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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
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Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St, Woodhaven 21, N. t

(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7-189G

$ STagg 2-1454

; F. GRAŽYS ir SŪNUS
S KONTRAKTORIAI
A
įjj Atlieka mūrinių namų sienų B-
X lyginimą, plasterlavlmu, šalijat- 

vių cementavimų ir kt darbus.
293 MAUJER ST, 

BROOKLYN 6, N. Y.

Šelps Žmones Be 
Tėvynės

Londonas. — UNRRA sa
vo posėdžiuose nutarė ir to
liau šelpti Europoje tuos 
žmones, kurie negali grįžti į 
savo tėvynę. Tokių žmonių 
Europoje yra apie milijonas.

Rusija reikalavo, kad 
jiems UNRRA neduotų jo
kios pašalpos. Sovietų norą 
rėmė Lenkija, Čekoslovakija 
ir Jugoslavija, naujieji Mas
kvos satelitai.

Didele dauguma, 28 bal
sais, buvo nutarta ir toliau 
šelpti tuos išblaškytus žmo
nes.

Pati Rusija iš UNRRA no
ri 700 milijonų dolerių. Ji 
šiai organizacijai yra davus 
vieną milijoną.

’aštą po rusų oku-
[iešė beveik kaip 

visi patenkinti,
I net ir kardinolas 
io nepasakęs.

įieško, tas tą ir ran-

ę tuo pat laiku 
korespondentai T.

! W. Walton ir J. 
^siuntė tokį Austri- 

iš po rusų: įžen- 
j, raudonieji kariai 
"kį plėšimą, kad li- 
(|ogi kaulai. Rusų 
| grįžta prikrauti 
Jų, dviračių, statu

čių gengės ėjo per 
Mpriosdamos nuo pa

arusio ir imdamos, 
jiems į akį krito. 
<ftis okupacijos die- 
•i kariai gatvėse su-

stabdydavo žmones, atrėmę 
šautuvą, paimdami laikro
džius, apirankes, papuošalus, 
pinigus. Po trijų mėnesių vi
sa tai tebesitęsia.

Didžiausias šnekėtojas 
Anglijoje šiandien yra Ha
rold Laski, Darbo partijos 
politinio komiteto pirminin
kas ir politinių mokslų pro
fesorius.

Jis yra gimęs 1893 m. žydų 
šeimoje ir išgarsėjo, kaip ne
paprastas sovietinės sistemos 
garbintojas. Tiesa, anksčiau 
jis su aiškiu tikslumu rašė, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
biauriausią šių dienų dikta
tūrą, kad ten jokių laisvių 
nėra ir kad rusiški rinkimai 
yra tikras farsas.

Dabar Laski taip filoso
fuoja: esą, Vakarų pasaulis 
neteko savo krikščioniško ti
kėjimo ir ieško naujo. Jis sa
ko, kad rusiškoji revoliucija 
yra tas pat, kas pirmųjų am
žių Bažnyčia. Ant tos sovie
tiškos baažnyčios altoriaus 
jis mielai pasiryžęs paaukoti 
laisvės idealą.

Paskutinėmis dienomis 
Laski tiek daug prišnekėjo, 
kad ministeris pirmininkas 
turėjo paaiškinti, jog jis kal
bąs tik už save.

Darbo partijos politinio 
komiteto pirmininkai keičia
si iš eilės kas šeši mėnesiai. 
Todėl šnekėtojas Laski ne
trukus vėl galės grįžt prie 
Karolio Markso studijų ir 
ateities pranašysčių.

Skaitytojas gal nė nepa
galvojo, kad kai antra ato
minė bomba nukrito ant Na
gasaki, tai ji pataikė į Japo
nijos katalikų centrą.

Japonų salose katalikų 
esama apie 100,000. Iš jų 
60,000 gyvena Nagasaki mie
ste, kurio trečdalį ta viena 
bomba sunaikino.

Kaina 5c.

RUSAI IR AMERIKIEČIAI NESUTINKA
Viena. — New Yorko 

„Post” korespondentas iš 
Vienos praneša, kad ameri
kiečių ir rusų santykiai Aus
trijoje toli gražu nėra geri. 
Tačiau anglai ir amerikiečiai 
sugyvena visai gerai.

Amerikos ir Rusijos karei
viai nepasitiki vieni kitais ir 
vengia kontakto. Jeigu susi
tinka, tai nėra jokio drau
giškumo, gi rusai tyčia rodo 
blogą valią amerikiečiams ir 
jų nemėgimą.

Korespondentas sakosi ne
girdėjęs nė vieno Amerikos 
GI, kuris būtų išreiškęs pa
gyrimo ar draugiškumo žo
džius apie rusus. Priešingai, 
jis girdėjo tokių komentarų, 
kaip „tie prakeikti rusai blo
gesni ir už vokiečius”. Toki 
išsireiškimai yra dažni.

Rusai daro visokių kliūčių 
amerikiečiams Vienoje. Ame
rikiečiai negali važiuoti pa
grindiniu keliu į savo aero
dromą, bet turi ten vykti už
pakalinėmis gatvėmis. Kele
tas amerikiečių, jų tarpe du 
pulkininkai, buvo rusų areš
tuoti dėl to, kad fotografavo 
Vienos gatves. Keturi ameri
kiečiai karo korespondentai 
buvo su šautuvais ir durk
lais nuvesti į rusų policiją. 
Įspėti rusai, kad korespon

dentų suėmimas gali padary
ti blogo įspūdžio Amerikos 
spaudoje, vienas j jaunas ru
sas atkirtęs ciniškai: „Ką 
gi reiškia toji jūsų spaudos 
laisvė!”

Nenuostabu, kad tokiose 
sąlygose joks amerikietis 
kareivis nemėgsta rusų.

Admiraliteto Lordas 
Katalikas

Londonas. — Naujoje ang
lų vyriausybėje civiliniu ad
miraliteto lordu paskirtas 
Walter James Edwards, Dar
bo partijos atstovas.

Edwards yra katalikas, 44 
metų amžiaus. Į parlamentą 
jis buvo išrinktas 1942 m. 
Šiame kare jis tarnavo laivy
ne kaip pečkurys. Jis matė 
didžiausius mūšius ir važinė
jo pavojingiausiam jūros ke
ly į Murmanską.

BUS DAUGIAU DARBŲ

New Yorkas. — James 
Farley, kuris rūpinasi darbo 
programa New Yorkui, pra
nešė, kad šis miestas galės 
turėti darbo pusei milijono 
žmonių daugiau, negu prieš
kariniais laikais.

BEVINAS SMERKIA DIKTATŪRAS
Londonas . — Šį pirmadie

nį naujasis anglų užsienių 
reikalų ministeris Bevinas 
pasakė didelę kalbą, kurioje 
nustatė darbiečių užsienių 
politiką.

Ta nauja politika beveik 
niekuo nesiskiria nuo Chur- 
cillio ir Edeno nusistatymo. 
Kiek liečia Britų imperiją, 
darbiečiai pasiryžę ją taip 
griežtai saugoti, kaip ir kon
servatoriai.

Kalba buvo itin svarbi, 
kur buvo minimi Anglijos 
santykiai su kitais kraštais.

Bevinas pabrėžė, kad ang
lų vyriausybė yra griežtai 
pasiryžus užkirsti kelią Eu
ropoje naujoms diktatūroms 
įsivyrauti. Jis pasakė, kad 
Graikijos atžvilgiu Didžioji 
Britanija laikysis ligšiolinės 
politikos.

Jis nurodė, kad Bulgarijo
je, Rumunijoje ir Vengrijo
je sudarytos vyriausybės to
li gražu neatstovauja žmo
nių daugumos, — ten vienas

totalitarizmas norima pakei
sti kitu. Tai prieštarauja de
mokratijų siekimams.

Bulgarijoje paskelbti rin
kimai taip pat nėra praveda
mi pagal demokratinius nuo
status. Todėl Anglija nepri
pažins vyriausybės, sudary
tos Bulgarijoje po panašių 
rinkimų.

Bevinas, tarp kita ko, pra
nešė, kad Stalinas pažadė
jęs rusų kareivius atimti iš 
Lenkijos, išskyrus tik mažus 
dalinius, reikalingus palai
kyti ryšius su Rytprūsiais. 
Tačiau slaptosios policijos 
Lenkijoje klausimas nebuvo 
išspręstas.

Anglų užsienių reikalų mi- 
nisterio Bevino kalba pasau
liui parodė, kad Anglija yra 
nusistačiusi prieš bet kokias 
diktatūras pasaulyje.

Pastebėtina, kad Anglija, 
kaip iš šios kalbos paaiškė
jo, nemano nė Hongkongo 
užleisti Kinijai.

Byrnes Įspėjo 
Bulgarus

Washingtonas. — Valsty
bės Sekretorius Byrnes Bul
garijos vyriausybei įteikė 
notą, kad Amerika negali 
pripažinti Bulgarijos vyriau
sybės, jei busimieji rinkimai 
ten nebus laisvi.

Anglų vyriausybė parėmė 
tokį Amerikos nusistatymą.

Ligšiol Bulgarijos vyriau
sybė yra bolševikų kontrolė
je, ir visame krašte nėra jo
kios laisvės.

Minėti rinkimai numatyti 
rugpiūčio 26 d.

Šis pareiškimas rodo, kad 
Jungtinės Valstybės nemano 
pakęsti teroristinių ir dikta
tūrinių teroristinių ir dikta- 
kad ateityje reikalaus ten 
grąžinti tikrą laisvę.

Bulgarijos ministeris pir
mininkas atsakė, kad jo kra
šte rinkimai įvyks nustatyta 
laiku, rugpiūčio 26 d.

De Gaulle Lanko 
Ameriką

Washingtonas. — Gene
rolas de Gaulle trečiadienį 
atskrido į Amerikos sostinę.

Šiam jo apsilankymui tei
kiama didelės politinės reikš
mės.

Pakeliui jis buvo nusilei
dęs Newfoundlando saloje.

Manoma, kad de Gaulle 
nori stambios ekonominės 
paramos Prancūzijai iš Ame
rikos. Jis sykiu stengiasi 
patikrinti Prancūzijos suve
renumą Indokinijoje. Taip 
pat Prancūzija stengiasi gau
ti balsą visuose nutarimuo
se Pacifike.

Europoje Prancūzija mano 
išgauti didesnę okupacijos 
zoną Vokietijoje ir reikalau
ja reparacijų iš Vokietijos ir 
Italijos.

Spėjama, kad gen. de Gau
lle galįs sutikti su Amerikos 
laivyno bazėmis Dakare ir 
Naujoje Kaledonijoje. Už tai 
jis prašysiąs Prancūzijai pa
našių lengvatų kitose ameri
kiečių bazėse.

Mandžūrijoje yra

SUSTABDYTAS LEND - LEASE

MacARTHUR JAPONIJOJ ANTRADIENĮ
------ • ------

Sąlygos bus pasirašytos rugpiūčio 31 d.
Manila. — Tokijo radijas 

pranešė, kad gen. MacAr
thur pradės Japonijos oku
paciją šį sekmadienį Tokijo 
laiku, arba šeštadienį Ame
rikos laiku.

Pirmiausia Japonijon nu
sileis Amerikos lakūnai. Jie 
nuskris į Atsugi aerodromą, 
už 20 mylių nuo japonų sos
tinės.

Iš karo laivų amerikiečiai 
Japonijoje išlips antradienį 
Sagami įlankoje, kuri yra ša
lia Tokijo įlankos.

Pranešama, kad šiame žy
gyje Amerika pasirodys su 
visa karine galybe. Bus su
rinkti iš Pacifiko visi Ame
rikos karo laivai. Ligšiol jie 
niekados nėra visi draugėje 
pasirodę.

Tikima, kad gen. MacAr
thur taip pat išlips antradie
nį į japonų žemės krantus.

Dar tikrai nežinia, bet spė
jama, kad rugpiūčio 31 d. Ja
ponijos įlankoje, „Missouri” 
laive, Amerikos, Kinijos, Ka
nados, Australijos, Angli
jos, Prancūzijos ir Rusijos 
atstovai susitiks su gen. 
MacArthur ir priims japonų 
atstovus. Ten bus ir sąlygos

pasirašytos. Už Ameriką pa
sirašys admirolas Nimitz, 
nes MacArthur yra visų są
jungininkų, ne tik amerikie
čių okupacinės kariuomenės 
viršininkas.

MacArthur pranešė, kad 
japonai jau gavo pasidavimo 
sąlygas. ,

Tokijo radijas tvirtina, 
kad pirmąjį okupacinės ka
riuomenės dalinį sudarys 
20,000 amerikiečių. Kiti tą 
skaičių padidina ligi 66,000.

Japonų karinės misijos na
riai jau yra grįžę iš Manilos 
į Tokijo misetą.

Patys japonai atitrauks vi
są kariuomenę iš tų vietų, 
kurios nužymėtos okupuoti.

Buvo paskelbtas ir impe
ratoriaus laiškas, kuriuo jis 
savo atstovą Kavabę pristatė 
generolui MacArthur. Tas 
laiškas buvo taip pradėtas: 
„Dangaus malone Japonijos 
imperatorius, sėdintis soste, 
užimame tos pačios dinasti
jos be persikeitimų per am
žinuosius laikus...”

Tuo tarpu japonai prane
ša, kad jie grįžtą prie taikos 
laikų pramonės: kai kurie 
fabrikai, esą, pradėję daryti 
saldainius.

____________________________________________________________________ j* t7i ................. ■ i r—

IMPERATORIUS HIROHITO VERKĖ

Pastebėtina, kad Tokijo 
mieste katalikai turėjo savo 
universitetą. Koks likimas jį 
ištiko, nieko nežinoma. 

★ ® ★
Neseniai prancūzų socia

listai buvo susirinkę savo 
kongresan.

Komunistai čiulbėjo jiems 
lakštingalos meliodijas: su- 
sidėkit su mumis, komunis
tais, ir eikime iš vieno.

Prancūzų socialistai, ma
tyti, gerai pažįsta, kas per 
sėbrai yra Maskvos tarnai. 
Jie triuškinančia dauguma 
atsisakė nuo vienybės su ko
munistais: 10,112 mandatų 
buvo prieš tą vienybę ir tik 
274 pasisakė už ją.

Jie mokėjo atskirti vilką 
nuo avinėlio.

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas įsakė nu
traukti lend-lease siuntimą į 
kitus kraštus.

Sykiu buvo paskelbta, kad 
Amerika yra suteikusi lend- 
lease už 41,208,000,000 dole
rių, pradedant nuo 1941 me
tų kovo mėn.

Amerikai pagal šią prog
ramą buvo grąžinti penki bi
lijonai dolerių. Todėl šioji ša
lis yra per lend-lease davusi 
35 bilijonus dolerių kitoms 
valstybėms.

Ligi šių metų gegužės mė
nesio Anglija yra gavusi per 
lend-lease visokių dalykų už 
29 bilijonus dolerių, Rusija 
už 10 bilijonų, Prancūzija už 
pusę bilijono ir Kinija tru
putį daugiau kaip už trečda
lį bilijono. Tiek pat maždaug

teko ir Pietų Amerikos kraš
tams.

Anglijoje dėl lend-lease 
nutraukimo buvo pareikštas 
susirūpinimas, kad šios pa
ramos netekus, anglams bus 
sunkiau išlaikyti ligšiolinį 
pragyvenimo lygį.

Lietuviai Garsioje 
Knygoje

Šiandien Amerikoje la
biausiai skaitoma knyga yra 
Ernie Pyle „Brave Men”. Tai 
paprastų kareivių aprašymai 
iš karo lauko.

Šioje knygoje randame pa
minėta keletą karių lietuviš
komis pavardėmis.

Veikalo autorius Ernie Py
le šiemet žuvo per pirmuo
sius mūšius Okinavoje.

New Yorkas. — Mandžū- 
rijoj, dabar užimamoj rusų, 
nuo seniai yra nemažas lie
tuvių būrys.

Lietuvos vyriausybė ten 
Harbine turėjo savo konsu
latą. Tam pat mieste Tėvai 
Marijonai turi savo namus, 
kuriuose gyvena keturi ku
nigai ir keturi broliukai. Ten 
gyvena buvęs T. Marijonų 
generolas čikota.

Maršalas Alexander 
Kovojo del Pabalčio

Nenorėdami grįžti į komu
nistinę Lenkiją, daugumas 
lenkiško korpuso karių Ita
lijoje išreiškė pageidavimą 
apsigyventi Kanadoje.

Kaip žinoma, naujuoju Ka
nados gubernatorium yra pa
skirtas britų maršalas Sir 
Harold Alexander, ilgą laiką 
vadovavęs sąjungininkų ar
mijai Italijoje. Tarp kitko, 
Alexander, jaunu karininku 
būdamas, 1919-1920 metais 
aktyviai dalyvavo kovose dėl 
Pabalčio tautų laisvės.

LAIC.

New Yorkas. — Tokijo ra
dijas pranešė, kad tame ja
ponų vyriausybės posėdyje, 
kur buvo nutarta pasiduoti, 
imperatorius pravirko pra
nešdamas, kad jis „negalįs il
giau matyti savo valdinius 
žūvant kovos ugnyje”.

Po tų žodžių jis pakėlė 
savo ranką, apmautą balta 
pirštine, nusišluostyti ašarų, 
— tai vis Tokijo radijo žo
džiai.

Ministerial ir patarėjai, tai 
matydami, taip pat apsiver
kė ir „buvo permirkę ašaro
mis”, — pačių japonų žo
džiais tariant.

Ryšium su karo pabaiga, 
Suzuki vyriausybė atsistaty
dino. Imperatorius nauju mi- 
nisteriu pirmininku paskyrė 
savo giminaitį — kunigaikš
tį Higaši Kuni, 57 metų am
žiaus.

Naujas japonų užsienio 
reikalų ministeris yra Šige- 
micu. Jis japonams pareiškė,

kad jie yra sumušti ir kad 
jie turi akis į akį susidurti 
su tikrove. Jis įspėjo savo 
tautą, kad Potsdamo sąlygos 
turi būti vykdomos.

Japony Nuostoliai
Guamas. — Admirolas 

Nimitz pranešė, kaip smar
kiai amerikiečiai sunaikino 
Japonijos laivyną.

Japonija į šį karą išėjo su 
382 karo laivais. Iš jų teliko 
tik 55, ir tai kiti dar suga
dinti.

Iš septynių milijonų tonų 
prekybos laivyno japonams 
teliko apie milijonas tonų.

Prieš karą Japonijos lai
vynas buvo trečias pasauly
je po Anglijos ir Amerikosi

Washingtonas. — Karo 
pramonės įstaiga primadienį 
vienu sykiu panaikino 210 
suvaržymų įvairiems gami
niams.

KAUNE BEVEIK NELIKO LIETUVIŲ
--------------------------------------------------------------------- <?>

Susikirtimai
Kinijoje

Chungkingas. — Kinų cen
tro vyriausybės, vadovauja
mos Čiangkaišeko, ir komu
nistų kariuomenės vietomis 
yra priėjusios prie ginkluoto 
susirėmimo.

Pasinaudodami Japonijos 
žlugimu, kinų komunistai 
stengiasi kuo daugiau užim
ti teritorijos.

Prie Taijuano komunistai 
buvo laikinai nustvėrę svar
bų aerodromą, bet paskui 
buvo iš ten išvaryti.

Čiangkaišekas savo vy
riausybei nauja buveine pa
sirinko Nankiną.

Pereituose Anglijos rinki
muose Atstovų Rūmuose ga
vo vietas 17 katalikų.

Į šią šalį neseniai grįžo 
vienas amerikietis, buvęs 
Kaune.

Jis pasakė, kad Kaune lie
tuvių beveik nematyti. Jie 
visi kažkur dingo. Ypač ma
žai telikę lietuvių jaunimo. 
Jei galima rasti kiek lietu
vių, tai tik senesnių. Viso
kių tautų žmonių pilna Kau
no mieste, tik ne lietuvių.

Tas amerikietis mano, jog 
taip yra, kad per busimuo
sius rinkimus niekas nebal
suotų prieš Rusiją, — užtai 
Lietuvon ir privežama sveti
mų žmonių.

BUS PERGALES PASKOLA
Washingtonas. — Valsty

bės iždo sekretorius paskel
bė, kad, karui pasibaigus, 
bus dar vykdoma Pergalės 
paskola.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

TERORAS SIAUČIA EUROPOJE

Senovinėj giesmėj žmonės maldaudavo: „Nuo karo, 
maro, ugnies ir bado gelbėk mus, Viešpatie”.

Karas ir ugnis jau praėjo. Tautos ir miestai švenčia 
pergalę. Nors bado šmėkla gresia milijonams, bet žmonės 
vis tikisi prasimaitinti su tuo paskutiniu duonos trupiniu.

Bet išlikę po karo, ugnies ir bado, kodėl daugumas jų, 
milijonai, ištisos tautos ir valstybės, žiūri liūdnomis aki
mis į ateitį?

Dėl to, kad prie tos senovinės giesmės šiandien reikia 
pridėti naują šauksmą: „Nuo niekuo nekaltų žmonių žu
dymo gelbėk mus, Viešpatie.”

Mūsų amžius yra baisus amžius. Jame valstybė orga
nizuoja masines žmonių skerdynes, ligšiol neprilygtas is
torijoje ir kurių žiaurumą vargiai kada ar pasiekė pačios 
barbariškiausios tautos juodžiausiose praeities gadynėse.

Šalia žudynių antra mūsų amžiaus gėda yra ištisų mi
lijonų uždarymas tironų kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose. Geriau pasakius, kur tie tironai įsigali, ten visos 
tautos yra viena koncentracijos stovykla.

Šių dienų istorijoje pirmoji tokią politiką pradėjo so
vietinė Rusija. Ten tyčia buvo išžudyta milijonai žmonių, 
badu išmarinta ir sušaudyta. Keliolika milijonų ligšiol ten 
laikoma koncentracijos stovyklose.

Toliau su pasigėrėjimu rusų tvarką nusikopijavo nacių 
šulai, tik su tuo skirtumu, kad šie įnešė dar daugiau sadiz
mo ir orgijos į nekaltų žmonių kankinimą ir žudymą.

Žuvus nacizmo galybei, pasauliui buvo parodyti šiur
pūs jo darbai, atkelti koncentracijos stovyklų vartai, — su 
tūkstančiais išbadėjusių, iškankintų veidų, su tūkstančiais 
lavonų.

Atrodė, kad vienas mūsų amžiaus gėdos lapas bus baig
tas ir užverstas.

Vienok taip neatsitiko.
Žudynės tebeina šiandien Europoje visur, kur tik kren

ta Maskvos šešėlis. Ten žmonės, išvargę sunkius karo ir 
ugnies metus, nežino laisvės, saugumo ir ateities.

Tai iškėlė paskutinėje kalboje ne menkesnis Europos 
padėties stebėtojas, kaip pats Winston Churchillis.

Vaizduodamas Europą už tos geležinės uždangos, ku
rią pastatė rusai, jis užsiminė apie didžiulę tragediją, kuri 
eina anapus tos uždangos. Jis nurodė, kaip žmogus Rytų 
Europoje ir Balkanuose neturi jokios laisvės, jokių teisių, 
jokio tikrumo.

Churchillis taip kalbėjo:
„Štai šeima gali būti susirinkusi prie židinio, džiaug

damosi savo triūso vaisiais, kai staiga girdėti beldimas į 
duris ir pasirodo sunkiai apsiginklavę policininkai. Gal 
tėvas, sūnus ar bičiulis bus iššauktas iš namo, išgabentas į 
tamsą, ir niekas nežino, ar jis besugrįš kada ir koks jo li
kimas.

„Jie tiek težino, kad geriau nesiteirauti. Europoje — 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje — esama milijo
nų tokių kuklių židinių, kur šioji baimė nesiliauja jų šei
mose. Prezidentas Rooseveltas nužymėjo Keturias Laisves, 
ir jos yra išreikštos Atlanto Čarteryje, kurį mes drauge 
priėmėme . . . Mes didžiuojamės būdami tironijos priešai 
kiekvienoje šalyje, nežiūrint, ar toji tironija kiltų iš kai
riųjų ar iš dešiniųjų”.

Keisti šių laikų žmonės: visoki filosofai, politikieriai, 
žurnalistai gerkles plėšė dėl nacių tironijos, bet tyli lyg 
nebyliai dėl siaučiančios kariųjų tironijos, lygiai žudan
čios žmones, kaip ir Hitlerio rakaliai.

Gėda, kad netiesiogiai prie to savo pirštus yra priki
šę ir šios šalies vyrai — savo tylėjimu, savo nesipriešinimu 
žmonių žudynėms ir net savo įsakymais.

Antai iš Europos gavome dar niekur neskelbtą žinią. 
Joje rašoma:

„Jūs tikriausiai būsite girdėję, kas atsitiko su ta 11,- 
000 pabėgėlių, kuriuos amerikiečių ir anglų kariuomenės 
grąžino į Jugoslaviją. Jie buvo sušaudyti Dravograde ir 
Jesnicėje.”

Visų čia giriamas maršalas Tito vienu rankos moste
lėjimu išžudė dešimtis tūkstančių žmonių, ir Amerikos 
spauda nė neamtelėjo. Gal ir nepatogu buvo, nes, matote, 
tuos jugoslavus į skerdyklą nusiuntė patys amerikiečių ir 

anglų kareiviai.
Kas šiandien padaryta su jugoslavais, rytoj gali ištik

ti kitų tautų pabėgėlius, — lietuvius, latvius, lenkus. . .
Ar tai tokios demokratijų pergalės tikėjosi pasauly

je milijonai žmonių? R.DĖL KULTŪRINIO SUSMUKIMO
Rašytojas A. Vaičiulaitis 

„Amerikos” 30 nr. vedama
jame straipsnyje „Kultūri
nis Susmukimas” palietė 
opiausią Amerikos lietuvių 
klausimą.

Sutinku su autoriaus nuo
mone, kad Amerikos lietu
viai buvo ir yra silpni lite
ratūros, ypač dailiosios lite
ratūros, ir muzikos kūrybo
je. Tačiau nemanau, kad 
švietimo, spaudos ir ekono
mikos srityse lietuviai būtų 
tiek daug susmukę, atsilikę.

Palyginus su kitų tautų ma
žumomis, lietuviai turi dau
giau švietimo kultūrinių in
stitucijų ir periodinių leidi
nių.

Lietuvos ir Amerikos lietu- 
viij kūrybos sąlygos 

skirtingos
Kaip Amerikoje, taip ir 

Lietuvoje mūsų raštai nepra
lenkė kitų tautų. Tačiau kū
rybos sąlygos Lietuvoje bu
vo šimtą kartų geresnės ne
gu Amerikoje. Moksleivija,

studentija redagavo šimtus 
laikraščių, juos uoliai plati
no. Per atostogas rinko žo
džius, dainas ir kitokią liau
dies kūrybą..

Studentija tam darbui bu
vo organizuota, daugelis iš to 
darė sau pragyvenimą, kiti 
ruošėsi tam darbui. Lietuvos 
inteligentai ir valdininkai 
buvo svarbiausi lietuviško
sios kultūros nešėjai.

Amerikoje lietuviškos stu
dentijos kaip ir nėra. Jei jau
noji karta nori gauti gerą 
darbą , ji baigia specialias te
chnikos mokyklas. Tik labai 
mažas nuošimtis siekia ko
kios aukštesnės profesijos, ir 
dažniausiai, kai pasiekia tai, 
bedirbdamas svetimtaučių 
tarpe, neturi progos net lie
tuvių kalbos geriau išmokti.

Amerikos lietuviai studen
tai neturi jokių perspektyvų 
dėl savo ateities iš lietuvių 
kūrybos, meno, literatūros 
studijų ir net iš vertimų. 
Jiems neužtektų pajamų sa
vo šeimai išlaikyti iš mažo 
skaičiaus parduotų leidinių, 
o mecenatų sunku surasti.

Lietuvos vyriausybės klaidos
Tiesa, kad Lietuvos vy

riausybė darė klaidą, spaus
dindama knygas prancūzų 
kalba, o ne labiausiai pa
saulyje vartojama anglų kal
ba. Be tos klaidos, yra dau
giau jos nesusiorientavimo. 
Kodėl lietuvius stipendijan- 
tus siuntė į kitas valstybes, 
bet ne į Ameriką? Ar negalė
jo suteikti kasmet po šimtą 
ar daugiau stipendijų Ame
rikos lietuviams studijuoti 
lietuvių literatūrai, menui, 
muzikai, liaudies kūrybai? 
Tiesa, pastaraisiais keleriais 
metais turėjo keletą (rodos 
5) stipendijas lituanistikos 
studijuoti. Bet tai tik lašas 
jūroje!

Kaip kultūrines instituci
jas Lietuvos vyriausybė ap
rūpino naujaisiais leidiniais, 
knygomis? Sakykime, šian
dien kas nors pamanytų iš
versti, pav., Mykolaičio 
Putino kurį vaikalą, ar Mar
cinkevičiaus „Kražių skerdy
nes”, ar Brazdžionio eilėraš
čių rinkinį. Manote, kad bū
tų įmanoma nusipirkti bent 
vieną tų veikalų? Ne!

Mes Amerikoje neturime 
nė vieno knygyno, kuris bū
tų gavęs visas Lietuvoje iš
leistas knygas. Net paskel
bus spaudoje, nebūtų įmano
ma kai kurių leidinių sume
džioti.

Už tai būtų galima kaltin
ti Amerikos lietuvių preky
bininkus, leidyklas, jei neži
notume, kuriomis sąlygomis 
Lietuvos leidyklos siūlė Ame
rikoje platinti knygas. 1938 
metais man teko perskaityti 
Sakalo pasiūlymą tokių są
lygų: 20% nuo parduotos 
vertės, bet persiuntimo iš
laidas reiktų iš tų pačių nuo
šimčių apmokėti.

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti vėlai susiorga
nizavo ir šiek tiek padėjo įsi
gyti reikalingus vadovėlius 
lietuvių mokykloms, bet ki
tokios literatūros mažai te
suteikė.

Kurgi dabar reiktų gauti 
medžiagos Lietuvos menui 
pavaizduoti, kai visi bran
gieji piešiniai buvo sukrauti 
Kaune? Kur gauti numizma
tinę, archeologinę medžiagą? 
Net neįmanoma surasti žy
miųjų mūsų rašytojų foto
grafijų.

Lietuvos vyriausybė, ga
vusi iš Amerikos lietuvių mi
lijonus dolerių dėl atsistaty
mo, visiškai užmiršo juos, 
net dar tikėjosi gauti me
džiaginės paramos (investa
vimų). Visi matė čia vyks
tantį nutautėjimą, bet nesi
stengė to sulaikyti, nepatiekė 
Amerikos lietuviams anglų 
ir lietuvių kalboje kultūrinės 
medžiagos.

Senoji ir jaunoji karta
Lietuvių leidiniai—knygos 

ir periodiniai leidiniai neturi 
pardavimui dirvos.

Tam priežastys yra nenu
galimos. Senoji lietuvių kar-

DRABUŽIŲ SIUNTINIAI PLAUKIA
Kai tik buvo paskelbtas 

naujas drabužių rinkimo va
jus, BALF skyriai ir lietuvių 
šalpos darbą remianti visuo
menė atėjo talkon. BALF 
sandėlin (101 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.) kasdien 
plaukia pundai suaukotų dra
bužių.

Ir šiame vajuje pirmiausia 
pasirodė BALF 1 skyrius, 
Mt. Carmel, Pa. šiomis die
nomis iš Mt. Carmel atplau
kė beveik 4,000 svarų siunti
nys.

New Yorko apylinkėje be
ne pirmoje vietoje žygiuoja 
Maspethas. Jau kelis kartus 
iš ten atgabenta po kelis šim
tus svarų.

Brooklyno visuomenė ir 
smarkiai išsijudino. Kasdien 
atgabenama sandėlin pundai 
drabužių ir avalynės.

Parama plaukia ir iš toli
miausių vietų, štai, Los An
geles, Cal. lietuviai per šv. 
Kazimiero par. atsiuntė 400 
svarų, šv. Petro ir Povilo pa
rapija iš Grand Rapids, Mich. 
— 84 dėžės. Cicero, Ill., lie
tuvių parapija ir BALF 14 
skyrius — 3,077 svarus.

Kun. K. Strimaitis iš Al
bany persiuntė 445 svarus. 
Newark, N. J., BALF sky
rius beveik kas savaitė siun
tinėja po keletą šimtų sva
rų.

Chicagos BALF apskritis 
atidarė nuolatinį centrelį, 
kur drabužiai priimami kas
dien. Tokie centreliai veikia 
Philadelphijoje, Wilkes-Bar
re, Shenandoah, Bostone, 
Worcestery ir kitur.

BALF vadovybė labai dė
kinga tiems geradariams, 
kurie prie drabužių ir batų 
pasistengia atsiųsti dar ir 
po gabalą muilo, siūlų, ada
tų, sagų, diržų ir kitų reika
lingų daiktų.

Atsimintina, kad šiuo me
tu daugiausia reikia drabu
žių ir avalynės ypač vyrams 
ir vaikams. Turint prieš akis 
rudenį ir žiemą, ypač naudin
gi megstiniai, vilnonės koji
nės, šilti baltiniai.

BALF skyriai, parapijos ir 
visa eilė šelpimo darbui 
gelbstinčių draugijų šiomis 
dienomis gavo naujų plakatų 
(posters), naujų brošiūrėlių 
(folders) raginančių dovano
ti ir rinkti rūbus, avalynę ir 
patalynę nuo karo nukentė- 
jusiems lietuviams. Didžiuo
sius plakatus ir brošiūrėles 
prašoma paskleisti ko dau
giausia tarp amerikiečių. Di
džiaisiais plakatais gali bū
ti papuošti krautuvių langai, 
salės, klubai ir kitos viešo
sios įstaigos. Brošiūrėlių 
formatas tinka 10 numerio 
vokams; siuntinėdami savo 
reikalais laiškus, malonėkite 
įdėti ir brošiūrėlę vajaus rei
kalais, malonėkite paprašy
ti biznio, profesionalių ir vi
suomenės įstaigų pagelbėti.

Po mažą kiekį esame iš- 
siuntinėję ir kortelių prie rū
bų prikabinti, National War 
Fondo vajui ženklelių prie 
laiškų lipdyti ir ženklų prie 
automobilių ir namų langų 
klijuoti.

Išsiųsta ir atspausdintų 
sandėlio adresų kortelių. Jei 
turite surinkę drabužių, ava
lynės ar kitokių reikmenių 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams, malonėkite tuoj su
pakuoti, užlipdykite adresą 
ant pundo ir siųskite: mažes
nius pundus paštu, didesnius 
Railway Express, o didelius 
— geležinkeliais freight. Vi
sus rūbus prašome siųsti į: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. Ware
house, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y., Tel. 
EVergreen 8-6203.

PASIKALBĖJIMAS SU KAZOKŲ ,0^ B»ŽIŲCHORO DAINININKU (Iš Vilniaus padavimų)

ta buvo beraščiai ir sava
moksliai. Tiek neturi išsila
vinimo, kad galėtų skaityti 
literatūros kūrinius, ypač 
meno ir dailiosios literatūros 
kūrinius. Sapnininko knyga 
jiems įdomiau už kitas, tad 
jos dešimt kartų daugiau iš
parduodama, negu kitų.

Senosios kartos dalis jau 
turi susilpnėjusį regėjimą. 
Jie džiaugiasi perskaitę ke
lias vėliausių žinių eilutes. 
Kai kurie jų vis dar prenume
ruoja lietuviškus laikraščius, 
nors neturi progos ir galimu
mo juos perskaityti.

Jaunoji karta eina prie iš- 
tautėjimo. Daugelis čia gi
musio jaunimo net nemoka 
lietuviškai skaityti. Jiems 
turėtų būti spausdinama an
gliškai. Nemokėdami lietu
vių kalbos, mažai kuris iš 
jaunimo galėtų padaryti ge
rus vertimus. Be to, dabarti
niu metu jaunimas yra kari
nėje tarnyboje arba dirba po 
10 vai. amunicijos dirbtu
vėse. Tokiose darbo sąlygose 
sunku besurasti laiko ne tik 
kūrybai, bet ir skaitymui.

Tolumas ir išsiskirstymas
Lietuviai Amerikoje yra 

išskirstyti po visus kampus, 
kelių tūkstančių mylių atstu
me. Tas pasunkina susisieki
mą tiek laiko, tiek išlaidų at
žvilgiu. Distancija ir išsimė
tymas tarp svetimtaučių yra 
didžiausia kliūtis tinkamam 
susiorganizavimui ir skatina 
šeimos nutautėjimą.

Knygų ar laikraščių leidė
jams būtų neįmanoma pa
siųsti savo agentus ar kolek
torius. Tai neapsimokėtų.

Sutingėjimas ir apsileidi
mas tuo būdu gali klestėti — 
niekas neateina iškolektuoti 
prenumeratos, niekas gyvu 
žodžiu jų neišjudina. Taip 
pat toks didelis atstumas pa
sendina periodinių leidinių 
aktualumą.

Stoka gabių „knygnešių”
Žinau net keletą, kurie yra 

parašę naudingų knygų, net 
daktarato disertacijų, bet

jokia leidykla neapsiėmė jų 
spausdinti. Sako, neturėsią 
skaitytojų, nebūsią užtekti
nai pajamų išlaidoms pa
dengti.

Taigi išeina taip, kad užuot 
gavę už parašymą atlygini
mą, jie turi dar primokėti. 
Atrodo, kad lietuviai iki šiol 
netur suorganizavę nė vie
nos geros knygų leidyklos 
Amerikoje. Spausdina tik 
brošiūrėlės, sapnininkus ar 
šventas knygeles, bet ne kul
tūros bei literatūros leidi
nius.

Manau, kad būtų galima iš
platinti didesnius kiekius ir 
dailiosos Iteratūros leidinių, 
jei leidėjai turėtų tinkamai 
suorganizavę moderniškų 
„knygnešių” (platintojų)
kadrus. Tokių „knygnešių” 
būtų galima surasti kiekvie
name didesniame mieste. Gal 
atsiras iš naujai atvykstan
čių inteligentų, kurie padės 
dabartinėms lietuvių spaus
tuvėms bei leidykloms šį dar
bą kiek pirmyn pastūmėti.

Taip, yra Amerikos lietu
vių kultūrinis susnūdimas, 
bet kažin ar būtų galima tai 
pavadinti kultūriniu susmu
kimu, jei dar nebuvo čia kul
tūrinio pakilimo. Tai yra 
problema, kaip arti mi
lijono išsiblaškusių lietuvių, 
išjudinti prie aktingesnio lie
tuvių kultūrinio ir kūrybinio 
darbo. Iškeltos diskusijos 
„Amerikoj” daug padės šiam 
sąjūdžiui.

A. Skiriąs.

Pasitraukia SovielŲ 
Pasiuntine

New Yorkas. — The Ame
rican-Swedish News Ex
change savo paskutiniajame 
biuletenyje pranešė, kad il
gus metus Stockholme išbu
vusi Sovietų pasiuntinė mo
teris Aleksandra Kollontay 
dėl nesveikatos pasitraukė. 
Jos vieton skiriamas 33 me
tų amžiaus Uja Černyšov.

JLAIC.

Vienas vakaras Lietuvos 
lankose

Vienas stipriausių tenorų 
garsiojo kazokų choro yra 
lietuvis Kostas Jurevičius.

Sutikau jį New Yorke, lie
tuvių dienoje, „Amerikos” 
parengime. Mielas, visada 
besišwpsąs jaunas vyras.

— Gimiau ir augau, — 
klausinėjamas pasakojosi ji
sai — Latvijoje, netoli Lie
tuvos sienos, netoli Zarasų. 
Mano motinėlė kilusi iš pa
čios Lietuvos, nuo Aukšta
dvario apylinkių. Buvau kar
tą nuvažiavęs į tuos laukus, 
kur mano močiutė vaikščio
jo. Savo sesutės, kuri ten gy
veno, neradau — buvo persi
kėlusi į Kauną, bet man ta 
vieta paliko neužmirštamą 
įspūdį: vakare iš pievų paki
lo rūkas, taip tylu visur, tik 
turklių balsai pradėjo skam
bėti. Toksai gamtos įspūdin
gumas, kad, rodos, tėvų tė
vai į tave kalba.
Po Europą su būriu kazokų

— Kur savo jaunystę pra
leidote, kur mokslus ėjote?

— Teko tarnauti latvių ka
riuomenėje, raiteliuose. Il
gesnį laiką gyvenau Rygoje, 
čia mokiausi lietuvių gimna
zijoje ir kitose mokslo įstai
gose, giedojau katalikų šv. 
Jokūbo katedroje, lankiau 
konservatoriją. Mano dainos 
per radiją buvo priežastis, 
kad kazokų choro vadas pa
kvietė mane dainuoti su jais. 
Pasirašiau 1937 metais gerą 
sutartį. Maniau — užsidirb
siu pinigų, baigsiu konserva
toriją.

— Su kazokų choru teko 
apvažinėti visą Europą ir 
Šiaurinę Ameriką, ypač daug 
važinėjome po Balkanų val
stybes, bet lankėmės ir dau
gybėje kitų sostinių ir dides
nių miestų. Man teko išpil
dyti Rimskio-Korsakovo ir 
kitų kūrinius. Mėgstu tokius, 
kaip „Vakariniai Garsai.” —
Vieno medalikėlio istorija

Šiuos dalykus solistas pa
sakojo važiuojant su juo 
gatvekariu, požeminiu trau
kiniu. Beeinant, pamačiau 
ant jo kaklo medalikėlį ir 
kryželį. Paprašiau, kad pa
pasakotų jų istorijas:

— Kryželį man nupirko 
žmona. Deja, ją neseniai pa
laidojau. Medalikėlio istorija 
gana įdomi: važiavau kartą 
gatvekariu. Netoliese sėdėjo 
moteris, kuri skaitė tikybinę 
knygą. Kai kas iš keleivių 
ėmė lyg pašiepti ją, o man ji 
atrodė verta prielankaus už- 
stojimo. „Tamsta gal artis
tas”, pratarė ji, būdama dė
kinga už prieteliškumą. Taip 
užsimezgė kalba. Ant jos 
kaklo pamačiau šv. Onos me
dalikėlį. Mano sesutė buvo 
Ona, aš vis taip norėdavau 
gauti tokį medalikėlį, bet 
niekur neradau. Taip ir pa
sakiau tai moteriai, o ji, nu
kabinusi nuo savo kaklo ir 
įteikė man. Dabar ir nešioju 
kasdieną”.

Nakties dvyliktą požeminio 
traukinio stotyje

Kalbėti buvo įdomu. Jau 
buvo netoli dvyliktos valan
dos nakties. Reikėjo skirtis, 
bet mes dar vis stovėjome 
požeminio traukinio stotyje. 
Jis daug dalykų papasakojo, 
pagaliau ištraukė savo kiše
ninę knygelę, kurioje gražiai 
permatomame celiuliojidos 
apdangale buvo paveikslėlis 
Kristaus erškėčiais vainikuo
to ir kitas — Šv. Ritos.

— Aš dar myliu šv. Ceci
liją, muzikos globėją. Dar 
būdamas piemenėliu esu 
skaitęs šventųjų gyvenimus 
ir daug kas atmintyje ir šir
dyje pasiliko. Mamytė mane 
išmokino nuolat melstis, sa
kydama: „Vaikeli, gal ateis 
valanda, kada tos maldos tau 
atneš vaisių, kai tu būsi ko 
tikrai reikalingas”. Rygoje

vienas iš mano gerų dra^Minskegy- 
buvo vienuolis Povilas. ^(įrininkas Vai- 
jam giedodavau „Panis įjau nebejau- 
gelicus”. rienturtę dukre-

Lietuva besisielojantį ^aus 
Mūsų kalba nukrypo mokinio. 

Lietuvos. Solistas visurdarbštus 
kosi esąs lietuvis: ^daugiausia iš-

— Reikėtų mūsų išbal į girdėjo 
tai tautai jungtis, — kj.įad Vakarų Eu- 
jo jisai. — Kaip būtų gymeistrų mūri- 
kad daugiau kunigų mųsugebą pastaty- 
nierių vyktų į tolimas liečiu ir rūmų, 
vių kolonijas pietų Amei^enis Vaitiekus 
je ir kitur. Ten jie liet>neturi.
dvasią sustiprintų, lietuj dieną Jonas 
gaivintų, rūpintųsi lieti „etinius kraš- 
kų laikraščių, knygučitį garsiuosius 
platinimu.” ^įytis mūrinin-

Čia vėl jisai prisiminė ^ekus įvai- 
Rygos katalikų nuostabioj įkalbinėjo 
gijimą, kada ten atvyko^į metimą ša
si j onieriai. kad sve-

— Ką toliau pi anuo j at neišmo.
— Lavinti savo balsą, 0^^ iš. 

dijuoti muziką konservą'Jam ^ona 
J0į£-. ... . įavo jos neaplei-

Kai spaudėme kits įrodiūė. 
rankas ir sakeme sudie,;. žo. 
tėmės kaip du artimi pr^glllaikyti Jo. 
hai. Kas galėtų spėti, ka^ ; 
ta garsi karjera pinas: . . 0 
taip gilia lietuvių meile, uosyic! ^ °’ 
tais įsitikinimais ir gi]:^° Pytąją sa‘ 
giliais pergyvenimais, k* jaezmomus 
kartkartėmis žodžiu ats>^.. va"
džiami prieteliui, bet Įą ivairiaus'ų ,.z‘ 
nepatenka į raštų skiltį ?ro0

D r. J. Prur^ nega!^0- 
.-atarė su vienu 

mūrininku, 
LENKŲ TRAGEDIJAI visus nustebi- 

---------- įi pas jį mokiniu 
Sovietų kariuomenei per, 

metais vasarą artėjant Pn< reta anie Joną niaus, jiems talkon atėjo h^tus apie joną 
kų teritorinės kariuomenės®10 negirdejO. 
liniai. Kaip žinome, po 193qpamaldi kuni- 
katastrofos, lenkų valdžiai jį didesnei Die- 
vaujant, per visą Lenki pastatyti 
naujo pradėjo organizuotis"... L. ' 
ja kariuomenė. Viena dri$ oaWcl4. Ku- 
buvo suformuota ir Vilnijai geidė, kad baž- 1 

šiomis dienomis į New ;rfli gražiausia, 
ką atvykusio liudininko žodįjušo mūrininko ! 
tik mūšiams prie Vilniausnurodė senį ■ 
baigus, Sovietų vadovybe p, . . J 
kalavo diviziją surinkti, griausią vi- 
jaus nejausdami, lenkai tą2 meisterį. Jam 
ko.---------------------------------ai kaip tik pa- :

Sutelkta divizija buvo rą^yčią statyti, 
nosios kariuomenės apsupta,^ gu duk 
ginkluota ir uždaryta Met. . .... . 
kų stovykloje (arti Vilni®^ 1 Vilnių . 
Divizijos vadovybė buvo suihtybą. Padėjo 
ir išvežta Rusijos gilumoj;ėmė statyti sie- 
tik nedidelė divizijos dalis. gana CTe; !

• Rūdninkų girias, naktimi 1L ,? 
giuodama, sugebėjo p rasim“".v 
į pietus. Tolesnis Vilniaus 3 ®°io. Vaitie- 
zijos likimas nėra žinomasiškursiąs tokį kū-

i tik žinoma, kad iš Medii^ suįį. 
. stovyklos dalis vyrų prUj k , ■ k ■ 

Berlingo daliniams (Ma$p T J0’ Kai 
vadovaujama kariuomenė),2*va™as visais 
išvežta į Rusijos gilumą, Sėiąs. 
dingo be žiinos. senis mūri-

šis epizodas su Vilniaus tušavo bute neto- 
zija aiškių aiškiausiai paatyti bažnyčiog 
kokie yra tikrieji rusų tiks,. I , J 
jų taktika. ^planais. Mary-

 :- Si liūdnose min- 
UKRAINIEČIŲ BALSAhiokį drabužė- 

T„ . ... , — , 2karto šluostv-Is spaudos tik ka išėjo tr , . j. 
“The Ukrainian Quarte*™ temde 
Kaip žinome šį leidinį redd&les. Mintimi 
ja senas ukrainiečių veikėja mylimo Jonelio, 
didelis Lietuvos draugas įįn]o nerimavo 
N. D. Cubatyj. Leidinys ai , . ’.
vauja ukrainų kilmes amei; P me™. 
čius susimetusius į vieną j® to laiko, kai 
tinį kongresą. ^atnešė jai nuo

šį kartą leidinys apima'ihimą ir žinią, 
vyniasdešimt puslapių. Svainy įa mylįs 
nius straipsnius jame pį.jJt„ia 
anglų parlamento darbietis 10 0 ’ 
J. Davis, Columbia Univers^™*, 0 Ma- 
profesorius C. R. Manning* paskendę buvo, 
nomas Amerikos publicistaSIrdo smarkūs 
H. Chamberlin, prof. N. D-fi valandėlės su- 
batyj, ukrainų kilmes Am.: 
kiečių komiteto pirmininką,. Pa^' 
Sumojko ir kt. Tarp kitkm^urų, jas ati- 
Sumojko neperseniai vadovo perimta 
Ukrainos Kongreso Delegačių įr 
San Francisco. feh>nnnJira;;o;

Nagrinėjant UNCIO 
mus San Francisco, sąsiuy^*^1 numal- 
įžanginis reiškia didelio pas.^ «!kį ir Marytė 
kinimo, kad pagaliau ū SoVitalo taureles su 
Ukraina liko priimta į Jonag 
Tautų šeimą. Tame įžanginio, l, ’ . . torius mato ukrainiečių ta0 buvojo, ką 
pripažinimą teisių į savaraf^ svetur. Senis 
ką gyvenimą, kaip ir Ukra^s nusijuokė ir 
de facto pripažinimą savaraUį;
V‘Meka kovoti toliais. įS aPlankei’ 

Idant, iš “Sovietų Ukrainos”ne* 
ryti tikrai “nepriklausomą M tai tuo ge- 
rainą”. Mes lietuviai nuošird įvertinti mano 
ukrainiečiams linkime visokėį pradėjau kur- 
pos kloties ir pasisekimo, ii0 r , . 
sisteigti naturalėse etnografė .v 
se sienose, t. y., abiem pusryti rūmai 
Dniepro iki Dono ir Kubi 1 atrodys tau 

įn. Rytoj pa
ra ir pačią

statybą, kurią j 
pastūmėjau pir 
kinsi, kad Vaitie 
nas, tačiau datų 
nei visi tavieji r 
riuos taip giri!

Rytojaus dien 
prie statybos. Jc 
iš tikrųjų pamat; 
paprasta, juo 
Vaitiekus nesilic 
didžiavęsis savo 
numu. Jonas lai 
pamatęs išvest 
poros sieksnių : 
nas, be jokių at 
gražinimų. įso 
buvo nedailios 
projektuojamai 
galėjo paslėpti 
rį jam padarė iš 
nys” ir įkyrus i 
mas, ar labai j 
darbu. Jis šveln

— Ne, tėve, n 
Aš kitaip staty 
regiu, yra per 
karna ir vienas < 
tu nesuderinta., 
.lengvutį, vaiski 
i no atbrailos bū' 
nuaustos, o bol 
gų stiebtųsi.

Čia ėmė rod; 
kumus, kuriuos 
jo, ir garsiai sv 
tai visa padam 
pastiro iš pykč 
mas įsivaizduo 
drįsti kas nors 
jis didžiausiu 
Klausė žento s 
antakius ir su 
Galiausiai prap 
kytu pykčiu:

—A, pien 
į peikti geriausi 

tro darbą! Maf 
nieko nenusim 
tavo protą tie 1 
palai, ir tau ro 
Ii ką nors gei 
nei Vaitiekus! 
reikia visam 
mokyti!.. Kl; 
nustvėrė žent; 
pavedu tau tą 
ją toliau pag? 
bet atmink, į 
kai išvesi šie 
kreivus stulpi 
rodos su sklia 
lių atsiklaupę: 
ne, kad tau p 
Vaitiekus ats 
juoksis iš gė 
prisisprogsi, i 
kuri nukris a 
Einu! Nematj 
pabaigsi šią s

Veltui Joną 
Marytė stabd 
meiliais žod 
kad pasiliktų 
čios statybą, 
nei klausyti 
kęs iš vaikų 
dingo siaun 
greit apleido

Noroms m 
turėjo imtis < 
tė jam visu 
karštumu. Di 
toj ir akme: 
savo svajas.

■ nio Vaitiekui 
, bet ant jų, l 

ėmė pinti 
lengvus stul 
las. Galiausi 
visą statybą 
mais bokšte 
dos, skriste 
gu.

Daugiau 1 
statyba ir p 
senis Vaitiel 
rodė ir joki< 
ve nedavė, t 
tarpe nebūt 
visai netikėi 
vaikų bute, 
mainęs, pas 
nęs. Matyt, 
kybei smūg 
graužė ir k: 
sisveikinęs

■ te ir vos n: 
. į pakištą ji 

anūkę, pan: 
stalo ir paš 
klausė Jone
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Vienas vakaras Lietuvos i 
lankose I

Vienas stipriausių tenorų; 
garsiojo kazokų choro yra I 
lietuvis Kostas Jurevičius.

Sutikau jį New Yorke, lie
tuvių dienoje, „Amerikos" 
parengime. Mielas, visada 
besišwpsąs jaunas vyras.

— Gimiau ir augau, — 
klausinėjamas pasakojosi ji
sai — Latvijoje, netoli Lie
tuvos sienos, netoli Zarasų. 
Mano motinėlė kilusi iš pa
čios Lietuvos, nuo Aukšta
dvario apylinkių. Buvau kar
tą nuvažiavęs į tuos laukus, 
kur mano močiutė vaikščio
jo. Savo sesutės, kuri ten gy
veno, neradau — buvo persi
kėlusi į Kauną, bet man ta 
vieta paliko neužmirštamą 
įspūdį: vakare iš pievų paki
lo rūkas, taip tylu visur, tik 
turklių balsai pradėjo skam
bėti. Toksai gamtos įspūdin
gumas, kad, rodos, tėvų tė
vai į tave kalba. <-

Po Europą su būriu kazokų
— Kur savo jaunystę pra

leidote, kur mokslus ėjote?
— Teko tarnauti latvių ka

riuomenėje, raiteliuose. Il
gesnį laiką gyvenau Rygoje, 
čia mokiausi lietuvių gimna
zijoje ir kitose mokslo įstai
gose, giedojau katalikų šv. 
Jokūbo katedroje, lankiau 
konservatoriją. Mano dainos 
per radiją buvo priežastis, 
kad kazokų choro vadas pa
kvietė mane dainuoti su jais. 
Pasirašiau 1937 metais gerą 
sutartį. Maniau — užsidirb
siu pinigų, baigsiu konserva
toriją.

— Su kazokų choru teko 
apvažinėti visą Europą ir 
Šiaurinę Ameriką, ypač daug 
važinėjome po Balkanų val
stybes, bet lankėmės ir dau
gybėje kitų sostinių ir dides
nių miestų. Man teko išpil
dyti Rimskio-Korsakovo ir 
kitų kūrinius. Mėgstu tokius, 
kaip „Vakariniai Garsai.”-

Vieno medalikėlio istorija
Šiuos dalykus solistas pa.*?ersikraustė į Vilnių 

šakojo važiuojant su juofcaeJ° statybą Padėjo 

gatvekariu, požeminiu trau-rfaa.f 
kiniu. Beeinant, pamačiau i 
ant jo kaklo medalikėlį ir 
kryželį. Paprašiau, kad pa-' 
pasakotų jų istorijas:

— Kryželį man nupirko 
žmona. Deja, ją neseniai pa
laidojau. Medalikėlio istorija 
gana įdomi: važiavau kartą 
gatvekariu. Netoliese sėdėjo 
moteris, kuri skaitė tikybinę 
knygą. Kai kas iš keleivių 
ėmė lyg pašiepti ją, o man ji 
atrodė verta prielankaus už- 
stojimo. „Tamsta gal artis
tas”, pratarė ji, būdama dė
kinga už prieteliškumą. Taip

vienoj į 
buvo į 
jam & 
geliais laikais Minske gy- 

irsus mūrininkas Vai-
UiJis buvo jau nebejau- 

ll^irėjo vienturtę dukre- 
Lietunią išleido už dailaus 
kosimo Jono, savo mokinio, 
-fe buvo labai darbštus 

bituko ko daugiausia iš- 
jo jis. Jis ne kartą girdėjo 
kaponių, kad Vakarų Eu- 
nieriiįr esama meistrų mūri- 
viųfa^kurie sugebą pastaty- 
jeirįų bažnyčių ir rūmų, 
dvasiįpkius senis Vaitiekus 
gajvįatimo neturi.
kų hijį, vieną dieną Jonas 
plater vykti į svetimus kraš-

■ iįįten pas garsiuosius 
, Ryčius mokytis mūrinin- 
, gijiiniiSenis Vaitiekus įvai-
■ sijfflteis būdais įkalbinėjo 
: _į nevykti į svetimą ša- 
. _|iinėdamas, kad sve- 
. dijjKKjpiai jo geriau neišmo- 
. joje aip jis, Vaitiekus, iš-

jjj. gali. Jauna žmona 
^.t maldavo jos neaplei- 
l^.čiau nei senio įrodinė- 
i;.lriei meilūs žmonos žo- 
to eįstenge sulaikyti Jo- 

jo sumanymo.
toį^ięs žmoną uošvio glo- 
-jij^nas paliko gimtąją ša- 
ffasileido į nežinomus 
^~3. Aplankė daug vais

inate įvairiausių baž- 
™nr rūmų, kurių grožiu 

:iu atsigėrėti negalėjo, 
•šiai susitarė su vienu 

kryžiuočių mūrininku, 
tūriniai visus nustebi- 

^asiliko pas jį mokiniu 
metai f’joj11-
niMįrerius metus apie Joną 
ki|IĖ nė žodžio negirdėjo.
1™--tarpu pamaldi kuni- 
to'S’enė Ona didesnei Die- 
railj..bei sumanė pastatyti 
pįrįe naują bažnyčią. Ku- 
tastienė geidė, kad baž- 
Ssbūtų visų gražiausia, 

ką^r geriausio mūrininko 
tik A žinovai nurodė senį 
,^XU, kaipo geriausią vi- 
"Srašte meisterį. Jam 

.ikštienė kaip tik pa
jaujų bažnyčią statyti.

n®rukus Vaitiekus su dūk

(Iš Vilniaus padavimų)

rius.

e Ame- 
! Ex- 
liajame 
kad il- 
ie išbu- 
nė mo- 
)llontay 
įtraukė.
33 me

Padėjo 
'lis ir ėmė statyti sie- 

g gurios augo gana grei
tį; bematant pasiekė po- 
gįjjtksnių aukščio. Vaitie- 
j peri rėsi sukursiąs tokį kū- 
zij®*okio niekas nėra suku
ti^ džiaugėsi, kad jo, kai
Pirininko, vardas visais 
va£s garsėsiąs.
išmatą vakarą senis muri- 
dięh sėdėjo savo bute neto- 
Sflėtos statyti bažnyčios 

zija *,e galvą planais. Mary- 
^jkendusi liūdnose min- 
N^nuvo kažkokį drabužė- 

[fl’ts nuo karto šluosty- 
ašaras, kurios temdė 

Budrias akeles. Mintimi 
užsimezgė kalba. Ant JA saY° “Y1™0 Jonelio, 
kaklo pamačiau šv. Onos me- .į)110 11 galo nerimavo, 
dalikėlį. Mano sesutė tawfe'“ dauSIaa kal? me,ta! 
Ona, aš vis taip norėdavai) V1*0, t0 lalko-. kal 
gautt, toki medalikelĮ, bet ^asveikinimą ir žinią, 
niekur neradau. Taip ir pa- iš
sakiau tai moteriai, o ji, nu
kabinusi nuo savo kaklo ir 
įteikė man. Dabar ir nešioju 
kasdieną”.

Nakties dvyliktą požeminio 
traukinio stotyje

Kalbėti buvo įdomu. Jau 
buvo netoli dvyliktos valan
dos nakties. Reikėjo skirtis, 
bet mes dar vis stovėjome 
požeminio traukinio stotyje. 
Jis daug dalykų papasakojo, 
pagaliau ištraukė savo kiše
ninę knygelę, kurioje gražiai 
permatomame celiuliojidos 
apdangale buvo paveikslėlis 
Kristaus erškėčiais vainikuo
to ir kitas — Šv. Ritos.

— Aš dar myliu šv. Ceci
liją, muzikos globėją. Dar 
būdamas piemenėliu esu 
skaitęs šventųjų gyvenimus 
ir daug kas atmintyje ir šir
dyje pasiliko. Mamytė mane 
išmokino nuolat melstis, sa
kydama: „Vaikeli, gal ateis 
valanda, kada tos maldos tau 
atneš vaisių, kai tu būsi ko 

”°i kalingas". Ry“'’0

statybą, kurią jau gerokai 
pastūmėjau pirmyn. Įsiti
kinsi, kad Vaitiekus, nors se
nas, tačiau daugiau vertas, 
nei visi tavieji meistrai, ku
riuos taip giri!

Rytojaus dieną abu nuėjo 
prie statybos. Jonas tikėjosi 
iš tikrųjų pamatyti kažką ne
paprasta, juo labiau, kad 
Vaitiekus nesiliovė gyręs ir 
didžiavęsis savo darbo suma
numu. Jonas labai nustebo, 
pamatęs išvestas sunkias, 
poros sieksnių aukščio sie
nas, be jokių atbrailų ir pa
gražinimų. Išorinės durys 
buvo nedailios ir nepritiko 
projektuojamai visumai. Ne
galėjo paslėpti įspūdžio, ku
rį jam padarė išgirtas „kūri
nys” ir įkyrus uošvio klausi
mas, ar labai sužavėtas jo1 
darbu. Jis švelniai atsakė:

— Ne, tėve, ne to tikėjaus. 
Aš kitaip statyčiau. Tai, ką 
regiu, yra per sunku, netin
kama ir vienas dalykas su ki
tu nesuderinta... Aš daryčiau 
lengvutį, vaiskų žaislelį. Ma
no atbrailos būtų iš karbinių 
nuaustos, o bokšteliai į dan
gų stiebtųsi.

Čia ėmė rodyti visus trū
kumus, kuriuos tik pastebė
jo, ir garsiai svajoti, kaip jis 
tai visa padarytų. Vaitiekus 
pastiro iš pykčio, negalėda
mas įsivaizduoti, kaip gali 
drįsti kas nors peikti tai, ką 
jis didžiausiu kūriniu laiko. 
Klausė žento suraukęs žilus 
antakius ir sučiaupęs lūpas. 
Galiausiai prapliupo ilgai lai
kytu pykčiu:

—A, pienburni! Drįsti 
peikti geriausio krašte meis
tro darbą! Matau, kad tu čia 
nieko nenusimanai. Sumaišė 
tavo protą tie kryžiuočių kra- 
palai, ir tau rodos, kad tu ga
li ką nors geresnio sukurti, 
nei Vaitiekus! Už tai tave 
reikia visam gyvenimui pa
mokyti!.. Klausyk! — čia 
nustvėrė žentą už peties, — 
pavedu tau tą statybą. Tęsk 
ją toliau pagal savo skonį, 
bet atmink, įžūlus drąsuoli, 
kai išvesi šleivas sienas ir 
kreivus stulpus, kai negausi 
rodos su skliautais ir ant ke
lių atsiklaupęs maldausi ma
ne, kad tau patarčiau, senis 
Vaitiekus atstums tave ir 
juoksis iš gėdos, kurios tu 
prisisprogsi, ir iš negarbės, 
kuri nukris ant tavo galvos. 
Einu! Nematysite manęs, kol 
pabaigsi šią statybą.

Veltui Jonas ir išsigandusi 
Marytė stabdė senį, veltui 
meiliais žodžiais maldavo, 
kad pasiliktų ir tęstų bažny
čios statybą, įžeistas senis 
nei klausyti nenorėjo. Ištrū
kęs iš vaikų senis, beregint 
dingo siauroj gatvelėj ir 
greit apleido Vilnių.

Noroms nenoroms Jonas 
turėjo imtis darbo. Pasišven
tė jam visu savo jaunystės

tini ^veikas esąs, ją mylįs, 
Stf ir stropiai mokąsis.

v^ai senis darbe, o Ma- 
®Lvajose paskendę buvo, 
pijo pasigirdo smarkūs 
Piliai. Po valandėlės su- 
uįė į duris. Marytė paki- 
R&bėgo prie durų, jas ati- 
b$ir džiaugsmo perimta 

vyro glėbin. Pakilo ir 
^Vaitiekus ii' nuoširdžiai 
^ikino žentą. Kai numal- 
(įjfbirmąjį alkį ir Marytė
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Šv. Onos bažnyčia Vilniuje, viena iš gražiausių 
Lietuvoje.

Šios bažnyčios pradžia sujungta su padavi
mais, kurių vieną skaitome šiame numeryje. Iš 
tikrųjų šv. Onos bažnyčia buvo pastatyta 14 am
žiaus gale garsaus mūrininko Jono Puhrbacho.

— TAI ką, žentel, girdėjau 
bažnyčios statybą baigiąs? 
Atėjau pamatyti ją ir nubaus
ti tave už įžūlumą. Įsivaiz
duoju, kaip atrodo tavo kū
rinys. Vesk parodyti!

— Tėve, — švelniai tarė 
Jonas, spausdamas senio del
ną, — dabar naktis, sunku 
tau bus ką nors įžiūrėti. Ry
toj anksti nuims pastolius ir 
tuomet pamatysi, kad tavo 
žentas yra vertas tavęs.

— Vesk mane tuojau. Da
bar pilnatis ir visai pakanka 
šviesos, kad įgudusi mano 
akis pastebėtų visus trūku
mus ir tavo riktus. Eime!

Jonas nesispyrė, paėmė tik 
apsiaustą ir žibintuvą ir nu- 
drožė paskui uošvį. Marytė, 
kažkokio nerimo graužiama, 
paėmusi ant rankų užmigdy
tą kūdikį, nusekė paskui 
juos. Mėnulis pasislėpė po 
debesim, ir pasidarė tamsu. 
Ėjo skubiai, žodžio netarda
mi. Dangaus mėlynėj juodais 
bruožais reiškės pastolių še
šėliai. Vaitiekus pdiėjęs sku
biais, nervingais žingsniais 
kopė jais aukštyn, o paskui jį 
tylėdamas sekė Jonas. Ma
rytė pasiliko aikštelėj prieš 
bažnyčią ir neramiai sekė 
dvi kaskart aukštyn kopian
čias žmogystas...

Mėnulis išlindo iš po debe
sų ir švelnia šviesa apliejo 
bažnyčią, pastolius ir dvi ko
piančias jais žmogystas. Vai
tiekus, nei žodžio netarda

mas slinko aukštyn, kart
kartėmis sustodavo ir ati
džiai apžiūrinėjo mūrą. Jo 
veidas vis labiau niaukėsi ir 
blyško, o akyse siautė nuste
bimas ir laukinis pyktis. Kai 
užsikarietojo ant paties vir
šaus ir prieš jų akis šviesiam 
dangaus dugne pasirodė per
matomas, tarytum ne iš ply
tų, bet iš plonų vytelių pa
darytas bokštelis, senis pa
sviro ir nervingai nusistvėrė 
pastolių stulpo. Išblyško kaip 
lavonas, o akys baisiu pyk
čiu degė.

— Ha, — sušnypštė per 
dantis, — sutvėrei nepapras
tą kūrinį! Garsusis Vaitiekus 
tik mokinys prieš tave! Tur 
būt, velnias tau padėjo. Lai 
gelbsti jis tave ir dabar!

Tuos žodžius taręs senis iš 
visų jėgų smogė kumščia žen
tui į krūtinę. Jonas pasviro, 
išskėtė rankas ir krito nuo 
pat viršaus žemyn, bet kris
damas nusitvėrė už išsikišu
sios lentos ir paliko kaboti 
ore. Marytė beveik be nuovo
kos šoko pirmyn, šaukdama:

— Joneli mano!.. Joneli 
mano!... Tėve, ką padarei?!. 
Dėl Dievo švento, gelbėk jį!..

Bet Vaitiekus, siusdamas 
iš pykčio, pagriebė gulinčią 
prie jo kojų plytą ir smogė 
Jonui į galvą, šis paleido len
tą, ir perskelta galva nudri
bo prie Marytės kojų.

P. Vingis.

Ten, kur sravus Merkys, 
bėgdamas lėkdamas per ža
lias pievas, per alksnynus, 
krūmuotus šlaitus, neša savo 
tyrius vandenėlius platun 
Nemunėliu, — yra aukštas ir 
status kalnas, tarp visų kal
nų aukščiausias, o ant to kal
no stipri pilis, garsi Merki
nė, iš visų pilių stipriausia. 
Milžinai ją statė, ne žmonės; 
nuo septynių mylių iš vakarų 
ir pietų ir iš kitų šalių ne
šiojo jie sunkius akmenis, 
kur guli tos pilies pamatuose.

Siūbuojančių girių viršum 
toli švaistė mėlynose padan
gėse balti jos kuorai, kur die
nas ir naktis sargai stovėjo. 
Sienos, iš didelių akmenų mil
žinų sukrautos, apžėlusios ži
lomis samanomis, rūsčiai dai
rėsi aplinkui, kaip dairosi 
niaurus vilkas šaltą žiemos 
naktį — ar nepamatys kur 
priešininko, nedraugo...

Daugel daugel jos matė 
priešininkų: ir gudų, ir len
kų, ir kraugerių kryžeivių. 
Visi jie ne kartą ir ne du ap
lankė Merkinę; visi jie plė
šė, draskė jos akmeninę krū
tinę, o ji stovėjo tvirta, niau
ri ir baisi jiems, kaip stovė
jo pirmą dieną...

Daugel kraujo pralieta ten. 
Ne vienas gudas, kur iš pa
salų muša, ne vienas lenkas, 
kurs ne taip drąsus, kaip sa
ve giria, ne vienas kryžeivis, 
kurs piktesnis, nei patsai ma
no, — paguldė tenai savo gal
vą...

Tyli ir rami tvirtuma. Tik 
Stangės upelė, bėgdama ap
linkui kalną giliais ravais 
perkasais, be pertraukos kal
bėjo senai piliai, ką ji mačiu
si, ką girdėjusi tamsiose gi
riose, žaliose pievose ir gi
liuose ežeruose... Daugel slė
pinių pasakojo piliai, kurių 
nematė ir nematys žmogaus 
akis, kurių negirdėjo ir ne
girdės žmogaus ausis. Klau

JUGOSLAVIJOJE, KAIP 
LIETUVOJE

Kardinolas Hlondas

KATALIKAI GINA LIETUVOS TEISES
New Yorkas. — Plačiai 

skaitomas katalikiškas sa- 
karštumu. Džiaugėsi, kad ply'vaitraštis „The Tablet” per 
toj ir akmeny gali įkūnyti dvi savaites iš eilės prisime-
savo svajas. Nesugriovė se
nio Vaitiekaus statytų sienų, 
bet ant jų, kaip ant pamatų 
ėmė pinti lankus, lainus, 
lengvus stulpelius ir atbrai
las. Galiausiai apvainikavo 
visą statybą trimis permato
mais bokšteliais, kurie, ro
dos, skriste skrenda į dan
gų.

Daugiau kaip metus truko 
statyba ir per tą visą laiką 

>lė ant stalo taureles su senis Vaitiekus nė akių nepa- 
EiUiškuoju midum, Jonas rodė ir jokios žinios apie sa

ve nedavė, tartum jo gyvųjų 
tarpe nebūtų. Vieną vakarą 
visai netikėtai senis atsirado 
vaikų bute. Buvo labai atsi
mainęs, pasenęs, susikūpri
nęs. Matyt, suduotas jo pui
kybei smūgis ne menkai jį 
graužė ir kankino, šaltai pa
sisveikinęs su Jonu ir Mary
te ir vos mestelėjęs žvilgsnį 
į pakištą jam kelių mėnesių 
anūkę, paniuręs sėdosi prie 
stalo ir pašiepiamu balsu pa- mistiškai. Laikraštis^ pagiria 
klausė Joną:

pasakoti, kur buvojo, ką 
jjSir mokės svetur. Senis 
^čiodamas nusijuokė ir 
Ilsiai tarė:
pijrDaug žemių aplankei, 
į}T matei ir, manau, ne- 

laiko veltui, tai tuo ge- 
'■^galėsi įvertinti mano 
^iį, kurį aš pradėjau kur- 
Jjfpairūs italų, olandų ir 
piločių statyti rūmai 

manąjį atrodys tau 
fjjom pašiūrėm. Rytoj pa
šaliu tau planus ir pačią 
s?5;

na Lietuvos žmonių teises į 
laisvę.

Rugpiūčio 4 d. laidoje re
daktorius paminėjo Churchil- 
lio nusivylimą santykiuose 
su Sovietais ir klausia: „Ar 
daug yra vilties Lenkijai, 
Lietuvai, Estijai ar Latvijai 
atsisteigti? Vengrijai, Jugos
lavijai, Rumunijai, Bulgari
jai ir kitoms valstybėms iš
laisvinti? Taikai Balkanuo
se, Italijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje ar Vokietijoje at
sistatyti? Pasaulinei sanda
rai susidaryti? Ar bet kas 
gali matyti vilties demokra
tijai ar pasaulinei taikai ir 
gerovei bet kuriame tų kraš
tų? Ar totalitarizmas yra su
muštas ir valstybinė tironija 
sunaikinta?”

Rugpiūčio 11 d. editoria- 
luose laikraštis svarsto Pots
damo nutarimus gana pesi-

parodytas būdo savybes ir 
ragina skaitytojus rašyti 
laiškus prezidentui, kadangi 
80% prezidento gaunamų 
laiškų kol kas reguliariai 
ateina iš tų, kurie Rusiją 
stato pirm visko.

Kitame editoriale, „Inter
national Bias”, laikraštis ra
šo: „žmonės, kurie visame 
pasaulyje džiaugėsi Atlanto 
Čarterio paskelbimu ir kurie 
taip stipriai rėmė Keturių 
Laisvių idealus, dabar stebi
si, kas atsitiko su Lenkijos 
laisve, ir jie veltui ieško net
gi paprasto paminėjimo apie 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
atsteigimą Potsdamo rapor
te. Užakcentuokime savo lai
mėjimą ir grąžinkime laisvę 
visame pasaulyje, pirmiau
sia Suomijai, Lenkijai, Ju
goslavijai, Čekoslovakijai, 
Latvijai, Lietuvai, Estijai, 
Austrijai, Vengrijai.

LAIC.

ligi šiol prezidento Trumano

Iš Europos praneša, kad 
ten visomis pusėmis siaučia 
badas ir šaltis.

New York. — Jugoslavi
joje lankęsis New York 
Times korespondentas pra
neša iš Graikijos, kad Jugos
lavijoje bet koks Tito vy
riausybės kritikavimas ap
šaukiamas fašizmu. Krašte 
viešpatauja teroras. Nors 
yra paskelbta politinės opo
zicijos laisvė, bet gyventojai 
įbauginti netgi turėti ryšių 
su britais ir amerikiečiais, 
nes tas jau laikoma fašisti
nių palinkimų ženklu. Net 
lankymąsi į USA ir Britų 
Ambasadas slaptoji Tito po
licija laiko įtartinu ii’ tardo 
apsilankiusius. Pasitaikė, 
kad buvo areštuoti Amerikos 
piliečiai už lankymąsi savo 
pasiuntinybėj, žemvaldžiai, 
pramonininkai, profesionalai, 
karininkai ir prieškariniai 
valdininkai savaime jau lai
komi įtartinais. Tito rėžimas 
krašto politinį likimą visiš
kai riša su Sovietų Rusija. 
Krašto, jau karui pasibai
gus, vykdoma karinė mobi
lizacija. Be to Jugoslavijos 
tragedijai pilnumoje supras
ti, pravartu prisiminti, kad 
per visą Europą eina masi
nis ir beatodairinis jugosla
vų išdavimas Titui. Tas lie
čia tiek karo belaisvius, tiek 
išlaisvintus buvusius vergus 
— darbininkus, tiek užtiktus 
politinius emigrantus.

Vyksta didelė, dar neregė
ta savo mastu ir pasibaisėji
mu žmonijos drama... Vienas 
šiurpulingas epizodas buvo 
aprašytas New York Times 
liepos 16 d. laidos 3-iame psl. 
„Free Jugoslavs seized on re
turn — many of 250,000 ex
captives in Reich jailed at 
border for political opinions”. 
Tarp kitko aprašoma vieno 
besislapstančio karininko sa
vižudybė Britų Ambasadoje, 
kad pastarieji atsisakė su
teikti jam prieglaudą, nuo 
jo persekiojusios Tito GPU 
(OSNA vadinamos).

LAIC.

sė sena pilis sraunios upelės 
kalbų, kaip klauso rimtas vy
ras mažo vaiko ar jaunosios 
mergelės kalbų, kaip klauso 
rimtas vyras mažo vaiko ar 
jaunosios mergelės kalbos. 
Klausė ir lyg dairėsi, ar ne
matyti kur toli kryžeivių, ar 
gal kiti pikti priešininkai, 
mūsų tėvų šalies nedraugai, 
kur skina plačius skynimus, 
darydami taisydami sau ke
lią per girių tankumynus į 
Dainavos šalį.

Ilgus, ilgus metus gynė to
ji pilis tėviškėlę, kaip gina 
motulė savo vaikelį, gyvybės 
savo nesigailėdama, gina 
saugo nuo priepuolių, nuo 
vargų...

Vai, nekartą keikė Merki
nę priešininkai; nekartą kė
sinosi nugriauti jos akmenio 
sienas, išversti vario vartus, 
nuardyti aukštus kuorus, kur 
toli mato... Didelius pulkus 
čion vedė ir gudai, kur iš pa
salų užpuldinėja, ir lenkai, 
kur ne taip drąsūs, kaip sa
ve giria, ir kryžeiviai, kur 
piktesni, nei patys mano... 
Bet tirpo čia jų visų galybė, 
kaip tirpsta šaltas sniegas, 
nušvitus pavasario saulelei.

Vincas Krėvė.

Roma. — Kardinolas Hlon
das, Lenkijos primatas, at
vyko į Varšuvą.

Apie tai praneša „Osserva- 
tore Romano”.

Kardinolas apgyvendintas 
generalinio vikaro namuose, 
kadangi kardinolo rezidenci
ja buvo sunaikinta per karą.

Uždaromi Lenkij 
Laikraščiai

New Yorkas. — KAP agen
tūros pranešimu, britų In
formacijos Ministerija užda
rė visą eilę lenkų laikraščių 
Anglijoje.

Tarpe kitų uždaromi „Pols
ka Walcząca”, „Robotnik” ir 
„Myšl Polska”.

Draudimas neliečia „Dzien- 
nik Polski” ir „Jutro Pols- 
ki”. Kaip žinoma, pirmasis 
buvo laikomas buv. Londono 
lenkų valdžios oficiozu, an
trasis — Liublino lenkų reiš
kėju. „Dziennik Polski” šiuo 
metu persitvarko į privačią 
nepriklausomą bendrovę.

LAIC.

BULGARIJAI ŽADAMA 
KAIP LIETUVAI

Kai Sovietai įvedė savo 
įgulas į Lietuvą, jie iškilmin
gai pasižadėjo nesikišti į Lie
tuvos vidaus reikalus. Kas iš 
tų pažadų išėjo, visi žinome.

Pasirodo, kad panašios 
taktikos' pažadais migdyti 
tautos budrumą ir atsparu
mą, o faktinai vesti sovieti
zacijos darbą Rusija laikosi 
ir kitur. Taip įvyko ir su Bul
garija. Apie 80 procentų Bul
garijos gyventojų yra ūki
ninkai. Jie buvo susiorgani
zavę į agrarų partiją, kuri 
buvo didžiausia Bulgarijos 
politinė partija.

Okupuodama Bulgariją, 
Rusija kuo iškilmingiausiai 
pasižadėjo nesikišti į to kraš
to vidaus reikalus. Tačiau 
Sovietų okupacijoj Bulgari
jos veidas greitai pasikeitė: 
per keletą savaičių komunis
tų partija, savo užnugary 
jausdama Raud. Armiją, taip 
pasuko „Liaudies demokrati
ją”, kad bulgarų valstiečiai 
liko visiškai išstumti iš vie
šojo valstybės gyvenimo. Jų 
vadas G. M. Dimitrovas tu
rėjo net bėgti į anglų ir ame
rikiečių misijos būstinę.

LAIC.

ĮSPŪDŽIAI IŠ ČEKIJOS

New Yorkas. — The New 
York Sun korespondentas J. 
Borden praneša iš Pragos, 
kad čekų prorusiškos simpa
tijos pastaruoju metu gero
kai atšalo.

Tą jis aiškina rusų kariuo
menės beatodairiniu šeimi- 
menės beatodairiniu šeimi
ninkavimu krašte ir čekų 
nuosavybės grobimu. Grobia
mos ne tiktai fabrikų maši
nos, bet ir žmonių nuosavy
bė.

J. A. V. Price Administra
tion nustatė „Jeep” automo
bilių kainą $1,090.00 perkant 
Toledo, Ohio be prisiuntimo. 
Su valdžios ir kitokiomis mo- 
kestimis „jeep” kainuos apie 
$1,250.00.

NACIAI NUŽUDĖ JAGOMAS
TŲ ŠEIMĄ IR HOFMEKLERĮ

Iš Pietų Amerikos spaudoje 
pranešimo matyti, kad Vilniuje 
vokiečiai okupantai sušaudė gar
sųjį Prūsų Lietuvos veikėją Ja
gomastą, jo sūnų, anūką, dukte
rį ii’ žentą.

Jagomastas — nuo senų laikų 
žinomas energingas lietuvis, tu
rėjęs savo lietuvišką spaustuvę 
Tilžėje, kur buvo išleista daug 
lietuviškų knygų. Jo sūnus bu
vo savanoriu Klaipėdos sukili
me, jo duktė kartkartėmis beri- 

(dradarbiavo ir Lietuvos laikraš
čiuose. Naciai buvo uždarę Ja
gomasto spaustuvę ir jų lietu
viškoji šeima daug turėjo išken
tėti.

1941 m. repatriacijos metu 
Jagomasto šeima persikėlė į Vil
nių. Jo anūkas jau lankė uni
versitetą. Naciams okupavus 
Lietuvą, gestapininkai suėmė 
Jagomastų šeimą ir sušaudė.

Vilniuje naciai nužudė Lietu
vos valstybinio teatro orkestro 
dirigentą Hofmeklerį ir jo pa
dėjėją Durmaškiną.

Hofmeklerių, žydų kilmės šei
ma, Lietuvai buvo davusi du 
broliu, žymiu muziku. Velionies 
brolis yra žymus lietuviškosios 
muzikos populiarintojas, smui
kininkas.

LAIC.

ĮVERTINIMAS LAIC LEIDI
NIO

The New York Genealogical 
and Biographical Society savo 
mėnesiniam „Record” apie kny
gą „Ghillebert de Lannoy ir Me
dieval Lithuania” tarp kitko pa
brėžė:

„Tie, kuria domisi kraštais ir 
laikotarpiais aprašytais šiame 
veikale, turės daug naudos jį 
skaitydami.”

Recenzijoje paminėta, kad 
Ghillebert de Lannoy rankraš
tis buvo įteiktas Prezidentui 
Rooseveltui dar pereitais metais 
gruodžio mėnesyje.

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

į Lietuvių Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyną
5 Mount St. Francis, Greene, Maine.
į Į Pranciškonų vienuolyną priimami visi katalikiškų
į šeimų sūnūs, kurie yra baigę High School.
■, Jaunuoliai, įstoję į vienuolyną ir atlikę vienų metų

I
novicijatą, Tėvų Pranciškonų Kolegijose

Vienuolyno lėšomis
Ruošis kilniam misijų darbui.

Dėl smulkesnių priėmimo sąlygų prašome kreiptis 
sekančiu antrašu:

Rev. Justin Vaškys, O.F.M.

FRANCISCAN MONASTERY
Mount St. Francis Greene, Maine■.■.■.■.‘.■.'.■.■.■.■.■.■.V.W/.-.'.-.-.V.’.-.-A-.'.’.W.'.-.-.’.V.'.'.-.VAW
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LIETUVIŲ VASARVIETĖ

CHORAS VEIKIA

dienas poilsio pajūryje.

GERAI PO KARO

ką tik rašo, kad dabar, kai!vi ir jie jau laukė sugrįžtant,

ABSTINENTAI VEIKIA

SUSITIKO BROLIU

ne-

PABĖGĖLIO LAIŠKAS

Philadelphia, Pa.

IŠSKRIDO LIETUVAITĖS

kuomet belaisviu nebus.

Vincas Krėvė

i

KAIP BOLŠEVIKAI
PERSEKIOJO

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
TrečUdlenj 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DZLKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Abstinentų arba visiškai 
susilaikančių nuo alkolinių 
gėrimų draugija, The Ca-

Karys Pranas Mažeika,

RENKA DRABUŽIUS

Rugpiūčio 21 d. įvykęs vi
sų Philadelphijos lietuvių su
sirinkimas sujudo skubiai ir 
rimtai dirbti, kad daugiau 
drabužių surinktų nukentėju- 
siems lietuviams. Visi Komi
teto nariai ir delegatai rinks 
drabužius, o iš surinktų da
rys ir taisys, kad geriausiai 
galėtų pridengti nukentėju
sius savo brolius. Laukiama, 
kad ir kiti parems mūsų pa
stangas ir per šį vajų bus su
rinkta labai daug ir gerų dra 
bužių. Renkama ir smulkes
nės reikmenos, muilas, sa
gos, sagutės, patentuoti vais
tai ir tt. Laukiama, kad visi 
lietuviai gyvai parems tą va
jų. Vajus turi būti pravestas 
greit ir sėkmingai, nes tuoj jo 
pabaiga artėja.

tholic T. A. Union of Ame
rica, išvystė labai gražią sa
vo veiklą po visas katalikiš
kas aukštesnes mokyklas. 
Kai kurie mokiniai taip pa
mylėjo tą abstinenciją, kad 
pasidarė uolūs kitų apašta
lai. Jų grupės buvo vienos 
iš veikliausių visoj mokyk
loj. Reiškia, jaunimas blai
vėja.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras pradeda gyviau veik
ti, nes jų eilės vėl bus pilnos 
ir jie gyvens ir veiks kaip 
galinga draugija. Naujų cho
ristų sutikimui ir ištikimųjų 
per karo metą pagerbimui 
rugpiūčio 26 d. surengtas 
išvažiavimas — piknikas. 
Taip atgaivintas jų metinis 
paprotys drauge praleisti ke
lias valandas ir pasilinksmin
ti.

Rugpiučio-August 24, 1945

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

WAWAVAW.V.
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

DIREKTORIUS
1113 Mt Vemon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

tuoj buvome paimti į fabri
kus dirbti, kur turėjome dirb
ti po 12 valandų į parą ir la
bai mažai gavome valgyti. 
Jei taip ilgai būtų trukę, 
tai nebūtume išlaikę . . .

Dabar bijome tik vieno, 
kad amerikonai mūs negrą
žintų į bolševikų okupuotą 
Lietuvą, nes bolševizmas yra 
žiauriausia iš pasaulio san
tvarkų”.

TAIKOS ATGARSIAI SUSILAUKĖ ŠEIMOS

Tarp laimingųjų karių 
seniai nemaža džiaugsmo ir 
laimės turėjo karys Juozas 
Raguckas, kuris susitiko sa
vo brolį Albiną. Jiedu nebuvo 
vienas kito matęsi dvejus 
metus. Jų laiminga susitiki
mo vieta buvo Maniloje, Fili
pinų salose. Karys Juozas 
Raguckas jau tarnauja su- 
virš 4 metus, jis pergyveno 
didžiuosius mūšius Afrikoj, 
Sicilijoj ir Pacifiko šalyse. 
Albinas jau dveji metai kaip 
tarnauja submarine — po
vandeniniame laive Tender. 
Po pasimatymo abu jautėsi 
labai laimingi, ir abu neužil
go tikisi sugrįžti pas savuo
sius. Abu broliukai jau nebe
turi nei tėvo nei motinos, 
todėl juodviejų draugystė tu
ri būti dar meilesnė.

Rugpiūčio 16 d. iš Wa- 
shingtono, D. C., dvi lietu
vaitės Anelė Muturaitė 318 
Greenwich St. ir Naudžiūnai- 
tė išlėkė lėktuvu į Kalifor
niją. Jiedvi ten drauge gy
vens ir darys pasirengimus 
vestuvėms. Jų abiejų su- 
žiedotiniai jau kuris laikas 
kaip ten gyvena. Abi lietuvai
tės mano ten ir toliau apsigy
venti, nes jų busimieji vyrai 
ten įsisteigė savo biznį.

Vienas pabėgėlis savo laiš
ke iš 1945 V-l tarp kitko 
štai ką rašo apie baisius ko- 

’ munistų kankinimus ir per- 
' sekiojimus lietuvių: „Sa

kau prieš rusų bolševikus, 
kad patys rusai yra neblogi 
žmonės, bet jų valdžia — bol
ševikai, tai jau Dieve apsau
gok, pasaulis dar tokių žiau
rumų nėra matęs, ir jokia 
santvarka tiek žmonių nesu
naikino, kaip bolševizmas 
Rusijoj. Vokiečių naciai ir 
rusų bolševikai padaryti ant 
vieno kurpalio. Bolševikai 
per vienus okupacijos metus 
iš Lietuvos išvežė į Sibirą 
apie 35,000 žmonių ir apie 
20,000 žmonių buvo išžudyti 
koncentracijos stovyklose ir 
kalėjimų rūsiuose. Ir tai bu
vo geriausi Lietuvos žmonės 
ir inteligentai, kurie atstatė 
Lietuvą ir prisidėjo prie jos 
atstatymo. Antrą kartą atė
ję bolševikai buvo dar žiau
resni: tuoj daug lietuvių pa
korė, kitus išvarė pėsčius į 
Sibirą darbams, prieš nužudy 
darni žmones žiauriai kankin
davo — išlupdavo akis, nu
plaudavo nosis ir tt., biauriai 
elgdavosi su moterimis ir 
jaunomis merginomis.

Mes neturėdami kitos išei
ties, turėjome nuo bolševi
kų bėgti. Norėjome bėgti 
Švedijon, bet ten reikia plauk 
ti per Baltijos jūrą, o laivų 
Lietuva beveik neturėjo, to
dėl tik maža dalis ten pakliu
vo. Mes bėgome į Vokietiją, 
o iš ten manėme bėgti į Švei
cariją, arba sulaukti atei
nant amerikonų. . . Mes kitos 
išeities neturėjome, kaip tik 
bėgti dar ir dėlto, kad bolše
vikai viską iš žmonių atimda
vo, uždarydavo bažnyčias, 
kadangi bolševikų okupuo
tuose kraštuose nėra jokios 
laisvės ir demokratijos, ten 
yra tik viena bolševikų par
tija, tai laisvę mėgstančiam 
žmogui negalima ten gyven
ti, nes jie tuoj sunaikins. Vo
kietijoje mes kaip politiniai 
pabėgėliai tikėjomės geriau, 
bet ir čia buvo labai sunku. 
Apsigyvenome Pietinėj Vo
kietijoje — Bavarijoje, nes 
girdėjome iš Londono per ra
diją, kad Vokietiją okupuos 
3 didelės valstybės, o Pietinę 
Vokietiją užims viena iš jų, 
tai, būtent, USA... Vokietijoj

Žinomi tautiečiai — Petras 
Mikonis, 1427 S. 2nd St., va
saros metu laiko gražią va
sarvietę — New Plaza Hotel, 
Madison ir Ambhurst Avės., 
Magate City, N. J. Į jų vasa
rojimo vietą suvažiuoja ne
maža ir lietuvių praleisti ke
lias

karas pasibaigė, „mes gyve
name kaip karaliai, palygi
nus, kaip turėjome gyventi 
šaltose slėptuvėse. Dabar 
mes tik žygiuojame po nuga
lėtos tautos ir valstybės griu
vėsius ir matome, kaip sun
kiai ji gavo už savo kaltes ir 
iškeltą karą.” Jis jau savo jau 
natvėj taip skaudžiai pama
tė, ką pergyvena karo iškan
kinta, alkana, menkai prisi
dengusi tauta ar tautos. To
liau aprašo savo laiške, kaip 
jie darė kratą po visus vo
kiečių butus. Ieškojo ginklų 
ir propagandos. Jie norėjo iš
gydyti visus vokiečius nuo 
žalingos veiklos, kuri pražu
dė ir tautos gyvenimą. Da
bar vytis Pranas eina moks
lus kolegijoj, kol kitur išsiųs.

Vargingas Gyvenimas
(Tęsinys) ■

čia kabarkšterė durys, ir pirkion įėjo visų laukia
mas Kazys. Buvo tai bernas aštuoniolikos metų, ga
na aukštas, geltonplaukis. Nosis ir burna lupėsi nuo 
saulės. Apsiavęs buvo klumpėmis, apsivilkęs kailiniais 
ir miline.

Įėjęs trobon, nepasakė niekam nė žodžio. Nusimetė 
nuo pečių apsiaustą, trenkė kepurę ir patsai, nukratė 
nuo kojų klumpes ir pastūmė pasuolėn. Nuvyniojęs 
nuo kojų, pakorė šlapius autus ant pastalės.

Visi pajuto, kad čia kas yra negera.
— O kurgi tavo arklys? — paklausė Dvainis sūnų.
— Kur? tvarte, — atsakė piktai bernas, trindamas 

akis, lyg jis dabar tik iš miego atsikėlė.
— Kaipgi tu kieman įjojai, kad mes nematėm?
— Sakau, kad arklį tvartan paėmė.
Dvainis padėjo šaukštą ir įsmeigė akis į sūnų.
— Kaip tai paėmė tvartJn? Ar tu juokies, ar nori, 

kad aš tau kailį nuperčiau?
— Velnias žino, kaip tie arkliai pakliuvo miestelio 

pievosna.
— Ak tu, valkata! — sušuko ant sūnaus Dvainis: 

— nagi aš tau galvą perskelsiu!
— Ar mano vieno arklį tvartan paėmė, kad tu čia 

rėkalotum. Visų gi.
— O jūs kur buvot, kad arklių neprižiūrėjot!
— Svetimuose soduose grūdosi, nežinot gal, kur bu

vo, — pridūrė Petrelė.
— Dar tavo čia trejoko reikia, — nusišiepė į ją 

Kazys: — dar zaunija, kalė!
— O kurgi mano Mikas? ar ir jisai parėjo namo?
— Ne, jis liko miestely. Kitų arkliai tvarte pas 

Maušą. Jie į jį nuėjo. Sako — visą barzdą jam išrau
sią, jei neatiduos gražiu dabu arklių.

Rugpjūčio 14 dieną, 7 vai. 
vak. bus ilgai atmintina die
na, kai pasigirdo balsas, kad 
jau karas pasibaigė ir taika 
sugrįžo. Koks džiaugsmas ir 
pergyvenimas buvo visų žmo
nių, sunku ir aprašyti. Tiesa, 
tas džiugesys nebuvo stai
gus ir numatytas, nes jau 
dauguma nuo pat ryto laukė 
tos naujienos ir džiūgavo 
taikos artėjimu. Bet paskel
bus visa Philadelphia užvirė. 
Varpų skambėjimas, ūžesys 
ir šūkavimas, vėliavų ir V. 
ženklų plevėsavimas virte vi
rė visame mieste. Visi džiau
gėsi ir patenkinti, kad jau ne
bėra karo, bet taika ir ramy
bė užviešpatavo. Dalis žmo
nių ėjo į bažnyčią ir čia mal
doje, susikaupę pergyveno 
tą taikos valandą. Vieni su 
linksmumu ir pasitenkinimu, 
kiti susirūpinę ir giliai per
gyvendami meldėsi už savo 
karius, kurie vienų buvo gy-

bet kitos šeimos gailiai žino
jo, kad jų kariai niekuomet 
gyvi nebegrįš. Jie karštai 
meldėsi už jų sielas, ir didžia
vos tuo, kad jų mirtis paleng
vino kitiems ramybės gyve
nimą ir suteikė laimę ir ra
mybę. Visi bendroj maldoj 
paskendę daugiau nusirami
no ir džiaugėsi, kad Aukš
čiausias suteikė ramybę. Ta
čiau dalis žmonių labai tuš
čiai sutiko tą naujieną ir be
velijo nusigerti ir triukšmau
ti. Ir tai tokie, kurie mažiau
siai gal ir prisidėjo prie to 
karo lamėjimo. Bet ką jau 
padarysi, visokių žmonių 
esama ir visokių bus.

Sekmadienį, rugpiūčio 19 
dieną buvo vieša taikos die
na ir bendros maldos diena. 
Visose bažnyčiose padėkota 
Dievui už suteiktą ramybę ir 
melsta tos taikos išlaikymui 
ilgiems amžiams ir visiems 
kraštams. Labiausiai tą die
ną pergyveno lietuviai, ku
rie žino, kad dar jų Tėvynėj 
nėra taikos ir ramybės, bet 
viešpatauja netikrybė ir gal 
beviltis kuomet nors 
laukt taiką ir ramybę. Bet ir 
jie mato išsigelbėjimą Dievo 
Apvaizdos rankoje. Jie žino, 
kad tik su malda ir Dievo tei
sybe galės atgauti, kas jų 
prarasta. Todėl visų lietuvių 
katalikų bažnyčiose tos pa
maldos buvo labai jautrios, 
karštos ir pilnos didžių vil
čių. Kiekvienas lietuvis džiau 
gėsi Amerikos laimėjimu ir 
gauta laisve, bet kiekvienas 
lietuvis troško, kad ta laisvė 
būtų ir visiems lietuviams ir 
kitiems pavergtiems. Ir tai

Ką tik gautas vieno jauno 
lietuvio studento laiškas iš 
Šveicarijos. Jis su motina 
ir sesute išbėgo į Šveicariją 
ir kur dabar sunkiai dirba 
miškuose, kirsdamas me
džius 1180 metrų aukštumoj. 
Jis tarp kitko rašo, kad „nuo
latos besiniaukstą debesys, 
kurie mus išvijo iš tėvynės, 
rodos, bando mus ir čia pa
siekti. Daug čia turime pla
nų, kai ko net Abisinijon vy
kimas turimas galvoj, bet vi
si tie planai tik šakėmis ant 
vandens rašyti. Beje, girdė
jau esant ar besikuriant tam 
tikslui amerikiečių lietuvių 
organizacija. Būk tai lietu
viai ruošiasi surasti ramų 
(kaip tai viliojančiai skam-1 
ba) kampelį savo tautiečiams turės įvykti, nes lietuvis nie- 
bėgliams? Ar tai tiesa?

— Tai nedraugai, tai šuniagalviai! Nukulsiu gi, kai 
sugrįš namo. Tegul tik neparves arklio.

— O tavo gi arklį kas paėmė tvartan? — paklausė 
Dvainis.

— Ogi kunigo svainis. Sako, dobiluose radęs.
— Kunigo svainis? Ak tu, parše! — sušuko Dvai

nis ir paleido sūnui šaukštu tiesiog galvon.
— Dar jau kautis! Namie gulint gerai rėkaloti. Bet 

nujotum patsai naktigonei!, padrunėtum lietuje nebi
jok, kitaip kalbėtum! — pasivarė sūnus ir spyrė koja 
šaukštą, kur nupuolė žemėn, jog tasai nulėkė net vi
duriu pirkios. — Stiangi visą naktį lietuj, kaip šuo, 
pareini namo, tai dar kautis lenda.

Dvainienei pasidarė gaila sūnaus. Ji tuoj sau įsivaiz
davo, kaip sūnus miegti kur po medžiu, o iš viršaus 
ant jo lyja ir lyja lietus.

— Rėk nerėk, tuo nieko dabar nepadarysi, — tram
dė ji vyrą. — Arba jisai to norėjo. Kas gi tau, vaikei, 
sakė, kad arklys tvarte pas kunigą?

— Aš gi patsai buvau ir kalbėjau su jo svainiu. Ne
duosiu, sako, tau arklio. Tegul ateina tėvas ir atneša 
tris rublius. Pigiau neaatiduosiu.

— Tris rublius? — nusistebėjo Daugelis: — argi 
arklys jam vežimą dobilų suėdė?

— Dar jau kunigas ims pinigus iš mūsų? — paabejo
jo Dvainienė.

— Manai, kad ne? — nusišaipė Dvainis: — žinoma, 
ims.

— Nu jau, tėvulis nukalbi! — subarė jį Petrelė. — 
Tu gal užmiršai, kad išpažintin eisi.

— Kunigas, brol, kaip kunigas. Jisai gal neimtų nuo 
varguolio žmogaus, pasigėdėtų, bet kunigo giminė — 
tai jau toji neturi nei sąžinės, nei gėdos. Ji nulups ir 
nuaus žmogų geriau, kaip žydas.

— Gėdėkitės, žmonės! ką jūs kalbat! — subarė 
Daugelį Dvainienė.

— Ar gal ne tiesa? — paklausė jisai. — Visi žinom, 
koki ponai buvo, kai atvažiavo, o koki dabar yra. Ot,

susi-

Jauna lietuvaitė buvusi p. 
Ona Dambrauskaitė, dabar 
p. Meyer, 244 Fernon St., lie
pos 16 d. susilaukė sūnaus, 
kurs pakrikštytas rugpiūčio 
19 d. Liudviko vardu. Jo tė
vas ką tik išleistas iš ka
riuomenės. Krikšto tėvas 
buvo prekybinio laivyno ka
rys Jonas Skamarakas. Jau
noji šeima gyvena pas 
liūs.

MIRĖ

teve-

a. a.
So.

sun-

Rugpiūčio 14 d. mirė 
Ieva Norbutienė, 2204 
Lee St. Velionė ilgai ir 
kiai sirgo. Jos gyvybės ne
begalėjo išgelbėti. Iškil
mingai palaidota šv. Kry
žiaus kapinėse rugpiūčio 18 
dieną. Ji paliko kelias dukte
ris ir sūnų. Tegul ilsisi 
mybėj.

Škuliute, dabar sesuo Mari- JONDENTŲ PRANEŠ 
ja Augusta, iš Detroit, Mich. ■ 
Lucija Petraičiūtė, dabar se- 
šuo Marija Albina, iš Phila-, Į^J, 
delphia, Pa., Julija Abluzaitė, 
dabar sesuo Marija Magdale- < 
na, iš Brooklyn, N. Y. ir Li- ^pakrikš- 
liosa Cizarik, dabar sesuo įr
Marija Joannes, iš lietuvių 22 j
parapijos Mahanoy City, Pa. ra?ri'

Amžinieji įžadai
Per Žolinių šventę amži

nuosius įžadus padarė pen
kios seselės. Tai Adelė Mil- 
tėniūtė, dabar sesuo Marija 
Immaculata, iš Brooklyn, 
N. Y., Marija Tuzikiūtė, da
bar sesuo Marija Koncepta,
iš lietuvių parapijos, E. Van- $ 
dergrift, Pa., Albina Jankau- ji™' r^e 
skaito, dabai' sesuo Marija 
Lorraine, iš Elizabeth, N. J., .< Stungunų, 
Ona Kanaporiūtė, dabar se- ^vedybinio 
šuo Marija Perpetua, iš <4 ^1S1OS 
Brooklyn, N. Y., ir Albina jiĄ 
Marija Butkiūtė, dabar sesuo $ puikiausiai 
Marija Dolorita, iš Elizabeth gėlėmis. 
N. J. griaus buvo

- - - - - - - - - - -  .įmiai nu-
1 Šių metų Rėmėjų seimas 
įvyks paskutinį šio mėnesio 
sekmadienį, rugpiūčio 26 d.

Rėmėjų žvalgas.

mgp. 
vįj ir Jonas

F 
$ys Buivy- 
žjlarija Juk-

ra-

Pittsburgh, Pa

d., 
čion

Įvilkdinimas Šv. Pranciškaus 
Vienuolyne

Sekmadienį, rugp. 12 
trečią valandą popiet, 
ant Apvaizdos kalno įvyko
gražios ir įspūdingos įvilkdi- 
nimo apeigos.

Šioms apeigoms pritaiky
tus pamokslus pasakė lietu
viškai kun. E. Bulevičius, 
angliškai vienuolis pasijonis- 
tas, rekolekcijų vedėjas, Tė
vas Silvijus. Rūbelius — abi
tą, skraistelę, juostelę, ro
žančių — pašventino ir įtei
kė kun. Magnus Kazėnas.

Naujokynan įstojo Magda
lena Dargiūtė, iš Shenando
ah, Pa., Vera Kvederaitė, iš 
Newark, N. J. ir Leona Bac- 
vinskaitė, iš Detroit, Mich.

Laikinieji įžadai
Laikinuosius įžadus pirma

dienio ryte, rugpiūčio 13 d. 
darė penkios seselės. Tai bu
vusi Adelė Jakubčioniūtė, 
dabar sesuo Marija Anita, iš 
Brooklyn, N. Y., Pranciška

Bažnyčios Padėtis 
Ukrainoj

New Yorkas. — Ukrainie
čių įstaigos praneša apie jų 
gautas žinias iš Sovietų oku
puotos Ukrainos: bažnyčios 
esančios apdėtos mokesčiais, 
ir jei kuri bendruomenė ne
įstengia reikalaujamos su
mos įmokėti, bažnyčia užda
roma.

Ukrainoje pasižymėjo Šv. 
Bazilijaus vienuolynas. Da
bar to vienuolyno namai, no- 
vicijatai ir seminarijos jau 
uždarytos. Daugiau kaip 200 
brolių, 
narių, areštuoti arba ištrem
ti. Esą išžudyta 15 bazilijo
nų kunigų ir apie dvigubai 
tiek išvežta į Sibirą.

LAIC.

TeL Ste 3208

JONAS. DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
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K. T. Tamošar 
410 Union St., bal 
buvo sužeistas 
nelaimėje.

Ligšiol jis mar 
gydyti pas dakt< 
dabar pasakė, ka 
ryti operacija.

Rugpiūčio 16 č 
kas persikėlė lig 
racijai.

Prieš išeidami 
jis rašė savo a

„Visus atsisvf 
lieku žmoną Oną 
dukteris. Sakau 
siems, mano br; 
Dievulis dar pas 
liks toliau šioj 
ti.”

Ligonis yra
1 ir kitos katal 
■ skaitytojas.

J) ryte buvo 
^»os mišios 
jį Veronikos 
jo atnašau- 

..įniigo Domi- 
jsavo tėve- 
jjiOeme- 
jgirkun. Gil- 
įikonas. Ant. 
g buvo išrė- 
5 įdėlis nume
si jo 30 metų 
fjo sukaktį.

ji mirė se- 
i yventojas ir 
.trėmėjas V.

Harrison-

Rugpiūčio 1 
įvykti šalpos F1 
mėnesinis ir p 
sirinkimas Liet 
kos piliečių sv

Į susirinkim 
pirmininkė, ras 
laikraščio korė

Jau buvo š 
susirinkimai, t 
silanko. Pašnel 
šneka: sako, £ 
Bet veikti dėl ■ 
ir tautos labo

mis kuni- 
ji šv. Vardo

minėtos vienuolijos aringas mi- 
iknm M. Ke- 
atavo Tėvas 
L ir subdiako-

S Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
s 3304 - 16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.
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II

Žolinės dien 
volskienė minė 
dienį. Jai tadž 
tų amžiaus ir 
binio gyven 
Amerikoje ji i 
metus.

s altorių mišias 
® ir kun. Mai.

h iškilmių- 
įRuth Kere- cda_-. 
®avo kun. 
iaaežis. Asis- 
'iilovas ir kun. 
iro palaidota 

■ėse.

Rugpiūčio t 
Aukštakalniei 
šventę ji bu v 
Mykolo ligor 
Jai ten bus p

Visi jai linl 
kimo.

Montrea

^parapija ren- 
giniką, kuris 
iii, sekmadie- 
spnpijos dar- 
^St Bayonne.

a®
m prie ste

pamatysit, kad užmokėsit! ir ne tris, bet dar penkis 
rublius. Ne aš būsiu, jei neužmokėsit.

— Tegul ten arklys nors išgaišta tvarte, neisiu aš jo 
atimti. Eisiu aš akių svilinti. Kas padavė tvartan, te
gul tasai ir atsiima.

— Taigi, judošiai, tikri judošiai! — kalbėjo toliau 
Daugelis. — Mušti juos, šuniagalvius, ir verkti dar ne
duoti. Tokia nūnai šventė, kad kiekvienas bažnyčion 
rengiasi, o jie arklius tvartan atidavė. Ir nesakyk gi 
tu jiems nieko žmogus, nebark tokių ištvirkėlių! — 
karščiavosi jisai toliau. — Sprandą savajam nusuksiu, 
tepareina tik be arklio.

Daugelis pasikėlė nuo suolo ir užsimovė kepurę.
— Tau kas? nueisi, išsibarsi su žydu ir arklį gausi. 

O man eik, svilink akis pas kunigą! Ir vis per šitą ne- 
vaimėlį! — piktai žvilgterėjo jisai į sūnų, kurs, pa
ėmęs motinos šaukštą, delnu jį nušluostė ir, atsirėmęs 
ant duonos kepalo, srėbė dar kruopas.

— Na, eisiu namo. Likit sveiki.
— Sudiev, — atsakė jam Dvainienė.
Daugelis išėjo iš pirkios.
— Aš tave, tu ištvirkėli! — šypterėjo tėvas į sūnų, 

lįsdamas iš užustalės, ir kumšterė jį šonan.
— Die, tėvuli, nesikauk! — sumurmėjo sūnus pasi

traukdamas šalin.
— Palaidūnai! Maniau, kad nors šiandien nuvažiuo

siu bažnyčion, kaip žmones. O dabar brisk pėsčia per 
purvyną. Maža dar jo prisiklampiojau! — išsišiepė į 
Kazį ir Petrelė.

— Nedidelė ponia. Dar tau arklys neužaugo. Vėl kas 
gi varo, sėdėk namie.

— Dar zurzėsi ten! Kaip drošiu šaukštu kakton! 
—sumojo Petrelė.

— Na, pamėgink! gal gi aš šaukšto neturiu.
Petrelė padėjo šaukštą, persižegnojo, atsirūgo ir 

atsistojo nuo skobnių. Priėjus į suolą, pakėlė Kazio 
kailinius ir milinę ir trenkė juos kampan.

— Obuolių pilnos kišenės. Keltavos! keno gi jūs nū
nai sodą nuliuobėt?

— Tau kas? ne tavo gi.
— Užsidarbujai belandžiodamas svetimuosna soduos- 

na.
— Tu man eik ir parvesk arklį. Girdi? Neparvesi, 

kailį gyvam nuimsiu! — pagresė jam tėvas ir atsigulė 
lovon.

• — Parvesiu, kaipgi. Tik tu manęs lauk. Kad man 
būtų davę, aš jau būčiau seniai parvedęs.

Kazys aplaižė šaukštą, padėjo ir atsistojo nuo skob
nių.

— Na, tu gi greičiau valgyk, nežiopsojus! — suriko 
ant Mortytės Petrelė. -— Ar aš tavęs, ponios, vienos gal 
lauksiu!

Ir atitraukė nuo jos dubenį. Mortytė nusistvėrė už 
jo abiem rankom.

— Die, palauk, nors kąsnį pagynėsiu.

«svisą vasarą 
si gausiai lan- 
2kfflių buvo iš-

■jn laikomos 
šadienį: lietu- 
i vakare, ang- 
’■iramišiomis,

ir 8:15

Ęidelė
Kanados I 

rengia didelę 
ri įvyksta n 
)opiet, Citize 
)th Avė., Vi 

Vakarienė 
bi, kad pan: 
pirmą sykį < 
menės darbi 
Toronto sky 
kas Jonas J 
malonės tar

Kviečiama 
gausiai atsi 
praleisite la 
sykiu palais 
lietuvių jud 

K.

igi Tėvai Maloniai Pr 
Vaikus Leisti Mokytis 

IWOUO HIGH

m.
Petrelė rengėsi bažnyčion. Pasistačiusi dubenį ant 

suolelio po lentyna, prausė kaklą.
— Mortyt, suveizdėk man švarų rankšluostį.
— Kur aš jo tau vaizdėsiu, — susiraukė Mortytė 

ir nesikėlė iš vietos.
— Paveizdėk užulovėj, ten rasi.
— Ajau, veizdėk sau pati.
— Kaipgi aš veizdėsiu? Matai, rankos šlapios.
— Nusišluostysi senu. Ne Dievas žino, kokia esi 

ponia.
— Sakau, paveizdėk, — pasivarė Petrelė: — jei 

nenori, kad plaukus nuraučiau. Kudle! ir tinginės gi 
šitos mergaitės, tegul Dievas gelbėja!

Motina nukopo nuo priekrosnio, kur buvo jau už- 
sirepetinus, ir suveizdėjo jai švarų rankšluostį.

— O jūs argi ilgai čia drunėsite? Gal užmiršote, 
kad nūnai Žolinė, ir žmonės veža bažnyčion sėklą šven
tinti.

ir
KOLEGIJA

mokykla lietuviams be 
!> įteigta 1926 metais ir ; 
^UOO mokinių.

kolegijoj studijuodami 
’Šventi sveikoje, gražioje gan 
^prižiūrimi ir auklėjami.
* kolegijoj veikia Aukšl 
*i| ir dveji kolegijos metai (, 

metais prasidės rugsėj 
kviečiami jau dabar

kapelio High School ar K 
*13 prašomi užvažiuoti, ap 

žinių.

ijų reikalais kreiptis š

REGISTRAR, 
•Monopolis Collet

Thompson, Conn.(Bus daugiau) ’



SILA ŪKĖ ŠEIMOS

na lietuvaitė buvusi p. 
Dambrauskaitė, dabar 
per, 244 Fernon St., lie- 
6 d. susilaukė sūnaus, 
pakrikštytas^ rugpiūčio 
Liudviko vardu. Jo te
tą tik išleistas iš ka- 
tenės. Krikšto tėvas 
prekybinio laivyno ka- 
onas Skamarakas. Jau- 
jeima gyvena pas tėve-

Rugpiūčio-^
——^p-August 24, 1945________________________
Škuliūtė, jį.
ja Augioj

“Respondentų pranešimai

AMERIKA 5

MIRĖ

gpiūčio 14 d. mirė a. a. 
Norbutienė, 2204 So. 

St. Velionė ilgai ir sun- 
sirgo. Jos gyvybės ne
įėjo išgelbėti. Iškil
ai palaidota šv. Kry- 
5 kapinėse rugpiūčio 18 
į. Ji paliko kelias dukte- 
r sūnų. Tegul ilsisi ra- 
ėj.

Pittsburgh, Pa.
tinimas šv. Pranciškaus j pas^,

5 ieriuolyne sekmadienį, c -

dabar sesuo v -»T
na, iš Bro^»nne, N. J. 
liosa Cizank' ■ .
Marija
parapijos S d- buvo pakrikš- 

Yablinickytė ir 
Ciok, liepos 22 d.

Per žolinąjvekevičiūtė, rugp, 
nuosius įiiį. V. Lorenzo, rugp. 
kios sesdipna Bicica ir Jonas 
teniūtė, dales.
1™i“* Vedybos
N. Y, Uit, y
bursai į’/- stasYs Bulvy- 
iš lietuvūj jei e su MarlJa Juk- 
dergriftĄį . . , 
skaitė d^^^8
□ % 12, 9 vai. ryte 

Lorraine, isr . .. . <
~ p bs intencija Anta- 
°“1 giguos Stungurių, 
rU° metų vedybinio 

sukaktį. Mišios 
tapytos anūkų.

Marija IV. ųuv0 puikiausiai 
1 laltomis gėlėmis, 

"o altoriaus buvo 
Šių metijĮįĮeii, auksiniai nu-

K. T. Tamošauskas, gyv. 
410 Union St., balandžio mėn. 
buvo sužeistas automobilio 
nelaimėje.

Ligšiol jis manė šiaip išsi
gydyti pas daktarus, bet tie 
dabar pasakė, kad reikia da
ryti operacija.

Rugpiūčio 16 d. Tamašaus
kas persikėlė ligoninėn ope
racijai.

Prieš išeidamas ligoninėn, 
jis rašė savo artimiesiems:

„Visus atsisveikinu ir pa
lieku žmoną Oną, sūnų ir dvi 
dukteris. Sakau sudiev vi
siems, mano brangieji... Gal 
Dievulis dar pasigailės ir pa
liks toliau šioj žemėj varg
ti.”

Ligonis yra „Amerikos” 
ir kitos katalikų spaudos 
skaitytojas.

Marianapolis

Į naujas paskyrimo vietas 
išvažiavo kun. Dr. J. Pauliu- 
konis Kenošon, kun. P. Bu
lovas Chicagon, kun. Savuky
nas j Hinsdale, kun. J. šau
lys ten pat ir kun. Ad. Mor
kūnas.

T. Marijonų Rėmėjų sei
mas šiemet įvyksta Maria- 
napolyje rugsėjo 16 d.

Seimas manoma jungti su 
pamaldomis už kun. Joną Na
vicką, Marianapolio steigė
ją. Kun. J. Navickas 
1941 m. rugsėjo 2 d.

mirė

Sekmadienį, rugpiūčio 19 
d., Marianapoly svečiavosi 
dainininkė Polyna Stoška, 
kun. M. Kazėnas ir pranciš
konų provincijolas kun 
Vaškys.

Putnam, Conn

J.

:kmadienį, nigp, 12 d., 
ią valandą popiet, čion 
Apvaizdos kalno įvyko 
iios ir įspūdingos įvilkdi- 
o apeigos.
oms apeigoms pritaiky- 
pamokslus pasakė lietu
mi kun. E. Bulevičius, 
liškai vienuolis pasijonis- 
rekolekcijų vedėjas, Tė- 
Silvijus. Rūbelius — abi- 
skraistelę, juostelę, ro- 
čių — pašventino ir įtei- 
kun. Magnus Kazėnas.
laujokynan įstojo Magda- 
i Dargiūtė, iš Shenando- 
Pa., Vera Kvederaitė, iš 

vark, N. J. ir Leona Bac- 
skaitė, iš Detroit, Mich.

Laikinieji įžadai 
.laikinuosius įžadus pirma
me ryte, rugpiūčio 13 d. 
'ė penkios seselės. Tai bu
si Adelė Jakubčioniūtė, 
>ar sesuo Marija Anita, iš 
ooklyn, N. Y., Pranciška

’ 1 d. 10:30 ryte buvo 
iškilmingos mišios 

D 7uozo ir Veronikos1 
Baziiycioios buvo atnašau- 

JLaus kunigo Domi- 
w.us už savo tėve- 
~klebonas M. Keme- 

v. Makonas įr kun Qį}_ 
čių įstaigosfsubdia.kona.s. Ant. 
gautas žwiorįaus buvo išrė- 
puotos Utejmis didelis nume- 
esančios apžninint jų 30 metų 
ir jei kuritegyvenimo sukaktį, 
įstengia Ė ~~ _ 
mos įmokėuiaidotllves 
romą. *° 16 d. mirė 

įnės gyventojas ir 
UkrahojffcĮpijos rėmėjas V. 

Bazilijaus «s. Iškilmingai pa- 
bar to vitūįi penkiais kuni- 
vicijataiire 20 d. šv. Vardo 
uždarytos. De 
brolių, mišnį iškilmingas mi- 
narių, arėte kleb. kun. M. Ke
ti. Esą iiĖrkonu buvo Tėvas 
nų kunigąLM. C., ir subdiako- 
tiek išvežtiį.Celestinas, O. M.

Harrison-Kearny,

se-

Rugpiūčio 16 d. turėjo 
įvykti Šalpos Fondo skyriaus 
mėnesinis ir pusmetinis su
sirinkimas Lietuvių Ameri
kos piliečių svetainėje.

Į susirinkimą teatsilankė 
pirmininkė, raštininkė ir šio 
laikraščio korespondentas.

Jau buvo šaukiami keli 
susirinkimai, bet žmonės ne
silanko. Pašnekėti jie tai pa
šneka: sako, geras darbas. 
Bet veikti dėl visos kolonijos 
ir tautos labo jie nepajuda.

žolinės dieną Ona Dobro- 
volskienė minėjo savo gimta
dienį. Jai tada suėjo 50 me
tų amžiaus ir 28 metų vedy
binio gyvenimo sukaktis. 
Amerikoje ji išgyveno jau 35 
metus.

Iškilmės
Rugpiūčio 15 d. Nekalto 

Prasidėjimo vienuolyne pa
aukojo Dievui savo gyveni
mą — padarė amžinus įža
dus dvi seselės. Į iškilmes 
suvažiavo daug svečių, sese
lių giminių ir kongregacijos 
prietelių.

Amžinus įžadus padarė 
Sės. Marija Benigna (Birutė 
Račkauskaitė) iš Bostono, 
kuri jau treti metai lanko ko
legiją, ir Sės. Marija Celina 
(Bronė Kriaučiūnaitė) iš 
Lawrence, Mass, šiuo laiku 
Sės. M. Celina gyvena Gree
ne, Me. ir dirba „Šv. Pranciš
kaus Varpelio” raštinėje.

Jos abi yra pirmosios se
serys prieš trejus metus at- 
likusios novicijatą Ameriko
je.

Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyne šiuo laiku vieši P. 
Ivanauskienė ii’ M. Navickie
nė, abi iš Chicagos.

..........Simų altorių misiąs 
Pocius ir kun. Mai. 

TeLSte 3208................................................. ----- ..... .23 buvo įskilmm- 
JONAS DAUNIS uvės Ruth Kere- 

as atnašavo kun. 
Lietuvis Graborius-BalsaiiM Kemezis. Asis- 

Pr. Bulovas ir kun.
1025 MT. VERNON ST., PfflLADELFRai- Buvo palaidota 

kapinėse.

Rugpiūčio 5 d. susirgo A. 
Aukštakalnienė. Per žolinės 
šventę ji buvo nuvežta į šv. 
Mykolo ligoninę Newarke. 
Jai ten bus padaryta opera
cija.

Visi jai linki greito pasvei
kimo. Raporteris.

Stacijos už karius
Rugpiūčio 16 d. viešnios, 

atvykusios į seserų įžadų iš
kilmes, ir vasarotojos bend
rai apėjo Marianapolio parke 
kryžiaus kelius už žuvusius 
šiame kare kareivius.

Jų tarpe buvo motinų, ku
rių sūnūs neseniai žuvo.

Montreal, Canada So. Boston, Mass.

Tel. REgent 8434 :olo parapija ren-

RICHMOND GROCEII& ^“sekmaJie
J (J Z/ Lt., o C JA111 cLCll C“

WHOLESALE GROCER' kolo parapijos dar- 
Savininkai Lietumi StaponadČ>23rd St. Bayonne.

PERKAME ČIA - REMIAMESlj Novena

3304 -16 Richmond Str. novena prie Ste-
aa&&a3a»s^3®s^a3®oias03s®3O0araB^Iedalikėlio Pane- 
—. 1 ___ . -Gausios visą vasarą

— Tau kas? ne tavo gi. ėtinai gausiai lan-
— Užsidarbujai belandaodama'^Jg' malonių buvo iš- 

na.
— Tu man eik ir parvesk aM“°s Yra laikomos 

kailį gyvam nuimsiu! — pagresėj® trečiadienį: lietu- 
lovon * 0 vai. vakare, ang-

. — Parvesiu, kaipgi. Tik tu su mišiomis,
būtų davę, aš jau būčiau seniai7 val- 8:15

nkis
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, te-

iliau
• ne- 
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Didelė vakarienė
Kanados Lietuvių Taryba 

rengia didelę vakarienę, ku
ri įvyksta rugp. 26 d. 3 vai. 
popiet, Citizen’s Club — 157 
5th Ave., Ville La Salle.

Vakarienė bus ir tuo svar
bi, kad panašiame pokylyje 
pirmą sykį dalyvauja visuo
menės darbuotojas K. L. T. 
Toronto skyriaus pirminin
kas Jonas Jakubynas, kuris 
malonės tarti keletą žodžių.

Kviečiama visus lietuvius 
gausiai atsilankyti. Smagiai 
praleisite laiką ir tuo pačiu 
sykiu palaikysite Kanados 
lietuvių judėjimą.

K. L. T. Koresp.

ksiu,

ausi.
į ne

pa
ėmęs

Kazys aplaižė šaukštą, padėjoBinimiii B ,

n ų AT , ... . . lietuviai Tėvai Maloniai Prašomi Savo
— Na, tu gi greičiau valgyk.

ant Mortytės Petrelė.— Ar aš tai® Vaikus Leisti Mokytis į
lauksiu! _ _ _ „ _T . JRIANAPOLIO HIGH SCHOO!Ir atitraukė nuo jos dubeni. >
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Daug primicijų
Bostono lietuviai gali pasi

džiaugti ir pasididžiuoti, su
laukę šią vasarą rekordinio 
skaičiaus primicijų.

Birželio 24 d. lietuvių šv. 
Petro bažnyčioje pirmas šv. 
mišias laikė kun. Vladas K. 
Jeskevičius, S. J. Pamokslą 
sakė kun. Al. Abračinskas. 
Pagerbimo bankiete, parapi
jos salėje, dalyvavo apie 300 
svečių.

Liepos 1 d. 9 vai. ryte pir
mas šv. mišias laikė kun. Al
fonsas B. Janušonis. Pamoks
lą sakė kun. Dr. V. Andriuš- 
ka, MIC. 11 vai. įvyko pri
micijos kun. Jono P. Berna- 
tonio. Pamokslą sakė kun. 
Jonas Vaitekūnas. Tuoj po 
pamaldų, bažnytinėj salėje 
įvyko primicijantams pagerb
ti bankietas, kuriame daly
vavo per 500 svečių. Abu jau
nieji kunigai gerai vartoja 
lietuvi!} kalbą, nes yra lan
kę Marianapolio (lietuvių) 
kolegiją. Jie paskirti į kita
taučių parapijas.

Tą pat dieną kitoj parapi
joj (airių) pirmas mišias 
laikė kun. Povilas Jakmauh- 
Jakimavičius, žinomo vetera
no, buvusio Mass. Sveikatos 
Komisijonieriaus Dr. P. Ja
kimavičiaus vienintelis sū
nus. Sekantį sekmadienį, lie
tuvių bažnyčioj jis laikė miš
parus ir tuoj po pamaldų 
bažnytinėje salėje įvyko pa
gerbimas.

Dalyvavo apie 200 svečių. 
Jaunojo kunigo tėvelis yra 
patriotingas lietuvis, BALF 
skyriaus pirm, ir kitų liet, 
organ, narys, bet motinėlė 
airių kilmės, todėl lietuvių 
kalbos nemoka.

Lietuvių Bažnyčioj Priėmė 
Kunigo šventinimus

R,ugpiūčio 24 d. Lietuvių 
Šv. Petro bažnyčioj arkivys
kupas Richard J. Cushing 
suteikė kunigo šventinimus 
diakonui Broniui J. Rustei
kai. Tas nepaprastas įvykis 
yra todėl, kad diakonas B. 
Rusteika yra bostonietis (čia 
jo tėveliai gyvena), bet pri
sirašė prie Kansas vyskupi
jos ir mokslus baigė Saint 
Meinard seminarijoj to pa
ties vardo miestely, India
nos valstybėje.

Kad jo tėveliams ir broliu
kui nereiktų daryti tos toli
mos kelionės į sūnaus šventi
nimo iškilmes ir vėl grįžti 
atgal į primicijas, kleb. kun. 
P. Virmauskis paprašė, Bos
tono arkivyskupas sutiko 
įšventinti į kunigus ■ diakoną 
Rusteiką lietuvių bažnyčioje, 
kurioje jis buvo krikštytas 
ir prie kurios užaugo.

Primicijos ir pagerbimo 
bankietas įvyks rugp. 26 d., 
Diak. Rusteika yra lankęs 
Marianapolio kolegiją ir tėvų 
Marijonų seminariją, todėl 
puikiai vartoja lietuvių kal
bą.
Per mėnesį sukėlė $10,000.
Arkivyskupas Richard J. 

Cushing nupirko buvusią 
Brocktono miesto prieglaudą 
už $65,000 ir pakvietė Jė
zaus Nukryžiuotojo lietuves 
seseles čia persikelti su savo 
našlaičių ir senelių prieglau
da. Seselės teturėjo $40,000, 
tai lietuvių parapijoms rei
kėjo sukelti dar $25,000. Bos
tonui paskirta kvota buvo 
$10,000. Tą sumą bostonie
čiai, vadovaujant jaunam 
kun. A. Abračinskui, sudėjo 
per visą mėnesį. Ligšiol 
bostoniečiai baigia 12-tą 
tūkstantį tam reikalui. Tas 
parodo, kad lietuviai gali su
dėti ir stambias sumas.

Minimos prieglaudos pa
šventinimas įvyks rugsėjo 1 
d., pirmadienį, (Darbo die
noje). Šventins pats Bosto
no arkivyskupas.

Tikimasi didelės minios 
lietuvių į šias iškilmes.

Svečiai iš Brooklyn©
Bostone dviejų savaičių 

atostogas praleido buvę bos
toniečiai „Amerikos” admi
nistratorius Danielius Aver- 
ka su žmona ir dukrele Rū
ta. Rugpiūčio 11 d. D. Aver- 
ka par „Darbininko” radijo 
programą pasakė kalbelę, ku
rioje, be kitko, kvietė šios 
apylinkės lietuvius dalyvau
ti laikraščio „Darbininko” 30 
metų gyvavimo sukakties mi
nėjime. Jis įvyks spalių 21 
d., So. Bostono High School 
auditorijoje, ir jame dai
nuos Biruta Ramoškaitė.

Kiek anksčiau čia atesta
vo brooklynietės Genovaitė 
Zovytė, E. Karpiūtė ir Kaz
lauskienė su dukrele.
Susilaukėme savo mokyklos

Galop ir Bostono lietuviai 
susilaukė savos parapinės 
mokyklos. Klebono kun. Pr. 
Virmauskio dėka, mūsų pa
rapija įsigijo net dvi buvu
sias miesto viešąsias mokyk
las, kurioms reikalingos ne
didelės pataisos. Viena iš jų 
yra šalia lietuvių bažnyčios, 
o kita netoli parapijos salės, 
kurioje dabar laikomos pa
maldos. Jų pašventinimas į- 
vyko rugp. 19 d. ir 24 d.

Mokslas prasidės šį rude
nį su 4 pradiniais skyriais. 
Mokytojaus Jėzaus Nukry
žiuotojo seselės.

Reikia tikėtis, kad lietu
viai su džiaugsmu naudosis 
šia seniai laukta parapijos 
įstaiga — sava mokykla.

A.

New Haven, Conn.

kituose ištrėmimo kraštuo
se. Apie juos jokios žinios.

Jis praneša, kad lietuviai 
yra įsteigę šalpos skyrių ir 
prašo savo sesutės ir visų 
Amerikos lietuvių pagal sa
vo išgales suteikti pagalbą, 
siunčiant rūbus, vitaminus ir 
vaikučiams maisto.

Antras laiškas gautas nuo 
kito tremtinio, kuris su savo 
žmona yra Bavarijoj. Jis pra
šo dėdės, kad kaip nors gel
bėtų jį ir kitus tremtinius.

Graudu darosi, skaitant 
tremtinių laiškus ir prašant 
suteikti pagalbą.

Tikiu, kad ir daugiau mes 
tokių laiškų gausim, laikui 
bėgant. Taigi dabar mes, visi 
šios kolonijos lietuviai, turė
tume su didesniu pasiaukoji
mu ir energija stoti į darbą 
rinkti rūbus, vitaminus, mui
lą ir koncentruotą maistą, 
kad pagelbėjus mūsų nelai
mingiems broliams, sesu
tėms ir vaikeliams.

Rūbus ir maistą bei kitus 
reikmenis renka ir tvarko 
BALF skyrius, kurio sandė
lis yra parapijos salėje.

Priduokite savo atlieka
mus rūbus, kad būtų galima, 
žiemai atėjus, pridengti su
vargintą mūsų tautiečių kū
ną.

Šv. Kazimiero parapijos 
svetainė šiuo tarpu yra per
dažoma. Ji tikrai atrodys 
gražiai, kai bus darbas baig
tas. Klebonas kun. E. Gra- 
deckas rūpinasi, kad parapi
jos nuosavybė būtų švari ir 
tvarkoje.

Mūsų kolonijos lietuviai 
džiaugiasi sulaukę karo pa
baigos, ir savo dėkingumo 
maldas siunčia pas gerąjį Pa
saulio Kūrėją už suteiktą pa
sauliui taiką.

Tačiau dar vis širdį kiek
vienam geram lietuviui skau
da prisiminus mūsų tėvynės 
Lietuvos likimą. Bet nereikia 
nustoti vilties ir nuleisti ran
kų, reikia su didesniu pasiry
žimu dirbti dėl Lietuvos ne
priklausomybės. N.

Baltimore, Md.

Baigus karą
Antradienis, gegužės 8 d., 

ir antradienis, rugp. 14 d., tai 
dvi dienos, kurios liks neiš
dildomai įspaustos, iškaltos 
Amerikos gyventojų atmin
tyse.

Abi dienos buvo tikrai 
maldos dienos šv. Alfonso 
bažnyčioje: tai buvo padėkos 
dienos tam geram Dievui, 
kurs palaimino mūsų krašto 
gynėjus ir suteikė pergalę 
mūsų ginklams.

Krikštai
Sekmadienį, rugp. 19 d., 

kun. A. Dubinskas pakrikšti
jo čaplinskų ir Pazneikų sū
nus. čaplinskų sūnus gavo 
vardą Juozo Vinco. Jo kriš- 
to tėvai buvo Kazimieras 
Jurkšta ir Pranė Kadlac. 
Pazneikų vyras buvo krikš
tytas Jonu Juozu. Jo krikšto 
tėvai buvo Juozas Stein ir 
Teofilė Kisielienė.

Sveikiname naujagimių tė
velius. Linkime jiems sulauk
ti daug džiaugsmo iš savo 
sūnelių.

Nuotrupos
Ką tik sužinojau, kad dr. 

kun. Mendelis turi sudaręs 
planus atnašauti vieną tūks
tantį šv. Mišių, kad tinka
mai padėkojus Dievui už tokį 
sėkmingą karo baigimą. Mi
šios bus spalių, lapkričio ir 
ir gruodžio mėnesiais. Kas 
nori, gali prisidėti prie tų 
mišių rašant kun. dr. L. J. 
Mendeliui, 114 W. Saratoga 
St., Baltimore 1, Md.

(Bus daugi*’>

Tremtiniai prašo mūsų 
pagalbos

Mūsų veikėja Juzė Dičkie- 
nė gavo laišką nuo savo bro
lio, kuris šiuo tarpu yra Vo
kietijoj su savo šeima. Jis 
rašo, kad labai daug lietuvių 
ten yra. Kiti šeimos nariai, 
kaip tai broliai, motina, yra

Visos mūsų sesutės moky
tojos šią savaitę yra New 
Yorke, Fordham universite
te. Jos ten lanko kun. Lord 
vadovaujamus Katalikiškos 
Akcijos kursus.

Kun. dr. Mendelis gavo 
pagalbos prašančius laiš
kus nuo dviejų lietuvių ku

nigų pabėgėlių. Vienas jų 
yra Luksemburge, o kitas 
Bavarijoj, Vokietijoj.

Nuo karo baigos Baltimo- 
rėje, kaip ir kituose miestuo
se, tūkstančiai darbininkų 
atleidžiami nuo darbo. Mūsų 
zakristijonų duktė Marijo
na Ivoškaitė ir buvo atleista 
su kitais.

Juozas Kašinskas, pirmi
ninkas pagerbimo, kuris yra 
rengiamas paminėti kun. 
Dubinsko 15 metų darbuotei 
mūsų parapijoj, džiaugiasi, 
kad visi Baltimorės lietuviai 
pritaria šiam gražiam suma
nymui.

Pagerbimas įvyks rugsėjo 
23 d. Bilietai jau beveik visi 
išparduoti.

Nepaprastas jubiliejus bus 
sekmadienį, rugsėjo 2 d. Tą 
rytą 11 vai. Vincas Grajaus
kas su savo žmona per iškil
mingas mišias dėkos Dievui 
už visas malones, jiems su
teiktas per 50 metų jų vedy
binio gyvenimo.

Jubiliejinė puota įvyks 
Lietuvių Svetainėje, Hollins 
St.

Girdėjau, kad arti 500 sve
čių jau sukviesta. Advokato 
sūnaus Tomo Grajausko žmo
na rūpinasi šio garbingo ju
biliejaus eiga ir tvarka. 
Sveikiname.

Rochester, N. Y.

Rugpiūčio 5 d. A. L. Ta
rybos skyrius turėjo susirin
kimą apsvarstyti, kaip sėk
mingiau prisirengus pikni
kui, kurs įvyks rugsėjo 2 d. 
Schusten Park.

Pikniko pradžia bus 1 vai.
Galima nuvažiuoti į pik

niko vietą Joseph ar Clinton 
Ave. gatvekariais.

Mes tik sykį per metus tu
rim tokią lietuvių dieną, ši 
proga mums juo svarbesnė, 
kad visas pikniko pelnas eis 
Lietuvos pabėgėliams.

Kas tik skaitote lietuviš
kus laikraščius, visi matote, 
kokias kančias ir alkį kenčia 
mūsų broliai ir seserys pabė
gėliai, arba Lietuvoje likę 
mūsų tautiečiai. Tad padėki
me tuiems nelaimingiems!

Jau baigiame surinkti 1,000 
dolerių. Dabar vėl reikalin
ga padaryti gerą kaupą.

Per šį susirinkimą užsimo
kėjo J. Braknys 5 dol., K. 
Stašaitis 2 dol., J. Šūkis ir

^LUoldiA. SvoUul

Ji žino
Bėgo jis atlankyti panelės, 

ir lipdamas laiptais sutiko 
jos broliuką.

„Labas, Petruk.”
„Labas”.
„Ar tavo sesuo žino, kad 

aš šiandien atsilankysiu?”
„Taip.”
„Kaip tu žinai?”
„Todėl, kad ji išėjo.”

Tur būt, jauniausias
„Koks gražus kūdikis,” 

kalba nervingas jaunas mi- 
nisteris, atsilankydamas pas 
vieną parapijietę. „Kiek me- 
tų-ah-ah-jam- ah-jai...”

„Tik penkios savaitės,” at
sako šypsodamamosi moti
na.

„Ar tiesa! Tur būt, jau
niausias?”

Patogus paukštis
Motina: — Vakar pas ta

ve nusipirkau papūgą ir ne
galiu laikyti namuose . . . 
Baisiai keikia.

Pardavėjas: — Moteriš
ke, nesigiriu, kad paukštis 
keikia, bet džiaukis, kad ne
geria ir nelošia kortomis.

Skirtumas
Vedėjas (piktai): — Kas 

padėjo šias smirdančias gė
lės ant mano stalo?

Panelė: — Prezidentas.
Vedėjas: — Gražios gėlės, 

ar ne?

Žinoma
Gydytojas: — Iškišk lie

žuvį... daugiau... visą.
Vaikas: — Ponas gydyto

jau... negaliu daugiau iškiš
ti, kadangi anas" galas prie 
gerklės prikabintas.

Lygybė
— Klausyk, — tarė įpykęs 

viešbučio savininkas, — aš 
pusę kelio su tavim eisiu. Ga
liu užmiršti pusę skolos.

— Puiku,.aš tą patį pada
rysiu su tavimi. Aš pamirš
tu kitą pusę skolos.

Pranas Bekampis

J. Margelis po 2 dol. Po vie
ną dol. užsimokėjo O. Kaz
lauskienėj K. Šilinis, A. Šū
kis, Polskys, G. Savečius, J. 
Bartmanas, A. Stulpinas, M. 
Valeskienė, V. Butrimas, J. 
Rickis ir Ventys.

Ant. žiemys.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
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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MŪSŲ RAPORTERIS UNIJOS OFISE Mūšy Apylinkėje
Kaip atsilieps pergalė. — Algų pakėlimas. — Rusu atstovai.

Sumaniau nuvykti į unijos 
ofisą ir pasiterauti par kriaučių 
delegatą J. Buivydą, kaip pa
lietė karo pabaiga kriaučius.

— Klausyk, Jonai, aš ir vėl 
čia.

— Gerai, gerai... O kokiais 
klausimais šiandie pradėsi?

— Kaip ir paprastai. Ar ka
ro pabaiga palies kriaučių indu
striją?

— Taip, rodos, kad palies. 
Joint Boardo viršininkai mano, 
kad tos dirbtuvės, kurios išim
tinai buvo atidarytos kariškiems 
drabužiams siūti, vargu prisitai
kys prie civilinio darbo. Mat, 
jose dirba daugiausia žmonės, 
kurie niekuomet nebuvo kriau- 
čiai. Prie civilinio darbo visgi 
reikia kriaučių, o ten jų mažai 
yra. Užtat tokioms dirbtuvėms 
veikiausiai prisieis reorganizuo- 
tis. O nevisos galės ir persior
ganizavę prisitaikyti prie civi
linio darbo, nes manoma po šio 
karo geresnius drabužius siūti.

— Kriaučiai nori žinoti, ar 
bus dabar jų algos pakeltos?

— Taip, jos bus. Rugpiučio 9 
d. buvo New Yorko lokalų tary
bų narių susirinkimas, kuriame 
kalbėjo pats prezidentas S. Hil- 
manas. Jis pareiškė, kad kai ka
ras pasibaigs, tai kriaučiai gaus 
algos pakelti po dolerį per die
ną. Be algų pakėlimo, Hilma- 
nas sakė, kad bus įvestas mūsų 
unijoje ir senatvės apdraudos 
fondas. Taip pat jis žymėjo, kad 
kriaučiai gausią už šešias ame
rikoniškas šventes nedirbant ap
mokėti.

— Oh, šis pranešimas neblo
gas... O kaip lietuviai šventė 
karo pabaigą?

— Labai iškilmingai. Veik vi
sos dirbtuvės sustojo rugpiūčio 
13 d. Galima sakyti, kriaučiai 
nedirbo tris dienas.

— Negalima stebėtis. Dau
gelis kriaučių turi sūnus karo 
frontuose. Suprantama, tai juos 
paveikė. Girdėjau, kad tu vežei 
Sovietų Rusijos delegaciją per 
dirbtuves?

— Taip. Rugpiūčio 7 d. gavau 
iš Joint Boardo pakvietimą per 
L. Hollander} atvykti su maši
na pas jį. 9 vai. ryto jau aš bu
vau vietoje. L. Hollanderis lau
kė manęs. Jį paėmę, nuvykome 
į Roosevelt hotelį, pasiėmėme 
Klaudiją Orlovą, Čavataevą, Sa- 
mošiną ir „Advance” raporte- 
rius. Nuvykome pas Crawford 
Clothing Co. į Long Island.

— Tai ne į lietuviškas dirb
tuves?

— Ne.
— O kaip jiems patiko Craw

ford Clothing dirbtuvė?
— Bala juos žino. Jeigu ką 

nori išklausti, tai turi po kelis 
kartus klausinėti... Tyli ir tyli. 
Kai jau neduodi ramybės, tai ta
da pasako šį bei tą. Pavyzdžiui, 
aš klausiau, ar daug uždirba 
Sovietų Rusijoje kriaučiai. Jie 
sakė, kad po šimtą rublių per 
savaitę. Paklausiau, kiek čeva- 
taevas mokėjo už savo siūtą. 
Jis atsakė, kad šešius šimtus 
rublių. Siutas gražiai pasiūtas. 
Tik materijolas prastesnės rū
šies negu čia Amerikoje. Pa
klausiau, ar turi Sovietų Rusi
jos darbininkai nuosavų au
tomobilių. Jie atsakė, kad 
ne. Net dideli viršininkai jų ne
turi. Visi automobiliai yra val
džios nuosavybė. Jeigu kuriam 
valdžia pripažįsta, kad reikia 
automobilio, tai atvažiuoja šofe
ris, paima ir nuveža, kur jam 
reikia. Be reikalo Sovietų Rusi
joje automobiliais nevažinėja, 
nes jų nedaug yra.

— Jeigu tu būtum Sovietų 
Rusijoje, tai automobiliaus ne
tektum?

— Nė klausti nereikia.
— Tai ką jūs daugiau su jais 

kalbėjotės?
— Ką gi tu su jais kalbėsie

si, kad jie nenoriai į klausimus 
atsako. Paskui ir negražu lįs
ti svečiams į akis. Tai beveik 
visą dieną praleidome dirbtuvė
je. Jie sakė, kad yra Sovietų 
Rusijoje ir didelių kriaučių dirb
tuvių. Tik jie neturi naujovinių 
mašinų. Bet dirba panašiai, kaip 
ir Amerikoje; vienas vieną dalį, 
kits kitą ir tt. Po visų ceremoni
jų Crawford dirbtuvėje kvietė 
jie mane pietų, bet aš neturėjau 
laiko, tai nevažiavau.

— Kokiu tikslu toji delegaci
ja atvyko?

— S. Hillmanas pasiryžo su
vienyti visas darbo unijas į vie
ną pasaulio unijų internaciona
lą. Jie turėjo posėdžius Londo
ne ir Paryžiuje, kur nuo Sovie
tų Rusijos unijų atstovai daly
vavo. Ten Hillmanas susitiko su 
V. Kuznecovu ir užkvietė jį at
vykti į Ameriką. Jie priėmė pa
kvietimą ir atvyko. Tos delega
cijos pirmininkas yra V. Kuzne
covas. Sakoma, jis dirbo Fordo 
automobilių fabrike Detroite. 
Ar Hillmano pastangos suvieny
ti unijas pasaulinėj plotmėj pa
vyks, tai klausimas, nes Ameri
kos Darbo Federacija tokį vie
ningumą pasmerkė: mat, Sovietų 
Rusijos unijos, tai kaip prie Hit
lerio Vokietijoje ir prie Musso- 
linio Italijoje, yra valdžios uni
jos Tą patį padarė ir Anglijoj 
daugumas darbo unijų. Vadinas, 
visas reikalas užsikirto, ir var
giai kas iš to išeis.

— Aš tave šiandie gerokai 
sutrukdžiau. Atleiskite.

— Tai nieko. Nepatingėkite 
užsukti ir kitu kartu.

— Prie progos.
„Amerikos” Raporteris

BALF TARNAUTOJŲ 
PERMAINA

Prof. Dr. K. Pakštas nuo 
š. m. rugpiūčio 1 d. yra pasi
traukęs iš Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Fondo įstaigos 
ir todėl nuo tos dienos neturi 
nieko bendro su BALF admi
nistracijos reikalais.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

• Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos konsulas Chicagoje, 
šiomis dienomis buvo New 
Yorke.

• J. Rajeckas šią savaitę 
iš Washingtono buvo atvy
kęs į mūsų apylinkę.

• Polyna Stoska šį rudenį, 
spalių mėnesį, dainuos City 
Center operoje — „Parduo
tojoje Nuotakoje” ir „Skra- 
jojančiame Olande”.

• Pulk. K. Grinius buvo iš
vykęs Washingtonan į posė
džius.

• K. Jurgėla buvo Wa
shingtone, kur dalyvavo 
svarbiuose pasitarimuose.

• Kun J. šernius, Jersey 
City lietuvių parapijos kle
bonas, buvo nuvykęs Pitts- 
burghan, kur dalyvavo sese
rų pranciškiečių iškilmėse.

• Pr. Dulkė su žmona iš
vyko į Chicagą dalyvauti 
vargonininkų seime.

• P. Bajoras su žmona 
sveikina pažįstamus iš Laco- 
nijos, N. H., kur nuvažiavo 
atostogų praleisti.

• B. Adomaitienė, iš Rich
mond Hill, yra išvažiavusi į 
Chicagą.

• Dr. Rimavičius neseniai 
mokslo reikalais lankėsi New 
Yorke.

• Sella Žostautaitė šiuo 
tarpu yra atostogose.

• Sesuo Eucharista, kazi- 
mierietė, iš Chicagos buvo 
apsilankiusi New Yorke.

• Klierikas Ed. Klosevi- 
čius svečiuojasi pas savo tė
velius.

• V. Pankevičius, karys 
buvęs Prancūzijos fronte, šią 
savaitę parvyko atostogų. 
Lanko mamytę ir sesutes.

• J. Babilius, kuris plau
kioja su prekybos laivynu, 
buvo pasiekęs New Yorką ir 
užsukęs „Amerikon”.

AMERIKA

Angelų Karalienes 
Parapija

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos piknikas pavyko.

Oras, parapijiečiai ir jų 
draugai — visi rėmė pikni
ką ir jame dalyvavo. Prie 
vartų suskaityta apie 1,500, 
bet, įėmus ir jaunuolius, susi
darė apie 2,000.

Piknike darbavosi mote
rys B. Adomaitienė, Putinie- 
nė, Pankevičienė, Paniataus- 
kienė, Sijevičienė, Plioplienė; 
vyrai Dailydėnas, Apanavi
čius, Mikaliūnas, Jakaitis, 
Bartkevičius ir kiti. Jiems 
tenka padėkos žods.

Apie 5 vai. atvyko parap. 
jaunuolių benas, kuris apmar- 
šavęs visą parką svetainėje 
gražiai pasirodė su savo 
vaikštynėmis ir muzika. Čia 
tenka garbė mūsų parapijos 
kunigui A. Masaičiui už jo 
nenuilstantį pasidarbavimą.

Apie 9 vai. salėje buvo 
skelbimas — pranešimas iš 
karališkos šeimos rinkimų. 
Kandidatais į karalius buvo 
Jonas Butkus, J. Garšva ir 
S. Pusvaškis; į karalienes — 
Putinienė, Sijevičienė, Dul- 
kienė, Pankevičienė, Brangai- 
tenė, Adomaitienė; į karalai
čius — Ed. Tumasonis, Vin
cas Gužauskas, Montvila ir 
J. Ornoski; į karalaites — 
Tvaskiūtė, Ornoski ir B. San
ders.

Išrinkti šie: karalium — 
Jonas Butkus, 2038 balsais, 
karaliene — M. Putinienė, 
3371 b.; karalaičiu — V. Gu
žauskas — 4958 b.; karalaite 
— Tvaskiūtė 1644 balsais.

Šia proga klebonas dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie 
mūsų parapijos metinio pik
niko pasisekimo.

PADĖKA MARIANAPO- 
LIUI

Savo ir šeimos vardu tariu 
širdingiausią ačiū Marijana- 
polio vadovybei: kun. J. Ku
previčiui ir kun. J. Dambrau
skui už nepaprastai malo
nų priėmimą ir nuoširdžias 
vaišes per mūsų atsilankymą 
Marianapolyje.

Kolegija padarė nepapras
tai gilų įspūdį, sužavėjo savo 
grožiu ir tvarkingumu.

Gaila, kad taip mažas lie
tuvių skaičius randa laiko ap
lankyti šią pasididžiavimo 
vertą kultūros įstaigą.

Tikrai verta visiems Mar. 
Kolegiją pamatyti.

C. ir J. Konopinskai ir 
J. Misevičienė.

Paterson, N. J.
Padėkos mišios

Rugpiūčio 19 d., 10:30 vai. 
ryte buvo atlaikytos iškil
mingos mišios padėkoti Die
vui, kad karas baigėsi.

Mišias atnašavo parapijos 
pagelbininkas kun. J. Stašai
tis.

nuliūdime dvi dukteris — Ju
liją Terebeizienę ir Verą Svi- 
lainienę; du sūnų — Bene
diktą ir Joną, du žentu, dvi 
marčias, keturias anūkes ir 
pusbrolį Budrį, gyv. Water
bury, Conn, ir kitus.

Ilsėkis Viešpaties ramybė
je.

Rugpiūčio-August 24, l!jį^

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
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v

v
i
i

AMERIKOS LIETUVIŲ ' 

LIKŲ VISUOMENINIO 

KULTŪRINIO GYVEN 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTAD

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

m Su juo

^i.u-

„ niikentė-€ kiti 

Utelių ag- 
j šiandien

SVARBI KINI

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimai Jie yra 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gfr vėl 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,^ įįmeri-

ytm yra

Choras, vadovaujamas 
Vinco Justo, gražiai giedojo 
mišias. Per ofertoriją sugie
dojo „Panis Angelicus”. Po 
mišių buvo atgiedota 
Deum”.

Te

jus metus, yra parvykęs^ ^ti tik nausybe. 
mo pas savo tėvelius. Bety-j*8 ^un' 
rėš grįžti į ligoninę.

Sveikiname grįžusį.

Čungkingas. — f 
susitarimai tarp Ri 
linijos centrinės 
rodo, kad tos dvi š: 
deda naują laikota 
santykiuose.

Maskva formali? 
žino Ciangkaišeko 
bę aukščiausia Kii 
džia ir tuo būdu m 
atitraukė savo par; 
jos komunistams. P 
šiol sutinka remti 
reikalais kalbėtis 

’ i Ciangkaišeko cen

Kinija ir Rusija 
nepriklausomybę (

IŠVERTĖ ANGLIŠKAI

„Amerikoje” rugpiūčio 10 
d. buvo išspausdintos „Trem
tinių lietuvių maldos”, gau
tos iš Europos.

Dabar mums pranešama, 
kad kun. Thomas Chase tas 
maldas išvertė į anglų kalbą.

VESTUVĖS BUDRIŲ 
ŠEIMOJE

Jonas ir Regina Budriai 
rugpiūčio 18 d. išleido savo 
augintinę Denise Margry už 
Jono Algirdo šavoreikos, 
Lietuvos piliečio iš Vilniaus 
krašto. Dabar jis tarnauja 
prekybos laivyne.

Sutuoktuvės įvyko Aušros 
Vartų parapijoje, šliūbą da
vė kun. J. Gurinskas.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKŲ 
LĖKTUVŲ STOTYJE

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

AMERICAN EXPORT LINES
Marine Base La Guardia Field

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

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

Tel. MArket 2-5360

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

LietuviŲi Radijo Draugijos Vakarines

Maspetho Žinios

Bazaras pasisekė
Dešimtį dienų turėjome 

bazarą, kuris visais atžvil
giais pasisekė. Liks gražaus 
pelno.

Oras buvo gražus, be lie
taus. Žmonių apsčiai lankėsi 
kas vakaras. Tarp jų buvo 
kunigai K. Paulonis, A. Pa- 
žereckas, V. Pažereckas, V. 
Galčius, E. Nedzinskas, J. 
J. Gurinskas, K. Malakaus
kas ir B. Liubauskas. šie yra 
tikrieji maspethiečių priete- 
liai.

Taipgi matėsi ir kiti: Lauč- 
kai, Garšvai, Montvilai, Ru
sai, Brundzai, Marsoniai, Kli- 
mienė, Subatienė, Jurkai, 
Brangaitienė.

Be šių, buvo man nežinomų 
asmenų, kurie nuoširdžiai pa
rėmė. Vėliau pranešiu kitų 
pavardes ir plačiau aprašy
siu bazarą.

Visos draugijos sunkiai 
dirbo bazare: Rožančiaus, 
Moterų Sąjungos, Šv. Onos 
Sodalicija, Pan. švenčiausios 
Sodalicija, Altoriaus, Treti
ninkų, Karių Motinų, Šv. 
Vardo, Choras, Altoriaus 
Vaikai ir Vyčiai.

Visiems darbininkams pa
dėkoti kun. klebonas duos 
vakarienę parap. salėje rugp. 
28 d. vakare. Tada žmonės ir 
smulkią apyskaitą išgirs.

Bazaro pelnas buvo skolų 
išmokėjimui. Jau girdėti, kad 
skolų parapijoje tikrai ne
bus po šio bazaro.

Daugiau kitam numery.
Dalyvavęs.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja eis bendrai prie šv. Komu
nijos 9 vai. mišių metu šį sek
madienį, rugp. 26 d. Narės 
prašomos dalyvauti.

PADĖKA

Šiuo reiškiu padėką vi
siems, prisidėjusiems prie 
Kunigų Vienybės šeiminių 
mišių giedojimo, kurį meniš
kai choras atliko.

Padėka priklauso muz. Jo
nui ir Marijonai čižauskams, 
Tomui Foster, B. Brundzie- 
nei, Ksaverui Strumskiui, Al
binai Pakinkienei, Emilijai 
bei Feliksui Morkams, Ievai 
Kardokienei, Marei Adomė- 
naitei, broliams Klemensui ir 
Edvardui Tijūnaičiams, lei
tenantui Stasiui Budriui, Juo
zui Avižoniui, 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

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse mūsų my
limos motinėlės a. a. Rozali
jos Vanagienės, kuri palaido
ta rugp. 11 d.

Dėkojame parapijos klebo
nui kun. J. Aleksiūnui už 
dvasinį patarnavimą, o ypač 
dėkojame už šv. mišias, au
kas ir gėles.

Taipgi dėkojame šv. Rož. 
draugijoms, tretininkėms ir 
geradarėms C. Damašienei, 
P. Banziuvienei ir laidotuvių 
direktoriui J. Garšvai, kurio 
įstaigoje velionė buvo pa
šarvota, už patarnavimą.

Nuliūdę
Dukterys Julija Terebeizie- 
nė, Vera Svilainienė, sūnūs, 
žentai ir anūkai.

Piknikas
Parapijos naujos svetai

nės Komisijos — Fondo pik
nikas bus šį sekmadienį, rug
piūčio 26 dieną, Parmellis 
Pavilione, 5th Avė. ir River 
St. Patersone, Riverside sek
cijoje.

Galima imti autobusą 10, 
kuris priveža prie pat vietos.

Pikniko pradžia 1:30 vai. 
popiet, šokiai prasidės 3 vai. 
popiet.

Įžanga 45 centai.
Garbės pirmininkas 

kun. Kinta, šeimininkai
gis Jesolaitis ir Bernardas 
Obelevičius.

Visi patersoniečiai ir apy
linkės lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti.

i nepriKiausomyoę ( 
.pačius pa- Mongolijai, jei š: 
.^metais per plebiscitą ti 

Rugsėjo 2 d. bus pikni^prezidentas SU0Si Kadangi Or 
del Lietuvos nukentėjųĮįetuviams: golija. yra tvarki
žmonių. Rengia šv. Kazii presuoti sovietinę konstitu 

įšaliu ne- susitarimo vieta i 
Pa™’, ir darysim minimas kraštas

- jpriklausomy- vietų Rusijos įtak 
įtik karas Rusija pripažį 

Mandžiūriją, kur 
vertinga savo žei 
Iš Mandžiūrijos 
trauks, praėjus 
tems nuo japonų 
Paasitraukimas 
per tris mėnesiui

ro draugija.
Piknikas bus 

Pavilione. Prašom visų d; 
vauti.

KETVIRTADIENIAIS 7:30 VVWRL 1600 ko.

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 ___ VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St AD. J£ZA VITAS„ 6 franci bt Muzikos Vedeja

Brooklyn, N. Y. Pranešimų Direktorius pverirreen R
EV. 4-7142 Jbvergreen 8-3626

Žinutės
— Kaminskienė Blissvillė- 

je yra sunkiai susirgusi.
— Drabužių vajus bus in

tensyvus rugsėjo mėnesyje. 
Gauti lapeliai iš Centro.

— Šį sekmadienį Maspethe 
rinkliavą darys vienas iš Ma- 
ryknoll kunigų, jų misijų pa
laikymui. Kunigas Girnius, 
maspethietis, yra jų vienuo
lijoje ir dabar dirba Peru 
valstybėje, Pietų Amerikoje.

yra 
Jur-

žinutės
Karys Jonas Baublis, ku

ris išbuvo užjūry apie

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 16, N. Y.

VOKIETIJOJ SUTIKO 
DAUG LIETUVIŲ

MIRĖ

Rugpiūčio 8 d. mirė Roza
lija Vanagienė, 74 metų am
žiaus, gyv. Brooklyn, N. Y.

Palaidota rugp. 11 d. iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios Šv. Kryžiaus kapuo
se. Bažnyčioje buvo iškilmin
gos gedulo pamaldos ir tre
jos mišios. Kapuose paskuti
nį palaiminimą suteikė kleb. 
kun. J. Aleksiūnas.

Velionė paliko dideliame

„Amerikos” skaitytoja A. 
Laukaitienė gauna įdomių 
laiškų iš savo sūnaus kario. 
Jis yra Vokietijoje.

Viename laiške jis rašo:
„Man atrodo, kad čia Vo

kietijoje yra daugiau lietu
vių, nekaip pačioje Lietuvo
je. Ir nė vieno negalima ras
ti, kuris norėtų grįžti po rus- 
kio valdžia. Iš tų visų žmo
nių aš suradau kelis, kurie 
kilę nuo Virbalio ir nuo Vil
kaviškio... Išrodo, kad Vil
kaviškis sudaužytas taip blo
gai, kad nė vieno namo neli
ko stovinčio”.

Kitame laiške iš Miunche
no liepos 8 d. jis pažymi:

„Kaip anam mieste, čia yra 
labai daug lietuvių, čia pas 
mus už valgį dirba virtuvėj 
keturi lietuviai. Man dar ne
teko nueiti į miestą, bet aš 
girdėjau, kad čia yra lietu
vių bažnyčia su lietuviais ku
nigais ir vienas vyskupas lie
tuvis. Čia ketina steigti lie
tuvių gimnaziją”.

| LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ |

I KLUBAS i
I I

Juozas Zakarauskas, Manager
I PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

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

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
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* nepriklau- ]
Mieli lietuviai paterso:^^ _ jį . 

čiai, ar pamiršote, kad tižu j šalį.” 
tančiai mūsų brolių ir sesT . . w 
kančia Europoje, svetiirfU . . 
šalyse išblaškyti? Nešl5^,,,. L 
drabuzius ir kenuotą mr . ., 
tą. Dabar nėra punktų. Ti»ta karas 
kit širdį, brangūs Paters 
lietuviai. 1 ‘ .....

J. E. Jokubavič^8118
.-.ase progra- 
^.Toji pašai-

PARDUODAMA “ buy° įpMsųgink-
Geri, pigūs, patogūs, naisHitleriui ir 

Gerose vietose. Patamavujj ant kojų, 
teisingas. am turi ir sa-

RESPUBL1

New Yorkas. 
konų komiteto 
Brownell pare 
partija reikaląApdraudžia viską, kas tik^ Niekam į

prašo. Apdraudžiu (insurinutal lend-lease 3 . . . {
žmones. i«os galybę, W ’ ?

ta Teherane,
Kreipkitės: mmiant dame įr
Joseph Vastunas^ų iva "įferencijose.

Respublikon

dame ir kitose

Real Estate Insurance g parama rusai 
496 Grand St., ]

Tel. EVergreen 7-1670

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. Jūs patys už- 
sidėsite. 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.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE £ INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONXRAKTORIAI

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

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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■. ir ten sav° Planus «
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394-398 Broadway, Brooklyn, N. j
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1
•» *
> sako, kad diplo- 
^a prieš rusus 
*ięyra jau pradė- 
% sekretoriaus 
^užsienio rei- 

pareiškimai 
Balkanuose aiš- 

hd Maksvai ne- 
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^atenkintos nė 
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sM nei Amerika

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užejlmui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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