono apylinkėje.

Rakauskas, Edvardas, gyveno 
Chicagoje, Brighton Park kolo
nijoje.

Raslavičius, Andrius (Andreas 
Russel), gyveno Montreal, Ka
nadoje. Vyriausias jo sūnus gy
veno U. S. A.

Razukevičienė - Janušauskai
tė, Anastazija, kilusi iš Kauno, 
gyvenusi Aukšt. Panemunėj ir 
prieš 10 metų atvykusi Ameri
kon.

Rumševičiai, Bronius, Boles
lovas ir Vladas. Gyveno Chica
goje ir Indiana valstybėje. Dir
bo vagonų statybos fabrike.

Sabas, Severinas, inžinierius, 
buvęs Lietuvos aviacijos kari
ninkas.

Salys, Pranciškus, 
Chicagos apylinkėje.

Sinkevičienė-Sinkeuo, 
gyvenusi Brooklyne.

Tručinskas (Turčinskas), Jur
gis, kilęs iš Joniškėliu miestelio, 
Biržų.

Urbonas, Aleksandras, atvy
kęs Amerikon apie 1935 m.

Urbonienė-Fuks, Teofilė. Mo
teriškų skrybėlių modistė New 
Yorke.

gyvena

Elena,

Londonas. — UI 
vo posėdžiuose nut 
liau šelpti Europ 
žmones, kurie negi 
savo tėvynę. Tok 
Europoje yra apie

Rusija reikalą 
jiems UNRRA 
kios pašalpos.
rėmė Lenkija, 
ir Jugoslavija, 
kvos satelitai.

Didele dauguma 
sais, buvo nutarta 
šelpti tuos išblašk 
nes.

Pati Rusija iš U 
ri 700 milijonų c 
šiai organizacijai

, vieną milijoną.

ne 
Soa 
Ček 
nat

Į ,,Amerikos” redakciją 
prašomi atsiliepti šie paieš
komi asmenys:

K. Kundrėnis, Ignas Maso
nas, Kubertienė, Karolina 
Pelaitienė ir Jonas Dubulis.

Taip pat yra paieškomi Po
vilas Paškevičius iš Chicagos 
ir Smailių šeima.

Yra paieškoma Kanadoj 
gyvenanti Piveliūtė.

Antanas Žvirblys, gimęs 
Butėnų km., Svėdasų valse., 
Rokiškio apskr., ar jo sūnus, 
ar duktė Elena prašomi at
siliepti į „Ameriką.

Visus paieško jų giminės 
Europoje.

Juodajai Rinkai 
Blogai

New Yorkas. — Taika ki
tiems atnešė netikėtų rūpes
čių, — pirmoj vietoj juoda
jai rinkai, kuri buvo susikro
vusi daug mėsos, gazolino, 
šilkų, nylono ir kitų sunkiau 
gaunamų dalykų. Taip pat 
jie turėjo prisigrobę daug 
racionavimo punktų.

Dabar juodajai rinkai 
skauda galvą, kaip kuo grei
čiausiai visus tuos sugrau- 
tus daiktus iškišus. Kainos 
ėmė kristi.

Vos pasigirdus pirmoms 
žinioms apie japonų pasidavi
mą, New Yorko juodojoj rin
koj gazolino kaina nuo 67 
centų krito ligi 30c. Nylono 
kojinių kaina dar labiau puo
lė.

Iš tikrųjų sukčiams atsi
rado naujų vargų.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jus patys už
sėdėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

stabdydavo žmone 
šautuvą, paimdai 
džius, apirankes, ] 
pinigus. Po trijų i 
sa tai tebesitęsia.

* • * 
Didžiausias 

Anglijoje šiandie 
rold Laski, Darb 
politinio komitete 
kas ir politinių n 
fesorius.

Jis yra gimęs 1 
šeimoje ir išgarsė 

Apdraudžia viską, kas ti»J«koyoįą paprastas sovietai 
garbintojas. Ties 
jis su aiškiu tik: 
kad Sovietų Są, 
bjauriausią šių c 
turą, kad ten jo! 
nėra ir kad rusiš 
yra tikras farsas 

Dabar Laski t 
fuoja: esą, Vaks 
neteko savo krik: 
kėjimo ir ieško n 
ko, kad rusiškoj 
yra tas pat, kas . 
žiu Bažnyčia. Ai 
tiškos baažnyčio 

1 jis mielai pasiry: 
laisvės idealą.

Paskutinėmis 
Laski tiek daug 
kad ministeris 
turėjo paaiškinti 
bąs tik už save.

Darbo partij 
komiteto pirmin 
si iš eilės kas ši 
Todėl šnekėtoja 
trukus vėl galė< 
Karolio Markso 
ateities pranašy

prašo. Apdraudžiu (insurinjWyje ®a- j 
žmones. iavo aukoms

Kreipkitės: I !
Joseph Vastun^“*''

r .*jinglų krom-
Real Estate Insurance-Iš pakanka-

496 Grand St., Brooklyn, p-Ytikos,Kana-
Tel. EVergreen 7-1670* Nauio3ios 

- ___ —mni]os ka-
laau, kad tie

Clement A. Voki^“1^
(VOKETATTIS) ainjta.

Advokatas . , 
įgali pasakyti

47-40 — 74th Street buvo 
xto Carterio 

Jackson Heights, N. ir kurie

NEwtown 9 - 5972 teu? 
siją despotų

| LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ g

: KLUBAS I
I ■
V Juozas Zakarauskas, Manager 
l ■I PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA |

Tinkama draugija susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

| 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. ■
B Kampas Stagg Street. Tel. EVergreen 4-9672 B

Namai — Apd rauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
(llIlIBlIlIlBIHIlBIUIlfllllIlBIllIlBUlIlBUlIlBIlUlBIIIIlBIUIIBUlUBilIlIBIIIIIBIIIIIBlilIlBIlIlIBIIIIlBIIIIIBIlIUBIIIIIBIlUIBlUIIBIllilBIlIlIBllIUB

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasterlavimų, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

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

-■ ------- -=iao taurę gė

ry 10 Al kad saugok savo bent 
° dils po anais

Teikiamas geriausias a30 pasižadėji- 
patikrinimas, prižiurę jirrr^ to, kad su
AKINIAI prieinamiausio^jrim galėti, 
kainomis pagal jų rūšis. tautas.

Jjm vienas ~ r * e"7 
ŠI ištaiga įsteigta prieš 40 mt,' ... .

oi paminėjo, Skaitytojas g 

Stenger & Stengi ^ojOad ka 

gasaki, tai ji pa 
nijos katalikų < 

Japonų salo 
esama apie 1CM 
60,000 gyvena fl 
ste, kurio treči 
bomba sunaikin 

Pastebėtina, 
mieste katalika 
universitetą. Ki 
ištiko, nieko m 

* • 
Neseniai pra

1 listai buvo su 
, kongresam 

Komunistai i 
lakštingalos m 
sidėkit su mui 
tais, ir eikime 

Prancūzų sa 
tyti, gerai paž 
sėbrai yra Ma 
Jie triuškinan, 
atsisakė nuo v 
munistais: 10, 
buvo prieš tą 
274 pasisakė 1

Jie mokėjo 
■ nuo avinėlio,

Stenger & Stengs“, 
OPTOMETRISTAS — OPTIKA į 

394-398 Broadway, Brooklyn, Ns „ , '
•ayaapami- 

_____ ~~ -gjiEdgar Snow 
jo kelione į

LIETUVIŠKA ,
Moruųoku-

ALUDĖ ’teveik kaipl 
J patenkinti, 

Karšti Užkandžiai it kardinolas
KASDIEN W

Patogi Vieta USejimur1^tran

su MOTERIMS k
■5 pat laiku 

DIDELIS PASIRINKIMAS Ci . . -
VISOKIU GĖRIMŲ į™0 L 

oilton ir J.
JUOZAS ZElDAT^kustri- l 
411 Grand Street uS v^n’ 

d n m v 1 kanaiBrooklyn, N. Y. ^kadli.
■ ■ •' ■ ==ji< Rusų

prikrauti
HAvemeyer 8 - 0259

RALPH K R U C %t8 ėjo per 

FOTOGRAFAS^ 
Jįikį krito, 

pjos die- 
F* latvėse su-

65 - 23 GRAND AVI 
Maspeth, N. Y,
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