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6 Ji yra net kelių ag-
SALDAINIŲ PA>ka, dar ir šiandien 

geriausios rūšies u
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i pusryčiai - pietos - vakariene c&s vyriausybė tą
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į Juozas Glllkllš , kad Lietuva vėl
į, 495 Grand Street, p.
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Choras, vadovaujamas jus meta.7=Vmco toto, grniai giedojo nop^is negali^būti^tik 
misiąs. Per ofertonją sugie- — 
dojo „Panis Angelicas". Po 
mišių buvox atgiedota „Te 
Deum".
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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 yra 

kun. Kinta, šeimininkai Jur
gis Jesolaitis ir Bernardas 
Obelevičius. v

Visi patersoniečiai ir apy
linkės lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti.

Rož. . 
ms ir 
šienei,| 
otuvių 
kurio 

o pa
ną.

Žinutės
Karys Jonas Baublis, ku

ris išbuvo užjūry apie tre-

beizie- 
sūnūs,

^P^iburbulas, — jis turi 
“ve^tdytas.
P .. '.kime ir pačius pa- 
Wjo'ai rusai 1940 metais 

, ^Lietuvą, prezidentas 
zmoiuiĮ.Eq.as tarė lietuviams: 
rOpik*esam suinteresuoti 
FiS'1 l’avcr«t'-1 šali'l ne' 
™"iiimybe ir darysim

1 vauti v v, ns nepriklausomy- 
inti, kai tik karas 

Mieli fe Lietuvos nepriklau- 
čiai, arpnera. prarasta, — ji 
tančiaič.ai atidėta į šalį.” 
kančia lietuvių tauta laukia 
šalyse fe; vyriausybės ir jos 
drabni® io duotų žodžių iš- 
tą. DabarĖ šiandien, kai karas 
kitširiįkas.
lietuviai ★ • *

j| kraštų su širdgėla 
____ lend-lease progra- 

aukimą. Toji pašal- 
PAEl^ms tautoms buvo 

sėkmingiausių gink- 
Geri, ĮĘškinti Hitleriui ir 

Gerose įsistoti ant kojų.
jį parama turi ir sa- 

Apteščią pusę. Niekam 
prašo,Apiūs, Jkad lend-lease 
mooes. >ūtė Rusijos galybę, 

^gpįs.ėjo komunizmui ant 
t i; sunkvežimių įva- 
J^T/n į Europą.
^Įj-lease parama rusai 

^«nusPairalti°nS 

^'žgniaužę tautų lais-

Čungkingas. — Paskelbti 
susitarimai tarp Rusijos ir 
Kinijos centrinės valdžios 
rodo, kad tos dvi šalys pra
deda naują laikotarpį savo 
santykiuose.

Maskva formaliai pripa
žino čiangkaišeko vyriausy
bę aukščiausia Kinijos val
džia ir tuo būdu netiesiogiai 
atitraukė savo paramą Kini
jos komunistams. Rusija nuo 
šiol sutinka remti ir krašto 
reikalais kalbėtis tik su 
Čiangkaišeko centrine vy
riausybe.

Kinija ir Rusija pripažins 
nepriklausomybę O r u t i nei 
Mongolijai, jei šis kraštas 
per plebiscitą taip nubal
suos. Kadangi Orutinė Mon
golija yra tvarkoma pagal 
sovietinę konstituciją, tai ši 
susitarimo vieta reiškia, jog 
minimas kraštas pereis So
vietų Rusijos įtakon.

Rusija pripažįsta Kinijai 
Mandžiūriją, kuri yra labai 
vertinga savo žemės turtais. 
Iš Mandžiūrijos rusai pasi
trauks, praėjus trims savai
tėms nuo japonų pasidavimo. 
Paasitraukimas bus baigtas 
per tris mėnesius.

Ši sutarties vieta yra di
delis Kinijos laimėjimas. 
Daug kas manė, kad rusai 
gali pasilikti sau Mandžiūri- 
ją ar bent ją kontroliuoti.

Mandžiūrijos geležinkelius 
prižiūrės drauge kinai ir rus- 
sai, taip pat ir laivyno bazę 
Port-Arthurą. Dairenas bus 
paskelbtas laisvu uostu.

Sovietų interesai Mandžiū- 
rijoj bus baigti po 30 metų.

Manoma, kad šis susitari
mas padės išvengti pilietinio 
karo Kinijoje.

Kinų komunistų atstovai 
atskrido tartis su čiangkai- 
šeku.

Ickes Pasilieka
Washingtonas. — Prez. H. 

Trumanas pranešė, kad Vi
daus Reikalų sekretorius 
Ickes pasiliks vyriausybėje.

Iš pirmutinio Roosevelto 
kabineto Ickes yra vieninte
lis, ligšiol išbuvęs vyriausy
bėje.

Amerikos istorijoje jis yra 
žmogus, ilgiausiai išbuvęs 
kabinete.

RESPUBLIKONAI REIKALAUS ŽINIŲ 
APIE JALTji IR TEHERANU

IKO

toja A. 
įdomių 

s kario.

rašo: 
čia Vo

lu lietu- 
Lietuvo- 
ima ras- 
:i po rus- 
isų žmo- 
is, kurie
nuo Vi - 
kad Vii- 

j taip blo- 
lamo neli-

MUrray HD1 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in neater
Metropolitan area 

809-11 Fifth Ave.
New York 16, N. Y. >n atvykę rusai 

QeiOus nelaukite išga- 
jfAmerikos: mes jus 
audysim su ameri- 

liiklais”.

New Yorkas. — Respubli
konų komiteto pirmininkas 
Brownell pareiškė, kad jo 
pąrtĄja reikalaus iš Ameri
kos vyriausybės paaiškini
mą apie tai, kas buvo nutar
ta Teherane, Yaltoje, Pots
dame ir kitose didžiųjų kon
ferencijose.

Respublikonai reikalaus, 
kad vyriausybė atskleistų 
savo planus dėl išvaduotųjų 
Europos kraštų, į kuriuos 
neįsileidžiami nei Amerikos 
valdininkai, nei spaudos at
stovai. ši partija yra susirū
pinusi dėl politinės ateities 
tose šalyse, taip pat smerkia 
masines žmonių deportaci-

rių susitarimų pasiekta. Ko
ki tie klausimai, kuriais pasi
liko neprieita susitarimo ? 
Nei jums nei Kongresui tai 
nebuvo pasakyta, šis karas 
buvo kovojamas apginti mū
sų tautai ir, kiek tik galima, 
suteikti laisvę paskiriems 
žmonėms ir laisvą augimą 
vyriausybėms užsieniuose 
pagal tuos principus, kuriais 
remiasi mūsų respublika. To
dėl mes žiūrėsim, kad admi
nistracija niekados iš akių 
nepamestų tų tikslų, dėl ku
rių mūsų kariai kovojo.”

ts laikas panaikinti >s’ kurio_9 *eSali Pasėti nau’ 
' naramns vaisius. I J° kar0 sėklą.

Rado Ginklu Nuo 
Atomines Bombos
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Sek,"yrn Gen. MacArthur Japonijoje
Washingtonas. — Valsty- ----------------------------------------

bės sekretorius Byrnes kitą TARĖSI LENKIJOS 
savaitę išskrenda į Londoną 
dalyvauti užsienių reikalų 
ministerių konferencijoje.

Toje konferencijoje bus

VYSKUPAI

Pereitą mėnesį čenstoka- 
nustatyta pokarinės Euro- vuje buvo susirinkę lenkų 
pos padėtis ir suredaguotas vyskupai, pirmininkaujant 
taikos sutartys su Italija, Krokuvos arkiv. Sapiehai. 
Vokietija ir kitomis šalimis, 
buvusiomis ašies pusėje. Buvo pripažinta, kad daug

Konferencjoje dalyvaus L“klJos gyventojų negauna 
Byrnes, Bevinas, Bidault ir religinio patarnavimo del 
Molotovas. _ kunigų stokos.

Kinijos užsienių reikalų Dvi garsios lenkų bažny- 
ministeris vargiai atvyks, čios, šv. Panelės Marijos ka- 
kadangi daugiausia bus tedra Krokuvoje ir čensto- 
sprendžiami tik Europos rei- kavos bazilika, dabar yra 
kalai. . restauruojamos. Bet darbai

Posėdžiai bus pradėti apie eina lėtai dėl medžiagos trū- 
rugsėjo 10 d. | kūmo.

DE GAULLE KALBĖJOS SU TRUMANU

paramos vaisius, 
;irodė nuodingi išti

ktoms.
« * • *
1 rodo, kad Ameri-

Washingtonas. — Genero
las De Gaulle ir jo užsienių 
reikalų ministeris Bidault 
keturias dienas praleido Wa
shingtone, tardamiesi su 
prezidentu Trumanu ir Val
stybės sekretorium Byrnes.

Išleistame pranešime sa
koma, kad jų pasitarimai 
buvo platūs, nuodugnūs ir 
darnūs. Buvo pasiekta min
ties sustiprinti glaudesniam 
b e n d r a d arbiavimui tarp 
abiejų kraštų.

Tikimasi, kad Prancūzija 
savo politiką nori daugiau 
pasukti į vakarus — į Ang
liją ir Ameriką. .

Prancūzija ■ s ū t i k s ianti 
drauge su Anglija ir Ame
rika prižiūrėti rinkimus 
Graikijoje, taip pat išspręsti 
Graikijos ir Bulgarijos sienų 
klausimą.

De Gaulle pareiškė, kad 
Prancūzija sutinka su ang
lais ir amerikiečiais dėl rin
kimų Bulgarijoje. Prancūzi
ja nedarys jokių kliūčių, kad 
Italija atgautų savo senes- 
niąsias kolonijas Šiaurinėje 
Afrikoje.

Spėjama, kad prancūzai iš 
Amerikos Export-Import

banko gaus 240 milijonų do
lerių paskolą ir dar 450 mi
lijonų dolerių iš lend-lease 
bus paversta ilgalaike pa
skola.

Sekmadienį Prancūzijos 
vyriausybės galva gen. De 
Gaulle lankėsi New Yorke, o 
pirmadienį išskrido į Chica
go-

New Yorke gen. De Gaulle 
matė su viršum 2 milijonai 
žmonių.

Dar Vis Žūsta Nuo 
Atominės Bombos

San Francisco. — Japonų 
radijas praneša, kad atomi
nės bombos siaubas, sukeltas 
Hirošimos mieste, dar tebe
sitęsia.

Be pirmųjų aukų, per dvi 
sekančias savaites po bom
bos numetimo žuvo dar 30,- 
000 žmonių nuo kažkokių ne
aiškių spindulių.

Iš viso tam mieste ligšiol 
žuvo 80,000 žmonių. Namų 
ta viena bomba sunaikino 95 
procentus.

Hirošima šiandien 
mirties miestas.

yra

Miuuche- 
lažymi: 
jte, čia yra 
ų. Čia pas 
ia virtuvėj 
an dar ne
štą, bet aš 
yra lietu- 

tuviais ku- 
skupas Be
steigti lie-

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 darb • 
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, 
)us labai pastovus.

šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr Kriaucunas, 

1 309-11 5 Ave., New York 16, 
i New York.
j Dešimties metų garantija.

s^iojimo politiką Ru- 
filgiu.

CntifĮ)j orko „Times” skil- 
a Sulzberger iš Pa- 
ašo, kad diplomati- 

pusiausvyra Euro- 
P®u?otsdamo konferen- 
A®^,o Japonijos pasida- 
kai^'dėjo keistis.

stebėtojai mano, 
»kratijų žodis ir įta- 

CjpjjjfDl turės didesnio svo 
r loos reikaluose. Tuo 

Stalingrado mūšių
L-i^ykį demokratijos 
p paimti viršų Euro-

Washingtonas. — Ameri
kos laivynas esąs išradęs 
ginklą, kaip laivus apsaugo
ti nuo atominės bombos.

Yra tai radaro kontroliuo
jama patranka, kuri jokio 
priešų lėktuvo neprileidžia 
prie laivo arčiau, kaip 50

W Ml N

£Č1Ų

II
r

stuvėms

jreen 4-9672

Namai - Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P, MACHULIS
BEAL ESTATE t INSURANCE 

MM Mth St, Woodhaven 81, N. I.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel Virginia 7 -1896

STan 8-um

F. GRAŽYS Ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atliek* mariniu n*mq tleoq B- 
lyrinim plMterUvtan 
viq cementevimą ir Irt. dirbtu.

MS MAUJEE ST, 
BROOKLYN «, N. Y.

Manila. — Gen. MacArthur 
savo štabą perkėlė iš Mani- 
los į Okinavą. ‘

Iš ten jis ketvirtadienį ja
ponų laiku, arba trečiadienį 
mūsų laiku, pasiekė Japoniją.

Pora dienų anksčiau mūsų 
kareiviai nusileido į 
aerodromą ir iškėlė 
kos vėliavą japonų 
netoli nuo Tokijo.

Tų pirmųjų karių 
tis — paruošti vietą 
Amerikos lėktuvams 
mo dienoje.

Pradėjus platesnį
jos okupavimą, Atsugi aero- ką, kuri yra viena iš stipriau- 
drome ir gretimose vietose šių Japonijos laivyno bazių, 
kas trys minutės nusileis po 
didįjį amerikiečių lėktuvą — 
su žmonėmis, su ginklais ir 
su visu kariniu atsargumu.

Trečiadienio rytą admiro
las Halsey Missouri laivu 
įplaukė į Tokijo įlanką. -

Ant to laivo šį sekmadienį 
bus pasirašytas Japonijos 
pasidavimas gen. MacArthur 
akivaizdoje.

Pasidavimo apeigose daly-

Atsugi 
Ameri- 
žemėje,

paskir- 
kitiems 
užėmi-

Japoni-

vaus ir generolas Wain
wright, kuris prieš trejus 
metus ir trejus mėnesius bu
vo japonų paimtas į nelais
vę Corregidore. Jis Amerikos 
lakūnų neseniai buvo išlais
vintas.

Į Tokijo įlanką trečiadienį 
atskrido admirolas Nimitz, 
Amerikos laivyno Pacifike 
vadas. Jis yra paskyręs lai
vynų dalis, kuiros išlaipdins 
kariuomenę ir marinus Japo
nijai okupuoti.

Pirmieji Amerikos laivai 
iš pradžių atplaukė į Jokosu-

šalia Tokijo įlankos.
Iš Jokosukos adm. Halsey 

galingu 45,000 tonų Missou
ri laivu pasuko Tokijo pusėn.

Japonai tuo tarpu pasiduo
da įvairiuose karo laukuose 
—Kinijoje, Burmoje, Filipi
nuose ir kitose Pacifiko sa
lose. .

Rusai užėmė daugiau Ku
rilų salų, gulinčių prie pačios 
Japonijos.

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SEIMAS

Atsižvelgiant į politinio 
momento svarbą, rugpjūčio 
21-23 d.d., Washington, D. C. 
buvo sušauktas nepaprastas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto pasi
tarimas. • - -

Pasitarime dalyvavo ALT 
pirmininkas L. Šimutis, vice
pirmininkas adv. V. Laukai
tis, sekretorius Dr. P. Gri
gaitis, iždininkas M. Vaidyla 
ir LAIC pareigūnai su adv' 
K. Jurgėla priešakyje.

tarimų posmai, kurie, tiesio
giai ar netiesiogiai, siejasi 
su Lietuvos gyvybiniais in
teresais, pirmiausia Kara
liaučiaus ir jo apylinkės Ru
sijai perleidimo projektas.

Brownell pažymėjo: „Tai
kos konferencijai teliks vien 
užrašyti tai, kas jau buvo 
nutarta Vokietijos atžvilgiu, 
išskyrus mažesnius atvejus. 
Mums buvo pasakyta, kad 
Potsdame, Teherane, Kvebe
ke ir Yaltoje įvairūs klausi
mai buvo svarstomi ir įvai- tūkstančių pėdų. 
======================== į Amerikos aviacijos virši- 
rai laisvoms ir demokrati- ninkas gen. Arnold kiek se
nėms valstybėms. i n^au yra pranešiąs, kad šioji

★ e * šalis jau turi lėktuvų, kurie
Jūs žinote, kad Churchillis gali nuskristi 5,000 mylių be 

visą laiką buvo didelis ko
munistų neprietelius ir jis jėgtų atominę bombą numes- 
Stalinui į akis tiesiai sakyda- ti į bet kurią žemės vietą, 
vo, ką galvojąs apie Krem- ---------------------
liaus diktatūrą. Toscanini Grįžta

Šiandien Anglijos valdžio-  
je sėdi darbiečiai. Jie save Roma. — Garsiausias šių 
vadinasi socialistais. Ir Sta- laikų orkestrų vadovas Tos- 
linaš savo tvarką yra apšau- canini sutiko grįžti į savo 
kęs socialistine. gimtąjį kraštą. Kitų metų

Ar neįdomu, kad šie Ang- vasario mėnesyje La Scala 
lijos socialistai prasčiau su- teatre Milane jis diriguos 
gyvena su Stalinu, negu kelioms operoms. 
Churchillis? Toscanini, kuriam dabar

Laikraščiai sako, kad Pots- jau 79 metai amžiaus, dėl Sa
dame darbiečiams Stalinas vo griežto nusistatymo prieš 
pademonstravo visą šiaurės fašistus, turėjo išvykti iš sa-

sustojimo. Toki lėktuvai pa-

įfger sako, kad diplo-
fensyva prieš rusus
|ppoje yra jau pradė-
' tybės sekretoriaus

Įjl?’ anglų užsienio rei- 
liisterio pareiškimai 
dės Balkanuose aiš-

M, kad Maksvai ne- „------------------  ----z --------- ------------,----- d----- d------------
b ten viešpatauti ir j šaltį. Rusijos diktatorių ten vo tėvynės. Paskutiniais me- 

prfūktatūras palaikyti, labiausiai įpykino ne kas ki- tais dirbo Amerikoje.
*ir Amprilrnc vvrinn. tas kairi tik Rptzinaa nania-l La Scala Opera per karą 

buvo apgriauta. Dabar 
taisoma. Pats Toscanini 
davęs 5,000 dolerių tam 
kalui.

-ir Amerikos vyriau- tas, kaip tik Bevinas, nauja-' 
nepatenkintos nė sis anglų užsienių reikalų 

Mnu Jugoslavijoje. ministeris. Esą, Maskvos po- 
|||hglija, nei Amerika nas buvo tiek įširdęs, kad jau 
^Europos Rusijai nė- buvo susidėjęs savo daik-

:—----£us įr rengėsį grįžti į Krem
liaus mūrus. Prezidentas Tru- 

^(tvirą. Dabar atėjo manui tekusi garbė raudoną- 
P-nedams ir ameri- jį diktatorių už skverno pri-

, kad jie laikyti Potsdame, kad tasai 
J’i Maskvos pakalikų iš savo rūstybės 
r i vieta turi būti tik- Į dintų.

\ios paskutinio žo-
£%engėsi tą klausimą

Ingiams ir 
jF pasakyti,

ARKIV. SPELLMAN 
PACIFIKE

neišsineš-

ji 
yra 
rei-

New Yorko arkivyskupas 
Fr. Spellman, aplankęs Ho
nolulu, išvyko į Guamo salą.

buv°orandumo pi;Pecialaus 
^įteiktos Ameriko^^P1^,096 
Suinteresuotoms įstaigbnS;0? .

Pasitarimo dienomis Ame
rikos Lietuvių Tarybos vei
kėjai turėjo progos atsilan
kyti ir išsikalbėti visoje eilė- 

, tame 
Vaičiuje ir Valstybės De- 
Sil-L^amente.
Part— eis- or^n suglaudus, A-

Viską Taryba
merikos Lietuvių <jar 
jaučiasi įpareigota "*-G^ešti 
kartą visuomenei prabŲ^p^ 
kad, pastarųjų laikų taf-Ju 
tautinių įvykių nepaisant,vyt, 
Amerikos vyriausybės nusi
statymas Lietuvos atžvilgiu 
nėra pasikeitęs.

Vadinasi, neturi jokio pa
grindo gandai apie tariamą 
Lietuvos pasiuntinybės ir 
jos konsulatų netrukus tu
rintį įvykti uždarymą, apie 
Amerikos valdžios esą jau 
duotą sutikimą pripažinti 
1940 metais Sovietų įvykdy
tą Lietuvos aneksiją.

Toliau buvo svarstomas 
Amerikos Lietuvių visuoti
nio seimo sušaukimas.

Vykdant ALT kolektyvo 
anksčiau tuo reikalu priim
tą nutarimą Vykdomasai 
Komitetas nusprendė imtis 
iniciatyvos tam seimui šauk
ti lapkričio antroje pusėje.

Dėl tikslios seimo sušauki
mo vietos ir laiko nutarta at
siklausti visų ALT narių, ži
noma, atsižvelgiant į vis te- 
begaliojančius susisiekimo 
suvaržymo patvarkymus.

Pasitarimo proga, rugpjū
čio 22 d., ten pat Washing
tone, buvo sukviesti ir Trem
tinių Reikalams Komisijos 
nariai.

Išklausę komisijos pirmi
ninko J. Griniaus ir sekreto
rės A. Devenienės išsamų 
tuo reikalu pranešimą, Ame
rikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas Tremti
nių Komisijos atliktiems 
darbams visiškai pritarė ir 
užgyrė naujus sumanymus

Pasitarimo dėmesys buv^ J valdži įstaig
pirmiausia nukreiptas į tarp
tautinės padėties apžvalgą, 
ypatingai, kiek ji yra susi
jusi su laisvos, nepriklauso
mos ir demokratinės Lietu
vos atstatymu ir svetur at
sidūrusių Lietuvos tremti
nių likimu.

SURASTI HITLERIO SLAPTI GINKLAI tie Potsdamo Konferenc. nu-

52 Submarinų
Washingtonas. — Karas iš 

Amerikos pareikalavo 52 
submarinų.

Tačiau su viršum 200 A- 
merikos submarinų paskan
dino 1,187 priešo laivus. Iš 
jų 146 buvo kariniai laivai.

Šių metų liepos 1 d. Ame
rika turėjo 240 submarinų. 
Ligi to laiko 47 negrįžo ir 
dar keli buvo sunaikinti.

Iš viso nuo 1940 metų A- 
merika įsigijo 211 naujų sub
marinų.

Karui baigiantis, Vokieti
ja turėjo apie 450 povandeni
nių laivų. Iš viso per karą 
Vokietija neteko 713 subma
rinų; iš jų 151 nuskandino 
amerikiečiai.

Pakore Belaisvius
Kansas City. — Leaven

worth stovykloje karo teis
mas pasmerkė pakarti 7 vo
kiečių belaisvius, kurie per
nai buvo nužudę vieną iš sa
vo draugų už tai, kad jis ga
lėjęs amerikiečiams išduoti 
karinių paslapčių.

Visiems jiems bausmė bu
vo įvykdyta.

Iš viso minėtoje stovyklo
je buvo jau pakarta 14 vo
kiečių belaisvių.

Washingtonas. — Ameri
kos specialistai smarkiai 
dirba Vokietijoje tyrinėda
mi, kokius naujus ginklus 
anos šalies išradėjai buvo 
padarę ar bebaigią daryti.

Tarp kitų dalykų, buvo 
rastas ginklas prieš radarą 
ir bandymai išdirbti naujas 
nuodingas dujas, daug stip- tos pasitrauks admirolas 
resnes už visas ligšiolines. Iš King. Jis jau yra 67 metų 
anglies vokiečiai mokėjo pa- amžiaus, 
daryti sintetinį sviestą; alko
holį, muilą ir gazoliną.

Numato Permainas

New Yorkas. — Manoma, 
kad netrukus, pasitrauks Ka
ro sekretorius Stimson. Dar 
nežinia, kas bus jo įpėdinis.

Spėjama, kad iš savo vie- 
pasitrauks

Generolas Marshall grei
čiausiai dar kelis mėnesius 

Nuostabiausi jų darbai bu- pasiliks dabartinėse pareigo- 
vo prie raketos su pilotu. To- se, kaip Amerikos vyriausio 
ji raketa Atlanto vandenyną1 štabo galva.
būtų galėjusi perskristi per Aviacijos štabo viršinin- 

minučių. aip Pa Jle gęn Arnold pats pareis- 
smarkiai dirbo ir prie atomi- kg J Pbos ;
nes bombos. > . _e v J v ’„atsisėdus po ąžuolu, nusau- 

Kai kurios iš šių žinių bus ti kiekvieną lėktuvą, kurs 
labai naudingos Amerikos pasirodys virš mano galvos.” 
mokslui ir pramonei. ---------------------

Sunaikinta Fabrikas 
Marijampolėje

New Yorkas. — Į šią šalį 
parskrido garsusis Ameri
kos lakūnas, kuris bemaž 
vienas Kinijoje buvo suorga
nizavęs aviacijos pasiprieši
nimą japonams.

Tai gen. Chennault, „skra
jojančių tigrų” vadas.

Pereitą mėnesį jis buvo at- 
j Kini-

Tremtinių informacijomis, 
Mariampolės cukraus fabri
kas buvo visiškai sunaikin
tas.

Tuo tarpu neturime žinių, ______z_____ t „
kokio likimo susilaukė kiti leistas iš savo vietos 
du cukraus fabrikai: vienas joje. Jis yra gavęs aukščiau- 
Paventyje (Šiaulių apskr.), sius Kinijos karinius pažy- 
antras — Panevėžyje. LAIC mėjimus. Komisijos veiklai praplėsti.
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.Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

GALYBIŲ KEITIMASIS

Ką tik praėjusiame kare matėme vieną iš didžiausių 
jėgos iškilimų ir pasikeitimų pasaulio valstybėse.

Pradžioje atrodė, kad nėra tokios galybės, kuri sustab
dytų Vokietiją. Ji su puikybe užiminėjo valstybes, miestus 
ir savo tvarkai pavergė žmones. Viena pasilikus Anglija 
tada buvo tartum skęstanti sala, laukianti paskutinės savo 
valandos.

Japonijai pradėjus karą prieš Ameriką, vėl ta pati isto
rija atsitiko. Japonai siaustė siautė po Azijos žemyną ir 
Pacifiko salas. Ūmu laiku jie užėmė turtingiausius žemės 
plotus ir atsidūrė prie paskutinių Amerikos įsistiprinimų, 
— dar šuolis, ir jie jau būtų buvę Havajų salose.

Karo svarstyklėms keičiantis, pradėjo iškilti naujos 
pajėgos. Taip atsirado ir išgarsėję trys didieji. Dabar jau 
ne Vokietija ir ne Japonija grojo pirmu smuiku. Pergalės 
laimė jau'krypo amerikiečių, anglų ir rusų pusėn.

Kurį laiką rusų garbė ir galybė buvo tokia stipri, kad 
nieko daugiau negirdėjai, kaip tik kalbas apie raudonosios 
kariuomenės žygius, kai jie mušė vokiečius. Tai atsiliepė ir 
tarptautinės politikos sprendimuQse: kiti du didieji bemaž 
tūpčiojo apie rusus ir darė jiems visas nuolaidas, kokių tik 
įsigeisdavo Kremlius.

Valstybių jėgos žinovai sakė: iš šio karo Amerika iš
eis pirmąja galybe, po jos Rusija ir tik paskutinėje vietoje 
Anglija. Tie žinovai taip pat tvirtino, kad stipriausias pa
saulio vyras po šio konflikto pasiliks Stalinas.

Toki buvo didžiųjų santykiai prieš pora mėnesių. Bet 
dabar jie pasikeitė, ir anų valstybių galybės ženklą reikia 
pertvarkyti.

Keistu istorijos lėmimu, šiandien galingiausias pasau
lio vyras jau yra ne Stalinas, bet paprastas farmeris iš Mis
souri, žmogus be didelių ambicijų ir be didelio valdžios troš
kimo. Tai prezidentas Trumanas.

Taip pat Anglija didžiųjų šeimoje yra ne paskutinė, bet 
antroji iš eilės. Jeigu žiūrėti plikos jėgos akimis, Rusija 
yra paskutinė tarp trijų didžiųjų.

Kai New Mexico tyrlaukyje buvo išsprogdinta pirmo
ji atominė bomba, prasidėjo ne tik naujas amžius žmonijos 
istotfjbj^rbėt buvo isųpakeistas valstybių galybės santykis.

Pavojingiausio girxklo paslaptį dabar žino Amerika, 
Anglija ir Kanada. \

Šis žinojimas be galo išgelia Amerikos ir Anglijos pa
dėtį. Anglija nėra jau paskutinė prie galingųjų.

Toks pasikeitimas gali b\ūti tik laikinas, nes nors ir 
kaip slėptum naują ginklą, jis'i su laiku vis tiek pasidaro 
ir kitiems prieinamas. *

Bet tuo tarpu turme skaitytis su esama padėtimi ir 
pripažinti, kad atominė bomba Ameriką ir Angliją pavertė 
stipriausiais kraštais. Tai< skamba kiek ironiškai, nes iš 
esmės abi valstybės yra. taikingos prigimties. Drauge plikos 
jėgos ir durtuvo, garbintojas Stalinas turėtų atsiminti, kad 
be jo divizijų, esama ir kitokių pajėgų. Jis Teherano konfe- 
rencijcvje Rooseveltui atsikirto: „Kiek gi divizijų gali pa
statyti-popiežius?”, kai buvo norėta Vatikaną įtraukti į bū- 
sipną taikos konferenciją. Šiandien su lygia ironija Stali- 
Tiias gali pasiklausti savęs: „O kiek atominių bombų aš galiu 
pastatyti ?”

Atominė bomba yra baisus mirties ginklas. Užtektų 
jų kelių šimtų, kad šios žemės miestai gulėtų griuvėsiuose 
ir kad milijonai žmonių netektų gyvybės. Tik dvi jų, numes
tos ant Japonijos, nužudė, sužeidė ar paliko be pastogės 
apie pusę milijono žmonių.

Kurie vien tik ginklu pasitiki, turi šio ginklo bijoti. 
Bet kurie paiso teisingumo, tie atominę jėgą gali panaudoti 
geram tikslui: išlaikyti taikai, atitaisyti tarptautinėms 
skriaudoms ir pagerinti pačių žmonių buičiai.

Būtų negirdėta neteisybė, jeigu Amerika, šiandien bū
dama stipriausia pasaulio valstybė ir savo rankose turėda
ma raktą į teisingo tautų sugyvenimo duris, galėtų pakęsti 
diktatorių ir tironų juodus darbus ir jų agresinius žygius, 
padarytus ir net šiandien tebevykdomus pasaulyje prieš 
silpnesnes tautas. R. ,

Iš Švedijos lietuvių ketu
ri buvo susivilioję rusų gra
žiais žodžiais ir pažadais.

Jie nutarė grįžti į Lietu
vą ir net tikėjosi ten gauti 
svarbias vietas. Jie buvo iš
vežti, bet tuoj pamatė, kad 
bolševikai jų visai nė nema
no grąžinti Lietuvon. Visi 
jie buvo nugrūsti į Rusiją ir 
ten palikti blogose sąlygose.

Vienas jų, nieko nelaukda
mas, pabėgo iš Rusijos į lais
vąjį pasaulį.

Čia duodame jo grįžimo ir 
pabėgimo aprašymą, iš kurio 
taip pat matyti, kad rusai be 
atodairos tremia žmones iš 
Lietuvos.

Aprašymas pradedamas 
tuo, kaip anie keturi lietu
viai nuvyko į rusų stovyklą, 
iš kur turėjo būti gabenami į 
Lietuvą.

Čia paduodame ano lietu
vio žodžius:

„Atvykome į stovyklą per
nai lapkričio 23 d. vakare. 
Mus tuojau gerai aprengė. 
Kiekvienas iš mūsų gavo po 
20 kronų. Mes nieko blogo 
nemanėme.

Gražūs pažadai
Konsulo pažadėjimai buvo 

gražūs ir geri. Kiekvienas 
galės grįžti į savo namus ir 
gaus darbo pagal savo spe
cialybę. Labai geras buvo. 
Lapkričio 24 d. vakare mus 
nuvežė garlaiviu. Tenai 
mums išdavė maisto: dešros, 
lašinių, obuolių, duonos, kon
servų ir tt. Konsulas irgi atė
jo ant laivo, atsisveikino su 
mumis, ir apie 5 valandą po 
pietų išvažiavome iš Stock-

LIETUVOS IR LATVIJOS 
PASIUNTINIŲ BALSAS

Washingtonas. — Vietos 
dienraštis „Star” paskelbė 
pasikalbę j^^H^^u Lietuvos 
pasiuntiniu Povilu Žadeikių 
ir Latvijos pasiuntiniu Dr. 
Alfredu Bilmaniu.

Žadeikis pareiškė tebeti
kįs, kad, nepaisant Baltijos 
valstybių vardų apleidimo 
Potsdamo komunikate, pe- 
tenkinamas tų kraštų likimo 
sprendimas bus galimas būsi 
moję taikos konferencijoje.

Priminęs, kad Valstybės 
Departamentas tebepripažįs- 
ta Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pasiuntinybes, žadeikis 
pasakė:

„Aš negaliu tikėti, kad 
Jungt. Valstybių politika bū
tų pasikeitusi Potsdame. Aš

tikiu, kad priimtinas spren
dimas dėl mano atstovauja
mo krašto likimo gali būti 
surastas būsimoje taikos 
konferencijoje. Kitaip būtų 
neįmanoma suderinti Jung. 
Valstybių ir Sovietų Rusijos 
politiką Baltijos Valstybių 
atžvilgiu, nes Rusijos politi
ka remiasi ne kuo kitu, kaip 
tik savo žemių didinimu.”

Latvijos ministeris pareiš
kė, kad Karaliaučiaus perlei
dimas Rusijai turi patenkin
ti Sovietų norą įsigyti stam
bų prekybinį uostą Baltijos 
jūroje. Karaliaučiaus uostas 
esąs stambesnis, negu bet 
kuris kitas uostas Lietuvo
je, Latvijoje ar Estijoje. Be 
to, Karaliaučius yra arti-

miausias Ukrainai ir Balt- 
gudijai. To turėtų pilnai pa
kakti Rusijai, juo labiau, kad 
pastaroji jau seniai turi ne- 
užšalamą uostą Leningrade.

Dr. Bilmanis pareiškė, kad 
gyventojais ir turtais milži
niškai Rusijai Baltijos vals
tybių nereikalinga. Taigi 
ekonominis argumentas at
puola. Saugumo samprotavi
mai irgi nėra tikslūs, nes Vo
kietija jau yra sutriuškinta. 
Geografiškai ir topografišr 
kai Baltijos valstybės neap
saugos Rusijos, kurią ir taip 
jau saugo beveik nepereina
mos balos ir raistai. „Balti
jos uostų okupacija tegali 
būti aiškinama, kaipo Sovie
tų noras sukurti ten dideles 
jūrų ir oro laivynui puola
mąsias bazes.”

Anot p. Bilmanio, rusai ži
no, kad jie negali dominuo
ti Baltijos jūros, ligi jie ne
kontroliuos Danijos ir Šve
dijos sąsiaurių. Jis citavo 
„Izviestijų” editorijalą 1919 
m. gruodžio 25 d. laidoj: 
„Baltijos jūros užkariavimas 
leis Sovietų Rusijai sustip
rinti akciją už socialinę re
voliuciją Skandinavijoje, taip 
kad Baltijos jūra tikrai virs 
socialinės revoliucijos jūra”.

Baltijos valstybės nėra 
agresijos šaltinis.

Be to, Dr. Bilmanis pažy
mėjo,. kad komunistinė san
tvarka neleidžia Latvijos ūki
ninkui padoriai pragyventi. 
Vidutiniški latvių ūkiai siekė 
120 akrų. Tokie ūkiai gerai 
aprūpindavo 5 asmenų šei
myną be pašalinės pagalbos.. 
Gi šiuo metu rusai ūkius su-
skaldė į 45 akrų vienetus. 
To visai nepakanka šeimai 
pramisti.

Latviai tiek bijojo rusų 
okupacijos, kad apie 300,000 
žmonių bėgo, viską metę. Kai 
kurie jų plaukė į Švediją ma
žytėmis valtimis.

Dr. Bilmanis baigė pasi
kalbėjimą žodžiais: „Mūsų 
žmonės yra visais atžvilgiais 
skirtingi nuo rusų. Civiliza
cijos ir psichologijos požiū
riais latviai yra vakariečiai 
ir jie tokie buvo nuo 13 šimt
mečio. Mes esame labiau re
alistiški ir individualistai. 
Rusų neapykanta mums yra 
svetima, be to, mes norime 
išlaikyti savo savitumą ir ne
priklausomybę.” LAIC.

holmo. Lapkričio 25 d. vaka
re atvažiavome Suomijon.

Tenai mūs laukė jau trau
kinys ir trys suomių karei
viai ir vienas rusų leitenan
tas. Kareiviai buvo dėl ap
saugojimo; bijojo, kad koks 
nepaliktų Suomijoj. Važia
vome. Lapkričio 26 d. priva
žiavome rusų rubežių. Tenai 
atėjo NKVD ir patikrino 
mus, ar visi esame.

Jau blogiau
Dabar mes skaitėmės po 

NKVD sargyba. Išlipome iš 
traukinio, žiūrime — 6 ka
reiviai su automatais. Tuo
jau liepė mums susirikiuoti, 
ir po sargyba mus nuvedė į 
stovyklą. Stovykla apsupta 
vielomis ir labai saugojama. 
Pirmomis dienomis norėjo 
du jau bėgti, nes mes pama
tėme, kur esame. Aš juos at
kalbėjau, nes pasienis buvo 
visas užminuotas ir daug ka
riuomenės.

Nukirpo plaukus. Korido
riai tamsūs, šalta, gulėjome 
ant narų is sumuštų lentų. Iš 
mūsų kaikuriems jau antrą 
naktį pavogė čemodanus su 
visais rūbais. Kaip mes suži
nojome, vogimus darydavo 
su oficierių žinia. Turėjome 
eiti dirbti. Mus saugojo. Bu
vome čia 5 savaites.

Du kartu per dieną valgė
me. Valgis biaurus, iš pra
džios visiškai nevalgėme. 
Per dieną gavome 600 gramų 
duonos. Čia buvo apie 2 tūk
stančiu žmonių, buvusieji 
kareiviai, kurie buvo suo
mių nelaisvėj. Po šitų pen
kių savaičių atvažiavo iš 
Švedijos dar trys ešalonai, 
kuriuose buvo pora latvių ir 
estų. Vėliau pasakė, kad tu
rime vykti į K. ir kad būsi
me tenai porą savaičių. Mes, 
kaip durniai, tikėjome.

Gruodžio 29 d. išvažiavo
me į Leningradą be jokios 
apsaugos. Buvo tiktai vie
nas, kas tvarkė popierius. 
Čia turėjome laukti dvi die
nas. Ėjome mieste visiškai 
laisvai, ir pamanėme patys: 
matyt, teisybė, kad ilgai ne
būsime K. Sausio 1 d. atvy
kome į K. Čia pernakvojome 
vėl stovykloje, ir jos sargy
biniai giedojo tą pačią gies
mę: po dviejų savaičių būsi
me laisvi.

Iš ryto nuvedė mus į 140- 
ją stovyklą. Čia sužinojome 
visą teisybę — kad anksčiau 
6 ar 7 mėnesių mūsų neiš
leis. Iš pradžios stovykloje 
buvome apie 1,500 žmonių: 
rusai, lenkai, estai, latviai, 
čekoslovakai, vėliau, po mė
nesio, atsiuntė besarabų. 
Lietuvių iš viso tada buvom 
mes ir vienas iš Kauno. Pa
vardės neatsimenu.

Labai daug lietuvių
Rusus greitai išleido, nors 

ne visus — juos pirmus iš
tardė. Jie į namus nepateko, 
nusiuntė į darbus. Iš latvių 
labai mažai išleido. Kuriuos 
nusiuntė į Kaukazą, kitus į 
Aziją darbo stovyklon, kai 
kuriuos prie Maskvos kana
lo kasti.

Kovo mėnesį atsiuntė la
bai daug lietuvių, ir išdalino 
juos po zonas. Pas mus dau
giau buvo kaimiečių; buvo iš 
Kauno, iš Kretingos, iš Vil
niaus, žodžiu sakant, iš visos

žmonių pilni, ir taip juos iš
siuntinėja. Kalbėjau su vie
na moterim iš Kauno, kaip ji 
čia pakliuvo? štai atsaky
mas: nežinau, apmelavo, sa
kė, kad esu dirbusi Gestape. 
Taip jie visi be nieko suimti. 
Čia sutikau iš Kauno vieną 
mokinę: irgi nežino, kodėl at
siųsta. Kalbėjau su vieno 
pulkininko sūnum. Jo moti
na pabėgo Vokietijon, o pat
sai pasiliko namų saugoti — 
ir taip jį atsiuntė.

Iš kunigų buvo tiktai vie
nas seniukas, atvažiavo kar
tu su lietuviais. Apie kuni
gus ir bažnyčias nieko nepa
sakojo.

Giesmes giedojo
Vakarais vyrai sueidavo 

krūvon ir giedojo šventas 
giesmes. Du kartu per dieną 
valgydavom. Iš ryto kopūstų 
sriubą, kuri skysta, kaip 
vanduo, o vakare kopūstai, 
košė ir 600 gr. duonos. Dirb
ti turėjome 10 valandų per 
dieną. Labai daug buvo silp
nų.

Suskirstė mus grupėmis I, 
II, III ir OK. Pirma ir an
tra grupė turėjo eiti dirbti 
fabrike, trečia grupė tiktai 
porą valandų kiemą pašluo
ti ir OK, visiškai silpni, ku
rie visiškai negali dirbti, ne
turi jėgos. Vienas mūs išputo 
Vėliau jį išsiuntė į kolchozą 
dirbti, ir taip jis pasiliko ir 
dabar. Kitą išleido šių metų 
5-tą mėnesį, žadėjo atrašyti, 
bet kai išėjo, taip ir be ži
nios. Trečią iš mūsų iš
leido porą savaičių vėliau: 
kaip girdėjau, į Rževą vokie
čių saugoti. Irgi neatrašė.

Stovykloje kaikurie paliko 
be proto, kiti norėjo nusižu
dyti. Medicinos nė jokios. 
Sargybiniai su šautuvais va
rydavo į darbą, bijojo, kad 
nepabėgtų. Kaikuriems pasi
sekė pabėgti, bet netoli; juos 
suėmė ir nuvedė kažkur.
Rusai Lietuvoj plėšė, žudė
Paskutiniu laiku iš lietu

vių daug išvedė, vis po vie
ną, nežinau kur. Man išva
žiuojant, pasiliko visi dar 
■stovykloje. Pasakojo dar, 
kad rusai Lietuvoje plėšė, 
žudė žmones, ir daugelis pa
bėgo į miškus.

Mane išleido gegužės 5 d., 
kai mus, apie 20 žmonių, po 
sargyba nusiuntė į Taliną. 
Tuojau nuvedė į darbo sto
vyklą. čia vėlek pilna estų. 
Mums išdavė kareivių rūbus, 
ir paskyrė į darbą ant ma
žo laivo — buksiero. Važia
vome į Helsinkį po sargyba, 
ir gegužės 30 d. vakare aš 
ir vienas latvis pabėgome.

Ėjome pėščia ir atvykome 
į K. Čia gavome mažą, seną 
laivuką ir tą pačią dieną apie 
9 valandą vakare pradėjome 
irtis.

Prisiyrėme antrą dieną 10 
valandą vakare, tai yra bir
želio 12 d., apie 100 kilm.

Čia žvejai mums davė val
gyti. Iš pradžios negalėjome 
nustovėti ant kojų. Buvome 
labai pavargę, negulėję, ne
valgę. Buvome čia dvi savai
tes karantino j.”

NETIKROVe VEISIA NEAPYKAvfl ™TOS_ BCD;
Rašo Pearl S. Buck

7“ ! Rašo kun. Dr. K. Gečys
kesčių surinktų nuo pe ____
lių — per didelių pajan ,Mgiluflirža- 
pelno, o žmogaus darbai;^6 , m0. 
Ii būti garantuotas ir st$ j0. 
zuotas demokratinės 
mos ribose, ši sistema ,7... 
vyksta tik tuomet, kai a$ . ». 
ri žmonės ar jų grupėsU^113’, ras,° 
daug įsigali socialiai ir e ara L., 
nomiškai. >»® “la. kinys gretimoje

T . ....... ' Utu teisingai Lietuvoje nebuJeigu pries diskrimim?. T...... . .. ^tosios Lie- Žmogaus asmuoveikiančios organizacijoj” 
sistengs pakeisti dabar, 
socialinių ir ekonominių^! 08 1S^ 

0 ilgos kovosI *
sieks. Negana to, jeigu į O^11' — ^.8

Šimtai tūkstančių žodžių 
parašyta ir daug kalbėta apie 
religinę ir rasinę diskrimina
ciją, bet tie žodžiai nepasie
kia tikslo, jei jie vien tik in
formuoja, o nepajudina žmo
gaus vaizduotės, jo neįtikina 
ir nepaskatina jo veikti.

Kalbos ir informacijos apie 
religinės ir rasinės diskrimi
nacijos kenksmingumą, ne
reikalingumą ir neteisingu
mą iki šiol Amerikoje taip 
plačiai paskleistos, jog ne 
tik kiekvienas suaugęs žmo- lygų, jos savo tikslo 
gus, bet ir kiekvienas vai
kas žino, kad neteisinga ne
apkęsti kitos tikybos ir ki
tos rasės žmogaus. Bet vien 
dėl to, kad tos kalbos ir žo
džiai nepaskatino žmogaus 
galvoti ir imtis akcijos, dau
gelis dar ir šiandien tebereiš-' gybei ir rūpinasi neapy 
kia neapykantos tiems žmo- tos skleidimu, gali ramiafŠPri^ties 
nems, kurių odos spalva ki-.Venti, kol negrai kovoja^^ės kultū- 

kybą ir kurių kilimo šalis ki- dų> darbininkai už darb^J/81^ mį_ 
ta. "*!

Net sveikas protas neįtiki
na tuos žmones užmiršti sa
vo neapykantos. Atsiminkite, 
kad šiandien didžiausia pa
saulio gyventojų dalis yra 
tamsiaodžiai, o ne baltao
džiai žmonės.

Po šio karo iškils dvi tau-

Reikia pripažin 
tuvių būdas lab 
nuo Rusijos gyve 
ypač jų žiaurumo 
mo. Apie plėšikt 
apie masinius žud 
buvo ir yra pap

yra labiau gerbia
Vyskupas M. 

atidus gyvenime 
visai gražiai at

►3 X VXkkJ • A 5 W XX U f J X L4. , J ’ • • • •

dirbtų ta kryptimi, jų dsįj) W2111,0 , . lietuvių liaudį. S 
neduos teigiamų vaisiuj " cans'jnes raporte popiežių 
jos dirbs kiekviena atsėda, — ne- kad žmonių pap)
tik tai grupei, kuriai ą^o, kad jos is-
vauja. prasme ryš-

žmonės, kurie priešingi charakte- durnu, vaišingu

ri ir nesugadint 
nių nedorybių.

kurnu liaudis j 
pirmenybės r 
Blogo papročio 

tokia, kurie išpažįsta kitą ti- už negrų teises, žydai"uj^j08 2monas> kovoti būtų re 
’ ’ ‘ 1 ‘ 1 ” v • 1 • - ..................................... - ■- . piežiaUs patari

galba, nesą 
Panašiai turėjo 
ir Seinų vysku 

1905 m. reve 
nomis Rusijoje 

bes šalininkų branduolį,.įbrėžtuose tiks- įma padeginėti 
...i. ko]

voliucijos rusi 
svaigus! nuo b 
tos laisvės, žu 
sius ponus ir j 
no jų dvarus,

kų, moterys už moterų ^jį, lėti, svetingi, 
Bet kada visos tos orį individualistai, 
zuotos grupės kartu irįs ir dideli nuo- 
ningai kovos už visų žirį atkaklūs ir 
lygias teises ir puls nel-darbe, pasiryži-

met nelygybės šalininkiįau lietuvis yra 
zicija susilpnės. jfokį jį padarė ap- 
_. da,būtent: miš- ir**'ro šio Karo įsKiis avi tau- Tikrenybėje pagri0 . 

tos, stiprios ir pasiruošusios kova už žmonijos lygybę* aerų. “ upių

Lietuvos. Po poros savaičių 
atvyko ir moterų apie 60. 
Vaikų nebuvo. Važiavo jos iš 
Kalvarijos, taip jos pasako
jo, prekiniu traukiniu apie 
12 dienų, durys užrakintos, 
laukan neleido, valgyti nie
ko nedavė, tiktai porą šimtų 
gramų duonos ir vandens.

žmonės nuvargę, nelai
mingi, nežino patys, kodėl 
juos atsiuntė. Pavyzdžiui, 
ateina policininkas į namus 
ir sako, kad turi ateiti polici- 
jon pasirašyti kokį popierį. 
Nori apsirengti, o policinin
kas sako, kad nereikia, nes 
po pusvalandžio bus atgal 
namuose. Kaip nuėjo, taip ir 
užrakino į pagrabą. Pagra- 
bai pilni; kambariai taip pat

Patrijotų medžiojamas 
Lietuvoje

* Gegužės mėnesyje Sovie
tų okupantai per visą Lietu
vą vykdė masinę besislaps
tančių patrijotų medžioklę.

Kaip pranešama, medžiok
lėje dalyvavo gausūs NKVD 
daliniai, lėktuvams pade
dant. Medžioklė apėmė išti
sus miškuotus plotus. Kur 
nepadėjo lėktuvai, ten buvo 
griebtasi ugnies. Dėl to bu
vo išdeginti ištisi girių plo
tai. LAIC

Vaikus išveža iš Lietuvos
Patikimomis žiniomis, pa

staruoju metu iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos į Rusijos 
gilumą išvežta 60,000 vaikų.

Oficialiai skelbiama, esą, 
vaikai vežami „atostogoms.”

Tuo pačiu metu vaikai iš 
Rusijos gabenami į Pabaltį.

Kaip matoma, eina dar sa
vo mastu neregėtas „svieto 
maišymas.” LAIC

užimti savo vietas kitų tau
tų ir valstybių šeimoje; tos 
tautos kartu turi beveik pu
sę viso pasaulio gyventojų ir 
dalį pasaulio turtingų gam
tos išteklių. Iš jų Kinija pir
moji iškils, vėliau Indija. Tai 
dvi seniausios tebegyvuojan
čios civilizacijos. Bet nežiū
rint to, dar yra baltų žmo
nių, kurie nusistatę prieš ki
nus ir indus vien tik dėl to, 
kad jų oda kitokios spalvos.

Mūsų pačių žemės pusrutu
lyje, atsiminkime, Lotynų 
Ameriką sudaro valstybės, 
kurios neskirsto žmonių pa
gal odos spalvą, ir jos nepa
tenkintos dabartinės diskri
minacijos pas mus banga, 
kuri, negana to, dar prieš
tarauja ir mūsų gerų kaimy
ninių santykių politikai. Vis 
dėlto mūsų krašto ateities 
taikos laidas priklauso nuo 
mūsų gerų santykių ir nuo
širdžių norų sugyventi su 
Azija ir Lotynų Amerika. 
Kada nėra sugyvenimo, nėra 
taikos.

Bet daugelis linkę užmirš
ti žmonių sugyvenimą, gerą 
valią ir tenkinasi sena nea
pykanta.

Daugumas žmonių nepa
klausys nė mokslininkų. Per 
keletą metų visi mokslinin
kai antropologistai pasiryžo 
įrodyti, kad žmogaus spalva, 
kilmė ir tautybė negali būti 
pagrindu skirstyti žmones į 
aukštesnes ir žemesnes rū
šis. Kaip išaiškinti tą žmonių 
nepaisymą ir nepaklausymą 
moksliškų įrodinėjimų? At
rodo, kad neapykanta, kuri 
veda prie įvairių diskrimina
cijos formų, yra ne proto, 
bet jausmo padaras, šio jau
smo šaknys glūdi baimėje. 
Jei tą baimę pašalinti, nea
pykanta žymiai sumažėtų, o 
ilgainiui gal ir visai išnyktų.

Kas gi yra toji baimė, ku
ri verčia žmogų neapkęsti 
kito žmogaus? Tai baimė ki
lusi iš socialinės ir ekonomi
nės netikrovės, nesaugumo. 
Kol žmogaus gyvenimas so
cialiai ir ekonomiškai bus pa
vojuje, kaip dažnai yra Ame
rikoje, tol ta baimė viešpa
taus, o kartu su ja ir diskri
minacija.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės tą padėtį gali pakeisti 
ir sukurti socialį ir ekonomi
nį saugumą, suteikdamos vie
nodas progas visiems ir ap- 
rūpindamos visus ligoje ir se- 
naatvėje. Aprūpink žmogų 
ligoje ir senatvėje, ir dings 
toji baimė, o kartu ir neapy
kanta. Tas galima įvykdyti 
šiandienio socialinio gyveni
mo ribose. Gyventojų saugu
mą galima užtikrinti iš mo-

kia lygybę Indijos ir p03ir . 1103 
to Rico žmonėms, Korėj^’ ^unom18 ^ie’ 
Afrikos gyventojams, 
nams, lenkams i 
Tai lygybė viso p—.
žmonėms, jų tarpe ir Ai&W^ nu^a‘ 
kos. Niekur nebus 
saugumas nebus 
visiems.

P8878!0^ nekaltus jų g 
ir kiti-j1 P ,s se*£tL ir plėšė negy 

pasl*^ Sav_° ventorių, išsk

saugii*®^8 ^na' 
laidi ni4888’ pasiseki- 

jas ir nelaimes jis 
. n Užtat daug sū

visokių buržu 
ko bendro net 
vusiais baud 
nais, dažnai i 
net mažai turMažų darbų ir pavirį,^ dainų 

sko darbo dienos įau L*’ luu 1niško darbo dienos jau' 
gėsi. Kas yra būtina žm.'^ bMo 
taip pat yra būtina tam^^, Ne. 
dziui žmogui. Katalike 
žydas turi turėti tok, pat 
gumą, kokį turi protef ■ ■ - • ■

kiu būdu visi gali saugia^^j N(J_ 
ven 1- 2 į Aušros Vartus .

Aš norėčiau, kad Ų Šiluvą, žemaičių 
neapykantą kovojančiosųatlaidus ir į baž- 
gos susijungtų bendrai aadienyje. Įsižiūrė- 
vai — pašalinti baimės išradus, įsiklausyki- 
tikrovės priežastis. Suvirs širdies balsą — 
dinta socialinė ir ekonomas, Kas tas mi- 
padėtis, kuri galima nųma, sutraukia? 
demokratijoje, yra bū^Gaj kokje že- 
jeigu norime, kad demokatimai? get kodėl 
ja tarnautų visiems ly Belins būrius grakš 
visų odos spalvų, tikybą šimtus einan- 
tautinių kilmių žmonėm^ kostiumais, 

—- 7 . iro bažnytines vė-
Jugoslavijos katalikai jaunų vyrų, 

į Austriją. Jugoslavija giesmes 
laiku raudonųjų fašistų Rag -U()g 
koše. 'kopia?
BADO PAVOJUS VOKIET^ “S m-

„New York Times” kores'^ nesilpdamas. 
dentas Drew Middleton prš religingumas yra 
šė, kad maisto perspektyvos tetos skardžiausia 
karų Vokietijoje ateinančiai^ b ž 
mai yra labai menkos, ir ta_ .. ” 
paisant, kad kariška okupa*?06™83 
valdžia daro viską, kad atga^ reiškė visiškai 
tų ūkius. Įjvenimo perijodą.

Svarbiausia priežastis — $ iįetuviu 
lerio vadovaujamoj Vokie,., L 
per 12 metų per daug inte'^ orop’ vienus jų 
viai praktikuotas žemės virindamas, kitus 
dėl ko žemė liko visiškai nunUj, arba keisda- 
ta, o mineralinių trąšų džtemkia bei kitokia 
didelė stoka. ,! U lietuvi!, tauta

Priminsime, kad, karui L. , t 
baigiant, Vokietija liko susatžvilgiu suau- 
dyta į okupacines zonas (arrasiliškąja krikščio- 
kiečių, anglų, prancūzų ir ruli ji yra priskiriama 
Rusų okupuota žemė norm^,. ramįausįu 
gamino daugiau pusės pagn^ 0* 
mų žemes ūkio gaminių. ♦ “ ™ac J08 liau

Amerikiečiams ir anglams 7 kaimiečių geru- 
teko tirščiaus apgyventos įgilinu, vaišingu- 
moningos, bet dirbama ^gėrėjosi net aukš- 
neturtingose srityse. Iš ^įsųy^]..- 
nos žemės produktų gauti JT,. 7 
tikima. Viena — rusai savo’™esimt sese- 
noje tvarkosi visiškai savart etnologas ir fizi- 
kiškai, be atodairos į kitus, A Doritz, Leipei- 
tra, Vokietijoje rasti išteku 
reikalingi badaujančios RusUv... proiT.. ’ 
mitybai, trečia, prie įprasto.u^818 važinėjęs 
sams administracinio chacj^N po Lietuvą, 
vargiai ar vokiškasai ūkis ^parašęs apie lietu- 
vyks jiems sutvarkyti. ..^Europoje žmo-

Belieka 2 išeitys: amen^ 0 
čiams su anglais produktų 0 ,7 ^e.
pertas iš Amerikos ar bad.^o už lietuvius. 
Atsižvelgiant į vakarų Voki^l tų prakeiktųjų 
joje atsiradusį didesnį ir alaus, tai galė- 
tautiečių kiekį, šis klausim^ u . 
Amerikos lietuviams yra .. ./
tingai aktualus. ®<1| yra idea-

' pasaulyje.”

valstiečiai i 
nors taip pat 
tėvų baudžia 
skriaudų, ne 
tuoj po DidKUKi i_uu fcj Įietuvio ■> r

mahometonas. Tir. . 0. ., lau Duvo 15a .................... , įtrauks didžiausių įog savo kr
tvarkymui, i 
nų nežudė, 1 
Steigiamojo 
žemės refor 

Taip pat 
lietuvių prie 
vitarpį sąži 
liai, rastis 
bei pakvita 
vo madoje, 
skolos papi 
mos ant ž< 
ninkai šve 
atsilyginti. 

Nemažės 
vai bėga nuo Tito yalc.B M08tabiu mal. yra pnsim

į

miečių did 
lumą, ir s 
taupumu, 
ką užuoja 
koks aukš 
se buvo 
šventumo 
bimas: nt 
metimai, 
bai reti ap 
nimis kiti

Motinos 
muo lietu 
didelis, k: 
lietuviškc 
Tėvams 
niems va 
tinkamą 
mą: jų ž 

. niekad r 
vint, sėd 
jure ant 
nestinga: 
vavimas 
dieniais! 
masis pi 
mento. 1 
tūkstanl 
mis, bet 
mų ir s 
ir vakai

Turin 
jog kri 
aukščia 
mo me 
vyriaus 
taisykli 
abejing 
siradin 
saulėži 
centre 
žiausių
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Rašo Pearl

itai tūkstančių žodžių 
yta ir daug kalbėta apie 
nę ir rasinę diskrimina- 
bet tie žodžiai nepasie- 
kslo, jei jie vien tik ti- 
loja, o nepajudina žmo- 
vaizduotės, jo neįtikina 
paskatina jo veikti.
Ibos ir informacijos apie 
nes ir rasinės diskrimi- 
os kenksmingumą, ne- 
lingumą ir neteisingu- 
ki šiol Amerikoje taip 
ai paskleistos, jog ne 
iekvienas suaugęs žmo- 
bet ir kiekvienas vai

šino, kad neteisinga ne
sti kitos tikybos ir ki- 
'asės žmogaus. Bet vien 
o, kad tos kalbos ir žo- 

nepaskatino žmogaus 
□ti ir imtis akcijos, dau- 
dar ir šiandien tebereiš- 

neapykantos tiems žmo- 
s, kurių odos spalva ki- 
i, kurie išpažįsta kitą ti- 
t ir kurių kilimo šalis ki-

LIETUVIŲ TAUTOS BŪDAS 
IR DOROVE

at sveikas protas neįtiki- 
uos žmones užmiršti sa- 
eapykantos. Atsiminkite, 
šiandien didžiausia pa- 

io gyventojų dalis yra 
siaodžiai, o ne baltao- 
i žmonės.
i šio karo iškils dvi tau- 
stiprios ir pasiruošusios 
iti savo vietas kitų tau- 
r valstybių šeimoje; tos 
:os kartu turi beveik pu
lso pasaulio gyventojų ir 

pasaulio turtingų gam- 
išteklių. Iš jų Kinija pir- 
i iškils, vėliau Indija. Tai 
seniausios tebegyvuojan- 

civilizacijos. Bet nežiū- 
. to, dar yra baltų žmo- 
kurie nusistatę prieš ki-

lių-p#.’ 
pelno, oį 
Ii būti 
zuotas į^uvių tautos gilus ir ža
rnos religingumas, jos mo- 
vykstati3 veidas, — būdas, do
ri žmoį papročiai, — susifor- 
daugį^i pagal krikščioniško- 
nomišhporalės dėsnius, krašto 

jej~ n katalikiškas charak- 
veikiaiifei— v*sa nuo seniai 
sisteZ’ninių tautų teisingai 
^.įSAnia Šventosios Lie- 
l°Cla^ardu.
S& lietuvių tautos išgy- 
X2epop^a’ - ns°s kovos 

,™7utonų Ordinu, — jos 
n UOs^ beribio tragizmo di- 
fH'* drama, — caristinės 
Mti^s priespauda, — ne- 
vaula' amai sako, kad jos iš- 

ŽJMŠie teigiama prasme ryš- 
gybeinjgilų lietuvių charakte- 
tosaklėfc 
ventįhtuviai iš prigimties yra 
už negrji, gilios dvasinės kultū- 
dų, dartei intuicijos žmonės, 
kų, moteyaus būdo ir gilaus mą- 
Bet kati* žmonės, lėti, svetingi, 
zuotosprdūs, individualistai, 
tingai fervatyvūs ir dideli nuo- 
lygias feininkai, atkaklūs ir 
bėsšafasavo darbe, pasiryži- 
metūdji ir užsibrėžtuose fiks
acija į Pagaliau lietuvis yra 
_tojas. Tokį jį padarė ap- 
™^>.ti gamta, būtent: miš- 

kova^imas, ežerų ir upių 
Ida Ij^štimas, ilgos ir tamsios 

' to RicoĖs naktys, kuriomis lie- 
, Afrikos | randa laiko pasvajoti, 

narna, Anuoti ir pasakas sekti. 
Tai lygpbai mėgsta dainą. Savo 

' žmonėEjs džiaugsmą ar nuliū- 
1 kos. Nkh jis išreiškia daina. Vi- 
' saugiKavo svajones, pasiseki- 
' visiems. vargus ir nelaimes jis 

y-^uoja. Užtat daug su- 
• ..... liaudies pasakų, dainų

Rašo kun. Dr. K. Gečys

------ ----------- c r------- liau.uicb kJCLOCLJAU., ClCLllių. 
ir indus vien tik dėl to, ™ idų.
jų oda kitokios spalvos, ^ris lietuvių tautos būdo 

[ūsų pačių žemės pusrutu- ^as yra ryškiausias? Ne- 
;, atsiminkime, Lotynų į 
eriką sudaro valstybės, 
ios neskirsto žmonių pa- 
odos spalvą, ir jos nepa- 

kintos dabartinės diskri- 
lacijos pas mus banga, 
ri, negana to, dar prieš- 
auja ir mūsų gerų kaimy- 
ių santykių politikai. Vis

7“ "“tinai — maldingumas, 
zydasfc kįįį motyvai, jokie šū- 
^“lesujudins taip lietuvio 
t2811.®, nesutrauks didžiausių 
ldu®Į, kaip tikybiniai. Nu- 
venti okite į Aušros Vartus 

(liję, į Šiluvą, Žemaičių 
neapyįjAriją, į atlaidus ir į baž- 

sekmadienyje. Įsižiūrė
to mūsų krašto ateities vai-jų veidus, įsiklausyki- 
kos laidas priklauso nuo tikrovės P11?1?3 Slfdics balsą — 
.sų gerų santykių ir nuo-tinta Ktiedo-,imus‘ Kąs tas rm- 
džių norų sugyvenu 3U P*. PXUGal 
ija ir Lotynų Amerika. toK.Psumetimai? Bet kodėl 
da nėra sugyvenimo, nėra jeigu didelius bQrius kš 
kos- .......................:• *etuvaičių, šimtus einan-
Bet daugelis linkę užmirš- visų tautiškais kostiumais, 
žmonių sugyvenimą, gerą tautiniu sav0 bažnytines vė
lią ir tenkinasi sena nea- įr būrius jaunų vyrų, 
kanta. į ]^®ai, su nuostabiu mal-
Daugumas žmonių nepa-va* imu giedančių giesmes 
rūsys nė mokslininkų. Per i Agniausiajam? Kas juos 
lėtą metų visi mokslinti-laiku ir įkvepia ?
i antropologistai pasiryžo i tikrosios lietuvių sie- 
)dyti, kad žmogaus spalva,’ kurs reiškiasi am-
.mė ir tautybė negali būti BAD0 . kiek nesilpdamas. 
grindų skirstyti žmones į gilus religingumas yra 
kštesnes ir žemesnes rū- dentas tautos . skardžia.usia 
j. Kaip išaiškinti tą žmonių šė,ka^.’ Ryškiausias bruožas, 
paisymą ir nepaklausymą kan|V®^ksto priėmimas 
oksliskų įrodinėjimų? At- 
do, kad neapykanta, kuri 
da prie įvairių diskrimina- tų ūkis1 
jos formų, yra ne proto, 
t P“;
no saknys gludi baimėje. ■ 
:i tą baimę pašalinti, nea- dėlko^- 
fkanta žymiai sumažėtų, o ta, 
^ainiui gal ir visai išnyktų. 
Kas gi yra toji baimė, ku- 
verčia žmogų neapkęsti 

to žmogaus? Tai baimė ki
ši iš socialinės ir ekonomi- 
is netikrovės, nesaugumo, 
oi žmogaus gyvenimas so- 
aliai ir ekonomiškai bus pa- 
įjuje, kaip dažnai yra Ame- 
koje, tol ta baimė viešpa- 
lus, o kartu su ja ir diskri- 
tinacija.
Jungtinės Amerikos Vals- 

/■bės tą padėtį gali pakeisti 
■ sukurti socialį ir ekonomi- 
Į saugumą, suteikdamos vie- 
odas progas visiems ir ap- 
ipindamos visus ligoje ir se- 
aatvėje. Aprūpink žmogų 
goję ir senatvėje, ir dings 
)ji baimė, o kartu ir neapy- 
anta. Tas galima įvykdyti 
iandienio socialinio gyveni- 
io ribose. Gyventojų saugu- 
■*' "n Įima užtikrinti iš mo-

Reikia pripažinti, kad lie
tuvių būdas labai skiriasi 
nuo Rusijos gyventojų būdo, 
ypač jų žiaurumo ir palaidu
mo. Apie plėšikų bandas ir 
apie masinius žudymus, kurie 
buvo ir yra paprastas reiš
kinys gretimoje Rusijoje, 
Lietuvoje nebuvo girdėti. 
Žmogaus asmuo Lietuvoje 
yra labiau gerbiamas.

Vyskupas M. Valančius, 
atidus gyvenimo stebėtojas, 
visai gražiai atsiliepia apie 
lietuvių liaudį. Savo 1862 m. 
raporte popiežiui jis sako, 
kad žmonių papročiai esą do
ri ir nesugadinti; reta dides
nių nedorybių. Savo pamal
dumu, vaišingumu, žmoniš
kumu liaudis jokiai tautai 
pirmenybės neužleidžianti. 
Blogo papročio, su kuriuo 
kovoti būtų reikalingas po
piežiaus patarimas arba pa
galba, nesą įsiskverbusio. 
Panašiai turėjo būti Vilniaus 
ir Seinų vyskupijose.

1905 m. revoliucijos die
nomis Rusijoje jos valstiečiai 
ima padeginėti dvarus. Kai 
po 1917 m. komunistinės re
voliucijos rusų liaudis, ap
svaigusi nuo blogai supras
tos laisvės, žudė savo buvu
sius ponus ir jų vaikus, degi
no jų dvarus, naikino nieko 
nekaltus jų gyvulius, daužė 
ir plėšė negyvąjį dvarų in
ventorių, išskerdė daugybę 
visokių buržujų, nors ir nie
ko bendro neturėjusių su bu
vusiais baudžiauninkų po
nais, dažnai nepasigailėdami 
net mažai turtingų inteligen
tų, tai tuo tarpu Lietuvos 
valstiečiai ir darbininkija, 
nors taip pat nepamiršę savo 
tėvų baudžiavos vargų ir 
skriaudų, nei 1905 m., nei 
tuoj po Didžiojo Karo, kai 
jau buvo įgavę lemiamos įta
kos savo krašto valdymui ir 
tvarkymui, nei dvarų, nei po-‘ 
nų nežudė, tik rėmė teisišką 
Steigiamojo Seimo paskelbtą 
žemės reformą.

Taip pat malonu pabrėžti 
lietuvių prieš Didįjį Karą sa
vitarpį sąžiningumą. Vekse
liai, raštiški pažymėjimai 
bei pakvitavimai tada nebu
vo madoje, visokiausios pa
skolos paprastai buvo teikia
mos ant žodžio, 
ninkai šventai 
atsilyginti.

Nemažesnis 
yra prisiminti
miečių didį darbštumą, kuk
lumą, ir sykiu su protingu 
taupumu, veikla krikščioniš
ką užuojautą vargšams. O 
koks aukštas ir stiprus juo
se buvo moterystės ryšio 
šventumo supratimas ir ger
bimas: nežinomi buvo pasi
metimai, išsiskyrimai ir la
bai reti apsivedimai su asme
nimis kitų tikybų.

Motinos pagarba ir vaid-

JIE MŪSŲ NEPAMIRŠ!
— Mamyte, ar tikrai dėdės iš Amerikos mums atsiųs drabužių?
— Tikrai, dukrele, šią žiemą jau nešalsime! Amerikos Lietuvių Bendrasis 

Fondas išsiuntė mums drabužių, avalynės ir patalynės, dabar daugiau renka.
— Koki geri tie amerikiečiai, kad mūs, vargšų karo pabėgėlių, nepamiršta!
— Nepamiršta, mažyte, nepamiršta. Skaičiau, kad BALF sandėlys gauna 

drabužių ir batelių iš visos Amė.ikos. Mums juos dovanoja visų tautų žmo
nės. Jie mus nelaimėj užjaučia.

— Kaip bus gerai, mamyte, ką nors gauti iš Amerikos! O mūs dieduko, 
mamyte, ar amerikiečiai nepamirš? Jam taip reikia batų, šiltų skalbinių, švar
ko ir šilto palto!

— Gausim visko, dukrele. Dabar žada daugiau drabužių ir vyrams sudo- 
vanot ir pasiųst. Tą BALE sandėlio adresą taip gerai atsimenu, kad niekad ne
pamiršiu. Juk tai ta pati vieta, kur prieš 30-tį metų mūs giminės ir dėdės va
karėlius rengdavo, prakalbas ruošdavo, po ano karo lietuviams gelbėdami. Da
bar žmonės drabužius ten siunčia. Jiems nė adresuot nereikia. Sandėlio papra
šo, jo darbininkai pasiunčia spausdintus adresus, kuriuos tik prilipdo prie 
pundo ir neša į paštą. Adresas taip užrašytas: United Lithuanian Relief Fund 
Warehouse, 101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Darbštus Komitetai Lietuviams Rūbus Rinkti

betgi skoli- 
rūpindavosi

malonumas
Lietuvos kai

s lietu-(į .. v
.maištautai reiškė visiškai

,ą gyvenimo peri jodą, 
pakeitė lietuvių indivi- 

lų^ybę ir dorovę, vienus jų 
ijgrio aižus stiprindamas, kitus 

J" , ' - keisda
mi vienokia bei kitokia

jne. Kai lietuvių tauta 
"’"^dvasiniu atžvilgiu suau- 
flp^u katalikiškąja krikščio- 
baigiaiflA tai ji yra priskiriama 
dytaj# švelniausių ir ramiausių 
kiečiy^Dpos tautų, ypač jos liau- 
Rusy ^Lietuvos kaimiečių geru- 
8?®^; nuoširdumu, vaišingu- 
’“’^nesyki gėrėjosi net aukš- 
tekoi^s Vakarų kultūros vy- 
mo# Prieš trisdešimt šeše- 
neturtfej metus etnologas ir fizi- 
nos^/as Dr. A. Doritz, Leipci- 
ti^universiteto profesorius, ir vakariniais giedojimais! 
įklijų reikalais važinėjęs Turime pagrindo teigti, 
to, V^tą vasarų po Lietuvą, jog krikščionybės atneštam 
reik# yra parašęs apie lietu- aukščiausiam Dievo ir arti-

blic School Superintendent; 
Mrs. Ida Morse, Public 
School Directress; William 
Penn Kemble, dienraščio 
„MOUNT CARMEL ITEM” 
redaktorius ir leidėjas; An
thony Dambrauskas, apdrau- 
dos atstovas ; Joseph Pat
rick, mokyklos direktorius; 
Šyląs Nayfield, banko prezi
dentas ; Adolis Guzevičius, 
Angliakasių unijos veikėjas.

Tokių žmonių komitetas 
apima visas miesto gyvento
jų sritis. Šie žmonės suka 
Mt. Carmelio gyvenimo ratą. 
Nestebėtina, kad maža kolo
nija, bet daug lietuviams 
gelbsti. Kiekvienoje lietuvių 
apgyventoje kolonijoje yra 
įžymių lietuvių, kurie gali 
suorganizuoti būrį veiklių 
ir įtakingų lietuviams drau
gingų ir lietuvių šalpai pri
tariančių kitataučių vadų ir 
darbuotojų.

Turint ir spaudos žmonių 
komitete, dažnai miesto spau
dos puslapiai išmarginti ant- 
galviais „Lithuanian Relief”, 
„Clothing Collection for the 
Lithuanians”, „Lithuanians 
Need Clothing” ir tp. Anglų 
kalba pranešimai randa vie
tos pirmuosiuose miesto 
spaudos puslapiuose.

Tokių veiklių kolonijų yra 
ir daugiau. Tik, gaila, nega
lime pasigirti, kad jų būtų 
perdaug, šio pranešimo tiks
las ir yra paraginti visus 
mūs veikėjus, kuriems rūpi 
jų broliams Europoje varge 
pagelbėti, kuriems patiems 
daug maloniau gyventi tarp 
šalpą įvertinančių žmoniij, 
kurie laukia tik gero žodžio, 
tik noro gauti jų pagalbos, 
tik jįj pastangų lietuviams 
pagelbėti įvertinimo.

Tad, lietuviai, įtraukime 
visus Lietuvos draugus į 
darbą, gausim jų talkos mū
sų darbui pagelbėti dirbti. 
Jie įvertins mūs kultūringu
mą ir jausis, kad mes, būda
mi geri šios šalies piliečiai, 
nenutolome nuo šventos pa
reigos nelaimėj pagelbėti sa
vo artimuosius.

ls Mt. Carmel, Pa. kuria
me tėra apie 15,000 gyvento
jų, jau gauta virš 13,000 sva
rų rūbų, be intensyvaus va
jaus. Rugsėjo 12, 13 ir 14 die
nomis vajuj dirbs visų mo
kyklų mokytojai ir mokiniai, 
pasiryžę surinkti dar 10,000 
svarų rūbų.

Rūbus rinkite ir siųskite:

Visoje Amerikoje renkami 
rūbai nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams. Vienur dir
ba vien lietuviai, kitur miš- 
sūs komitetai, kuriuose ki
tataučiai parodo tikro nuo
širdumo didžiojo darbo tal
kai.

Štai, BALF pirmojo sky
riaus Mt. Carmel, Pa. rūpes
čiu, suorganizuotas komite
tas šiam vajuj jau kelintą 
kartą pasiunčia į BALF san
dėlį, 101 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. rūbų, avalynės 
ir patalynės gana dideliais 
kiekiais. Tie rūbai surinkti 
ne vien iš lietuvių, bet ir iš 
visų tautų. Komitetas su
darytas iš įtakingų ir veik
lių žmonių. Garbės pirminin
ko pareigoms pakviestas, 
mielai sutiko nukentėjusiems 
lietuviams gelbėti, Monsinjo
ras James Clark, apylinkės 
dekanas. Pirmininkė yra 
Mrs. Lucy Urban, socialinė 
darbuotoja. Publicity - skelbi
mo sekretorium yra Harold 
Grossman, biznierius, Grand 
Master of Boy Scouts. Iždi-

muo lietuviškoje šeimoje yra ninko pareigose yra Joseph 
didelis^ kaip tai aiškiai rodo Blewis, įžymus biznierius, 
lietuviškos liaudies dainos. Komiteto nariai: Rev. F. Flu- 
Tėvams ir bendrai vyrės- rer, President of Ministerial 
niems vaikai pareiškia ati- Association of Mt. Carmel; 
tinkamą pagarbą ir klusnu- Gerakl A. Beierschmitt, Pu
mą: jų žodis jiems šventas, 
niekad nekalbės, jiems sto
vint, sėdėdami, arba su ke
pure ant galvos. Koks rū- - 
pestingas ir nuoširdus daly
vavimas pamaldose šventa- ri nedidelį plotą žemės ir vos 
dieniais! Koks uolus verži- tris milijonus gyventojų, bet 
masis prie atgailos sakra- užtat turi nepaprastai aukš- 
mento. Ne tik bažnyčios ūžia tą dvasinę kultūrą, origina- 
tūkstantinių minių giesmė- Įįų tikybinių papročių, meno, 
mis, bet ir gryčios aidi šei- į literatūros, muzikos ir filo- jos valdininkai paskleidė po laukia. Draugai, jūsų

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 
WAREHOUSE: 101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Šiandien nors lietuviai tu- Atsišaukimas
dieniais! Koks uolus

tūkstantinių minių

mų ir samdinių rytmetiniais

j rliv*^' , J ■*- aavvl* \ a jl *. ▼ v aa (aa v X

„Nėra Europoje žmo- mo meilės įsakymui, kaipo 
sams geresnės širdies, gėrės- vyriausiai dorinio gyvenimo

charakterio už lietuvius, 
nebūtų tų prakeiktųjų 

aaD1Sįtinęs ir alaus, tai galė- 
portas H sakyti, kad lietuviai pa- 
Atsiž^savo gerą širdį yra idea- 
jojejTausia tauta pasaulyje.” 
taute* 
AmeM 
tingai*

taisyklei, lietuviai neliko 
abejingi, ir kad Kristaus at
siradimas jųjų religinės pa
saulėžiūros ir pergyvenimų 
centre tikrai yra davęs gra
žiausių dorumo vaisių.

OF AMERICA
Tel. EVergreen 8-6203

Liepos 23 d. Sovietų Rusi-

savo tėviškes, jiems parūpin
ta globa ir darbas atitinkąs 
jų kvalifikacija. Sovietų 
liaudis, kupina broliškos 
meilės ir užuojautos, 
šaukia į jus. Tėvynė jūsų

atsi-

vieta 
kur yra garbingoje suvienytoje 

SSSR tautų šeimoje, tarpe 
„Bevykdant Sovietų pilie— mūsų galingosios sovietinės

j MŪŠIS ANT GIRGŽDUTOS !

1315 metais mistras kry
žiokų Enrikas prieš grabny
čias ryžosi siųsti stiprią ka
riuomenę į žemaičius ir už
imti Girgždutes pilį. Vokie
čiai negalėdami vardą tos 
pilies išrunguoti, praminė ir 
savo knygose įrašė Surdita. 
Prūsuose buvo jau daug že
maičių krikštytų, kurie paju
tę vokiečius prie Girgždutes 
keliausiančius, pranešė Že
maičių vyriausybei, kuri ži
nią gavusi nesnaudė.

Visų pirma susitiko vokie
čiai su žemaičiais ant kalno 
Kaltinėnų, žemaičių valdovu 
buvo stiprus vyras vardu 
GLgždis, kuris, sustatęs vy
rus savo į eiles, sušuko: 
„Muškit, vyrai, muškit tuos 
nedorus atėjūnus!” Tuojau 
visi puolė, it vanagai ant gai
džių, tačiau čia negalėjo že
maičiai ištūrėti. Išmušė ne
mažai vokiečių ir atsitraukė, 
nes vokiečių buvo nelygiai 
daugiau, nekaip mūsiškių.

Neprieteliams toliau trau
kiant, žemaičiai kaip įmany
dami juos kropė: kurs tiktai 
vokietis atsiskyrė nuo kitų 
— tuojau buvo užmuštas. 
Vokiečiams kabinantis į kal
ną, ant kurio šiandien gyve
na Ignacius Bytautas, baisiai 
juos žemaičiai įgrobė, nes ne 
vien mušė, bet dar liglaiku 
su piūklais ne su visu papio- 
vę medžius paliko bestovin
čius, o paskiau, nepriete
liams įėjus, leido ir vertė ant 
jų viršų. Taip jų arklius, ve
žimus ir pačius sutratino. 
Užvertė kelią; reikėjo su kir
viais kelią sau taisyti. Tuo 
tarpu žemaičiai šaudė su vi- 
lyčiomis ir įvairiai galabijo. 
Matydami tai, vokiečiai kei
kė be galo žemaičius ir pra
dėjo abejoti, ar galės įsikar- 
ti į pilį. Pėsti vokiečiai į kal
ną įsikabinę, pamatė Girgž- 
dutą visą apstotą ir sakė: 
„Nu, ką mes gausime ant to 
pliko kalno? Kame rasime 
vagį? Juk tie prakeikti že
maičiai vos pamatys mus, 
nuo būrio atsiskyrusius, — 
užmuš! Kame čia rasi gyven
tojus, kurių galėtume atimti 
turtą su galvijais? Ko mus 
čia giltinė nešė? Argi Prū
suose kapų negalėjome ras
ti?”

Nors taip šnekėjo, tačiau 
viršininkams liepiant, turė
jo toliau stumtis. Atėjus po 
pilim, prasidėjo baisus mū
šis. Vokiečiai stipravo, že
maičiai nepasidavė. Vokie
čiams, su geležies blekėmis 
apsidariusiems, neveiku bu
vo kabintis į kalną. Kuriam 
besikabinant, žemaitis kaip 
droš su bumbulu, prie gran
dies bizūno prikabintu, — ir 
ritasi žemyn, it kamuolys.

Per aštuonias valandas 
mušėsi. Vokiečiai, negalėda
mi į pilį įsikarti, pradėjo gur- 
ti. Karvada įsakė pūsti triū- 
bą, kad atstotų. Krito toje 
mūšoje iš vokiečių pusės En- 
rikis Reuss, Ulrikas Tetin- 
gen ir Insburgas Robertas 
ricieriai; Kairan, Spargie- 
rat, Michel ir Mindot — 
karvados. Šiaip jau kareivių 
daugybė. Aplinkui pilį liko

krūvos begulinčių kūnų, ku
riuos paskiau žemaičiai turė
jo palaidoti. Iš šalies žemai
čių krito devyniolika stiprių 
kareivių, brolis vadovo ka
rės, Mašius, kurs buvo labai 
narsus, todėl paskiau visi jo 
gailėjosi, žemaičiai, pagal 
savo paprotį, sudegino jo kū
ną ant Girgždutes kalno.

Kryžiokai, namon grįžda
mi, krypė gyventojus, ku
riuos galėjo prigriebt, ir de
gino jų namus. Tai atsiliko 
Vyteniui karaliaujant. Kuni
gaikštis tas pasenęs traukė 
į Prūsus — Klaipėdą sugrio
vė, bet grįžtant namon, per
kūnas nutrenkė. Valdė visą 
Lietuvą per trisdešimt dve
jus metus. Buvo drąsus, nar
sus ir buklus. Per savo amžį 
taip išplėtė Lietuvos kara
lystę, jog jam mirus jau 
skaitė daug tūkstančių ke
tvirtainių mylių.

Vysk. M. Valančius.

JOKIOS KONTROLĖS 
AUTOMOBILIAMS

Washingtonas. — Karo 
Gamybos įstaiga nuėmė vi
sus suvaržymus automobilių 
pramonėje.

Manoma, kad dėl to per 
ateinančius septynis mėne
sius bus galima padaryti apie 
1,150,000 naujų automobilių.

Fabrikai tikisi ligi kitų 
metų vidurio pasiekti prieš
karinius laikus — ligi 4 mi
lijonų automobilių.

Tačiau tuo tarpu nenuma
toma, kad visi tie automobi
liai galėtų turėti atsarginę 
penktąją padangą.

Lietuvos valstiečių pinigai 
Maskvos pataikūnams

New Yorkas. — Maskvos 
kontroliuojama spauda pra
neša apie Lietuvoje paskelb
tus naujus nuostatus asme
ninėms pensijoms gauti.

Pagal tuos nuostatus pen
sijas pirmoje eilėj gaus ap
dovanotieji sovietų ordenais, 
Stalino premijos laureatai, 
toliau — „turintieji ypatin-^ 
gų nuopelnų revoliucijos, 
partijos srityse.”

Pensijoms pinigai, be abe
jo, eis iš valstybės iždo, tai
gi iš mokesčių, kuriuos su
neš Lietuvos valstiečiai, ir 
jie bus dalinami okupantų 
pataikūnams. Tuo gi tarpu 
tikriesiems lietuvių tautos 
žadintojams, kitados kovo
jusiems su carų okupacija, 
dirbusiems dėl tikros Lietu
vos laisvės, pensijos yra su
laikytos.

Grįžta ankstybesnės caris
tinės okupacijos dvasia, ka
da visokie carų pakalikai bū
davo aprūpinami dvarais ir 
pensijomis Lietuvos valstie
čių sąskaita. LAIC

New Yorkas. — Ligi 1945 
m. birželio mėn. New Yorko 
mieste iš viso buvo užregis
truoti 2,795,724 vyrai kari
nei tarnybai.

Paimta buvo 891,923. Iš jų 
jau atleista apie 120,000. Te
betarnauja 771,923.

sofijos pradmenis. Pakreip- Europą atsišaukimą, 
dama į žmogaus vidų, krikš- sakoma: 
čionybė sulaikė lietuviškąją 
tautinę individualybę nuo di- čių repatriaciją, konstatuo- valstybės karių ir kūrėjų, 
džių laimėjimų gyvenimo pa- ta, kad kaikurie asmenys Grįžkite namo į tėvynę” 
viršiuje, bet užtat jai leido stengiasi melais ir provoka- Kiek teko patirti, šis Mas- 
prieiti labai arti prie žmo- cijomis užnuodyti jūsų pro- kvos atsišaukimas jokio įs- 
gaus ir gyvenimo esmės. Ir tus. Tie žmonės norėtų, kad1 pūdžio žmonėms nepadarė, 
jeigu kada nors bus lemta jūs apleistumėt savo šeimas Milžiniška atbėgėlių daugu- 
tarti pasauliui savą lietuvis- ant visados. Repatrijuoti So- ma yra pasiryžusi gyventi 
ką žodį, tai lietuviai kaip tik vietų piliečiai yra globojami verčiau trėmime, nei grįžti į 
tars išvidinės dvasinės kul- vyriausybės ir jų tautinių or- azijatiškos vergijos kraštą, 
tūros srityje. ganų. Jie visi buvo grąžinti į LAIC.

verčiau trėmime, nei grįžti į

LAIC.

JAUNUOLI,
JEI NORI TAPTI KUNIGU MISIJONIERIU

Ir pasišvęsti kilniam sielų gelbėjimo darbui, stok į

Lietuvių Pranciškonų šv. Antano Vienuolyną
Mount St. Francis, Greene, Maine.

Į Pranciškonų vienuolyną priimami visi katalikiškų 
šeimų sūnūs, kurie yra baigę High School.

Jaunuoliai, įstoję į vienuolyną ir atlikę vienų metų 
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
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Philadelphijos Žinios
PRAŠO ŽINIŲ IŠ 

LIETUVIŲ
LIETUVIAI DIRBA

Visų lietuvių atstovų su
sirinkimas įvyko rugpiūčio 
21 d. šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Dalyvavo apie 40 
žmonių, žymių veikėjų.

Visų bendru nutarimu pra
dėtas varyti plačiu mastu 
drabužių rinkimas lietu
viams pabėgėliams šelpti. 
Vajus turi būti baigtas atei
nantį mėnesį, todėl ir imtasi 
skubaus darbo.

Pirmiausiai vajus bus pla
čiai išgarsintas plakatais ir 
per radiją, o paskiau bus 
renkama per namus.

Kad daugiau drabužių bū
tų galima surinkti, nutarta 
įsteigti Bendro Fondo Phila
delphijos vietovę, centrelį, 
iš kurios eitų visas pagelbos 
darbas po Philadelphiją ir 
visą apylinkę.

Bus bandoma pravesti va
jų ir šalia lietuviškos visuo
menės, kad tik tai sėkmin
giau pavyktų.

Susirinkime labai naudin
gą pranešimą padarė kun. 
J. Kidykas, nušviesdamas 
lietuvių padėtį Europoj, kaip 
galima sužinoti iš laiškų. Vi
siems remiant, nutarta tuoj 
pasiųsti telegramą Ameri
kos valdžiai, kad užtartų

Lietuvos ir lietuvių reikalus. 
Komitetas tą darbą tuoj at
liks.

Susirinkime iškelta ir kitų 
naudingų sumanymų, bet jie 
atidėti kitam susirinkimui.

DAUG PARDAVĖ KARO 
BONŲ

The
Standard and

Ką Pasakojo Studentas Pabėgėlis

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Dl- 
delfl, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkltčs 
dieną ir naktį

Karo metu prie šv. Kazi
miero parapijos veikė Mote
rų Komitetas Karo bonams 
ir ženklams pardavinėti.

Pasibaigus karui, teko pa
sikalbėti su to komiteto pir
mininke Barbora Mickūnie- 
ne, 319 Wharton St.

Iš jos pranešimo sužinota, 
kad per beveik 3 metus ko
mitetui veikiant, prie karo 
bonų pardavinėjimo dirbo 
pasikeičiant 16 moterų ir 
mergaičių. Bet sunkiausias 
ir didžiausias darbas teko 
atlikti pačiai pirmininkei.

Per visą tą laiką parduota 
karo bonų už 93,500 dolerius 
ir karo ženklų už 11,965.90 
dolerių. Tad jų pastangomis 
per visą karo metą prie pa
rapijos išpirkta už 105,465 
dol. ir 90 centus. Už tai ten
ka didelė garbė tokioms pa
triotėms.

Visas darbas su bonais 
bus užbaigtas, kai praeis 
Pergalės bonų pirkimo va
jus. Dėl to lietuvių vardas 
pakilo, ir šv. Kazimiero pa
rapijos moterys nusipelnė 
karo laimėjimo ir tikros tai
kos ieškotojų vardo.

Pažymėtina ir tai, kad tiek 
daug pinigų turėjo perleisti 
per savo rankas, bet jokių 
didesnių nelaimių nepasitai
kė. Tikrai pagirtina.

UŽTARIA IR LIETUVIUS

„The Catholic Standard 
and Times ” rugpiūčio 24 d. 
vedamajame s t r a i p s nyje 
Apie Ispanijos puolimą 
skaudžiai pasako tiesą, kad 
niekas šiandien neprisimena 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų 
Balkanų ir Baltijos valsty
bių; niekas apie jas nekal
ba, o ispanus visi linksniuo
ja.

Iš tikrųjų, keistas daly
kas, kad nuskriaustų niekas 
neužtaria.

PO OPERACIJOS

S.Edvardas Karpis, 1400 
2nd St., neseniai buvo ligo
ninėj, kur jam padaryta 
lengva operacija. Ligonis jau 
sveiksta. Gydėsi katalikiš
koj ligoninėj. Jis patenkin
tas tos ligoninės tvarka ir 
jaučias kaip namie.

Vincas Krėve

Vargingas Gyvenimas
(Tęsinys)

— Nuneš Petrelė, kad ji eina bažnyčion, — atsakė 
tėvas.

— Kaipgi, nunešiu, tik tu tikėkis. Negana, kad pati 
brisk per purvyną, dar našulius jiems tampysiu.

— O arklys gi kaip? Ar jis ten kunigo tvarte ilgai 
stovės? Ar gal lauksit, kad patsai kunigas atvestų jį?

— Kas mokėjo paduoti tvartan, tegul ir atima. Kad 
jis ten išgaištų, tvarte bestovėdamas, neisiu aš akių 
svilinti.

Petrelė paėmė švarų rankšluostį, nors jisai buvo nė 
kiek nebaltesnis už tąjį, kuriuo buvo užklota duona, 
ir nusišluostė. Paskui, pasistačius dubenėlį ant žemės, 
prausė sau kojas.

— Ar negali pas lovį nusiprausti, neterblinus čia 
vandenio. Ir taip purvynas pirkioje niekuomet ne- 
džiūsta, — bamterėjo Kazys.

— Tau kas? Tarytum, tu pirkios žiūri, — atkirto 
jam Petrelė.

— Kazy, a Kazy, ar tu namie? — šaukė jo kažkas, 
už lango stovėdamas. — Eik šen, ką aš tau pasakysiu.

Kazys pasikėlė nuo lovos, pasiraivė, pakrapštė gal
vą ir išėjo pro duris. Po kokių penkių šešių minutų 
grįžo atgal ir atsisėdo ant uslano.

— Petrele, duok man baltus marškinius.
— Kaipgi, skubinuosi. Bažnyčion nūnai neini, o už

poryt sekmadienis. Pavaikščiosi nū su juodais.

Vienas žymiausių 
Catholic
Times” rašytojų neseniai at
siuntė laiką vienam lietuviui 
veikėjui ir prašo daugiau 
faktų iš lietuvių gyvenimo, 
nes, kaip jis laiške sakė, jis 
norėtų bent iš dalies užpildy
ti tą 
tome 
tas.

Jis
kiai rašė apie lietuvius.

spragą, kurią čia ma- 
apie nuskriaustas tau-

jau kelis sykius palan-

VYČIŲ PIRMININKĖ 
ČIKAGOJ

kuo-
Jan-

lankėsi

Lietuvos Vyčių 3-os 
pos pirmininkė Elena 
kauskaitė neseniai 
Čikagoj. Ji aplankė buvusią 
vytę, dabar jau seserį Ange
lą šv. Kazimiero vienuolijoj, 
ir kitus pažįstamus. Gaila, 
kad ji negalėjo sutaikyti sa
vo vykimo su vyčių seimu, 
kurs tuoj įvyks Čikagoj. 
Kas vyčių iš Philadelphijos 
ten vyks, dar nėra nustaty
ta.

SUSILAUKĖ ANTRO 
SŪNAUS

Vėlių šeima, 211 
St., susilaukė antro 
kuris rugpiūčio 24 
krikštytas Raimondo vardu. 
Berniukas auga sveikas ir 
linksmas. Matyti, ir šis bus 
toks pat smagus, kaip ir pir
masis, kurs tik dvejų metų 
būdamas, jau šoka baletą ir 
dainuoja.

Morris 
sūnaus, 
d. pa-

PARAPIJOS BAZARAI

Šv. Kazimiero parapijos 
linksmybių ir visokių štukų 
bazaras bus rugsėjo 6, 7 ir 
8 dienomis. Šiam bazare 
bus dar daugiau visokių ma
lonumų, kad visi atsilankiu
sieji galėtų pilnai pasiten
kinti ir gražiai vakarus 
leisti.

DAUG VEDYBŲ

pra-

rudenį šv. Kazimiero 
parapijoj jau rengiasi labai 
daug vedyboms. Be ne pir
mosios bus vytės Filomenos 
Azaranskaitės su A. Baraus
ku; vėliau Elžbietos Rimdei- 
kaitės su T. Žukausku; Ele
nos Belskytės su J. Belevi- 
šium; V.Tylaitės, Agnes Ma
žeikaitės, M. šeparauskai- 
tės, E. Sideravičiūtės, E. Ja- 
blonskytės ir kitų. Pažymė
tina, kad beveik visos tos 
naujos poros bus grynai lie
tuviškos.

šį

susi-

Neseniai turėjau laimės 
susitikti ir pasikalbėti su 
jaunuoliu, kurs taip neseniai 
gyveno mūsų brangioj tėvy
nėj, kvėpavo jos oru ir džiau
gėsi savo krašto ir savųjų 
gyvenimu.

Jis atrodo rimtas,
mąstęs, kiek išvargęs, susi
rūpinąs savųjų, visų lietu
vių ir savo jaunu likimu. 
Bet nenustojęs vilties ir pil
nas pasiryžimų gyventi ir 
veikti geresnei ir laiminges
nei rytojaus.

— Kaip pergyvenai pasku
tines savo gyvenimo dienas

MAŽAI Į LIETUVIŠKAS 
MOKYKLAS

Sužinota, kad labai 
skaičius lietuvaičių 
vyksta 
Joseph 
Pa. O juk galėtų ir reikėtų
ten daugiau lietuvaičių siek- 

savo įsteigose mokslo.

mokytis 
Marie,

mažas 
šiemet 

Villa 
Newtown,

ti

SUSITUOKĖ

Rugpiūčio 25 d. šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj 
priėmė moterystės sakra
mentą lietuvaitė Elena Lu
košiūtė su Harry J. Havril- 
lo. Jaunieji iš ryto priėmė 
Komuniją ir pasirengė mo
terystės sakramentui.

Gražiausia, kai sutuoktu
vės įvyksta per mišias ir 
jaunieji gauna ypatingą pa
laiminimą.

Bet jei kas susituokia be 
mišių, tai yra raginami vė
liau kada nors prašyti tokio 
palaiminimo, nors ir jau po 
vestuvių.

Ona Česnulevičiūtė susi
tuokė su Antanu Sabatini. 
Jų jungtuvės įvyko rugpiū- 
čio 4 d., Prisikėlimo bažny
čioj, Philadelphijoj.

NUO 9 LIG 1 STALINUI

laikraštis
Bulletin ”

Philadelphijos 
„The Evening 
rugpiūčio 20 d. įdėjo Stalino 
paveikslą su šiuo aprašymu:

Stalin — USSR
Buvo areštuotas—9 sykius; 
Pasodintas kalėjiman—8 sy
kius ; Ištremtas—7 sykius; 
Pabėgęs—6 sykius; Išvažia
vęs svetur—5 sykius; Pa
keitęs savo vardą—4 sykius; 
Vedęs—3 sykius; Našlys—2 
sykius; Dabar jis yra Nr. 1 
diktatorius.

MIRĖ

Rugpiūčio 18 d. mirė Al
bertas Simonavičius, 7 metų 
amžiaus.

Buvo palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

tėvynėj Lietuvoj ir ką ma
tei? — buvo mano pirmasis 
klausimas.

Giliai atjausdamas ir gal 
jau nekartą atkurdamas sa
vo prisiminimus, jautriai 
kalbėjo jaunas lietuvis:

— Lietuvoj gyvenau visas 
okupacijas ir norėjau ten 
gyventi, bet netikrybė ryto
jum ir viltis, kad gal kitur 
daugiau padėsiu tėvynei, da
vė man įkvėpimo bėgti iš tė
vynės. Palikau mylimą kraš
tą ir savo žemaitišką kampe
lį labai skaudžioj valandoj. 
Kai tolinaus nuo tėvynės, tai 
nieko gero aplink nemačiau. 
Mane lydėjo ne tik baisi ne
tikrybė ir baimė, bet kur tik 
pažvelgiau, visur mačiau 
dangų raižančias liepsnas ir 
dūmų vulkanus.

— Lietuva buvo liepsnuo- 
se. Degė mūsų tėvynės bakū
žės, degė atkurti miestai, 
bet nematoma, o skaudžia 
širdies ir sielos gėla degė 
kiekvieno lietuvio visa pri
gimtis.

— Mes bėgome, bet už mū
sų paliko tik ašaros, skaus
mas, netikrybė, beviltis, ba
das, mirtis, ištrėmimai ir gal 
tėvynės vergija. Ta valanda 
ir visos kitos dienos ir me
tai kankino kiekvieno lietu
vio širdį. Daug sykių atsi
gręžiau, vis tą patį mačiau ir 
tą patį skausmą pergyvenau. 
Pagaliau laiveliu plaukėme 
per savo mielos jūros Balti
jos paviršių, čia su vandeni- 
mi malšinome savo širdies 
skausmą ir norėjome užlieti 
visus gaisrus ir išnaikinti vi
sas lietuviams padarytas 
žaizdas. Bet negalėjom. Lai
velis tolinos. Jūroj blaškė
mės apie 3 dienas. Kas da
rėsi mūsų lietuviškose širdy
se, kas galėtų išreikšti ar ap
sakyti . . .

— Kur nuplaukėte? —bu
vo kitas suprantamas klau
simas.

— Mes bėgome į Švediją, 
nes girdėjome, kad ten leng
viau lietuviams ir kitiems 
pabėgėliams esą gyventi. 
Tiesa, ten bėgant nebuvo 
lengva, nes priešai šaudyda
vo ir skandindavo tokius 
laivelius. Kelis mūsų lietuvių 
laivus nuskandino ir visi bė
gusieji žuvo, palaidoti jūros 
gilumoj. Ir mes pergyveno
me ilgų netikrumo ir baimės 
valandų. Mūsų laimei, jūra 
buvo geresnė, ir mes nebuvo
me ten palaidoti, bet pasie
kėme Švedijos kraštą, kur ir 
radome prieglobą.

— Kaip ten sekėsi ir ko
kių pergyvenimų turėjote?

— Žinoma, tuoj pajutome, 
kad esame ne tėvynėj, bet 
svetimoj šalyj. Sunkenybių 
sutikome nemaža. Bet kur jų 
nerasi. Po kelių savaičių tik
rinimo, mums buvo suteikta 
laisvė, ir mes galėjome gau-

aukso trupinėliai, 
iš dangaus. Su ta 
mes galėjome ir 
lengviau, ir

Tai 
iš- 

pa- 
gy- 

jaunieji

ti darbo, o aš tai mokiausi 
universitete medicinos, nes 
jau Lietuvoj buvau bebai
giąs tuos mokslus, švedų vy
riausybė pasirodė mums lie
tuviams labai gera. Mes tu
rėjom gana laisvės ir galė
jome pragyventi neblogai.

— Kaip su amerikiečių pa- 
gelba iš šalpos Fondo?

— Bendro Lietuvių Fondo 
pagelba mums buvo labai 
reikalinga ir naudinga, 
buvo 
kritę 
gelba 
venti
tuoj kibome į mokslą. Visi 
lietuviai labai džiaugiasi 
tuo. Mums tas fondas buvo 
didžiausios laimės ir paguo
dos žvaigždė visame mūsų 
gyvenime.

— Pas mus buvo girdėti, 
kad švedai ragino grįžti į 
Lietuvą ?

— Taip, tai tiesa, jie ragi
no grįžti Lietuvon, bet nė 
vieno nevertė. Mes visi gerai 
žinojom, ką reiškia grįžimas, 
todėl niekas nenorėjo grįžti. 
Pagaliau 4 darbininkai su
grįžo. Bet kas juos ištiko, 
tai galėtumėte spėti. Vienas 
įkalintas už Maskvos, kitas 
paliko badu mirštąs, o vie
nas nuo laivo pabėgo į Šve
diją ir viską papasakojo, 
kaip baisu vėl patekus po 
komunistų nagais, 
čia mirti, kaip būti 
kankintiems.

Rugpiūčio-August 31, 1(

31, 1945

bandytų vėl atsigauti ir iš 
tos baisios nelaimės. Ir l 
no didžiausias troškiu 
yra, kad lietuviai ir v'^ 
amerikiečiai kuo greičiuj) 
šiai išlaisvintų lietuvius 
Lietuvą. .ridarymas. —

K. S.įv. Cushing, 
---------------------- Tobin ir Sen.

uGRĮŽO BUVĘS PASIUN^“
TINYS . rugsėjo 3 d., 
--------- R įvyks Nukry- 

Ilgus metus Lietuvoje L Seserų vienuo- 
buvęs Argentinos konsuhfįdarymas. 
vėliau pasiuntiniu Amaį Bostono arki- 
Barsanti, kaip praneša • 
gentinos „Lietuvių Balsas’

Mass. |vo du°tą t 
Tus tvarkyt 
rinktuosius 
vien kaipo 
bet ir kai[ 
tikimės, k 
laiku ta te 
vai grąžina

Iš Motei
Moterų 

naują Cei, IXCLU.JQ

bj.Cushmgat- rįnktos bl
- v . - ,a8,,Males mišias Dri7a i« cbirželio men. gružo į Bueif kslą. ^irm Ver 
Aires. Bolševikams Lietu'i D0 Dįetu P m' , 
1940 m. okupavus, A. -
santi is Kauno persikelt 77 Kiene 1S '
t • • a j • i 'X]iiu priėmimas ttipyiqLeipzigą Argentinos konsŲJJ Dainuos i l? nareisroms. « Dainuos lzdo globeiždo globė 

nė ir A. 1
„Moterį

pareigoms. Lir solistės Kal-
Barsanti visuomet bų?i/rn T w i h 

palankus Lietuvai ir daj^./ T’ m v ’ ”—
yra prisidėjęs lietuvių tre^5. ' k ° m’ re PasiRk 
tinių likimui palengvitf23^3 
Ponia Barsanti kilmės ir F. 
lietuvaitė. , , „

t a v sudarymo kalbą ______________ LAIi Pr. M. Juras, Kun. M.
Lpagelbinės orga- 'dmo Pi'

Pitt

Geriau 
ten nu-

LIETUVIAI URUGVAJUI pirmininkas.
U po pietų įvyks

New Yorkas. — Urug^Ašv? Sakra- Jau pNew Yorkas - Unigį. švi Sakra. 
jaus Lietuvių Kultūros Dra ourgno
gija šiais metais pradėjo leU ragim0 ke
ti mėnesinį laikrastĮ ,Uįo| lbi. 
voji Lietuva". Yra tai kult, jjog valdyba, 

nes ir kovos žurnalas.
dakcijos adresas: Utua^8^

Į klausimą, kaip pateko įjlbra> Ri° de Janeiro, 401^ kvie. 
merikon. atsakė, kad. kaio Cerro, Montevideo, Urugu .ihrvVfi i to c iatn_Amerikon, atsakė, kad, kaip 

Amerikoje gimęs ir savo ge
radarės tetos padedamas, jis 
laimingai čia atplaukė rug
piūčio 18 d.

— Ką manai apie mūsų tė
vynės likimą? —buvo mūsų 
svarbiausias klausimas.

— Tikro atsakymo niekas 
nežino. Bet visi lietuviai, kur 
jie būtų ir ką veiktų, savo 
viltis sudeda į amerikiečius. 
Visi kaip vienas giliai ir ne
palaužiamai tiki, jog Ame
rika su savo teisingumu ne
leis, kad Lietuva svetimiems 
vergautų, ir sugrąžins lais
vę. Blogiausia, kad jau da
bar lietuviai ir Lietuva labai 
sunkiai nukentėjo ir žmonė
mis ir visomis savo gėrybė
mis. Bet gaivūs lietuviai nie
kuomet nenusimena, ir jie

Kaip pavadinimas rod^7. L 
šis žurnalas stovi už laisjr,1861^08 • . •Ur1' 
nepriklausomą ir demokra '1™’05 iS al^0S 
nę Lietuvą. Maloniai kren „ ,. 
į akis kultūringa, švari žify.’ , ie’ 
nalo lietuvių kalba. Atšaki'?1 ve^a) rY‘ 
gas redaktorius — J. Jasau?118 ^^Y1^ 
kas, administratorius 
Babilius.

s Street, Brockton, 
Kvieslys.

- %pids, Mieli.
RUSSIAN WAR RELIE]----

ATSISKYRĖ Rapids vyskupas 
___ n Lietuvą

New Yorkas. — Russia 1L.R.K. Mote- 
War Relief, Inc., iš Nation^ seimą rugpiūčio 
War Fund of America pa^d Rapids vysku- 
traukė ir ateityje veiks nš Haas pasakė pa- 
priklausomai vardu Amer feme pažymėjo, 
can Society for Russian turi atgauti 
lief, Inc.

__________________ LAICgs Haas taip kal-

TeL Ste 3208 i) liūdna padėtis 
§ jums yra gerai 

JONAS DAUNIS Įlūsų širdis sunkiai
lųiškos sąlygos, ku- 

Lietuvis Graborius - Balsamuotoias ? verčiami gyventi 
J pa valstybe. Po 1940

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

Sacijos, po ištrėmi- 
sn Lietuvos nepri- 

vadų arba po 
stino bėgimo į ki- 
i jūsų numylėta tė- 
i rinkimų buvo pri- 

’ frie Sovietų Tarybos
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— Jau ir taip antra savaite vilkiu.
— Vis tiek drunėsi, ar apsivilksi baltais, ar būsi su 

juodais.
— Tau kas? sakau — duok! — ir duoki.
— Va, bėgu bėgu, — nusišiepė Petrelė; nusiprausus 

kojas, apšluostė jas puodžiokele, kur čia pat kampe 
gulėjo.

— Tu, vaikei, šitų tinginių nedasiprašysi, — prakal
bėjo motina, kur stovėjo dabar pas suolelį ir plaudė in
dus. Ji nusišluostė rankas ir nuėjo ieškoti užulovėj Ka
ziui skalbinių. Suradus pirmus, koki pakliuvo, padavė 
Kaziui. Tasai pavartė marškinius, pažiūrėjo išvynio
jęs. . .

— Argi nėra su atkočinėm rankovėm?
— Tu gi aną šventadienį kaip užsidėjai, dvi savaiti 

tąsei. Po tam dar nevelėjome.
Kazys nieko nebesakė, tik susiraukė ir apžiūrėjo 

kelnes.
— Guziko nėra, — bamterėjo jisai.
— Ar tai tau dar guzikus pirksim? Pasidaryk sau 

brūzgulį, — patarė Petrelė.
Kazys išsitraukė iš šluotos storagalį ražo ir atsilaužė. 

Paskui, paėmęs peilį, ėmė drožti sau brūzgulį.
— Vaikei, nūnai metų šventė, o tu droži peiliu. Ar 

neapseitum kaip nors, — pabarė jį motina.
— Kaip aš apseisiu; gal kelnes rankoje nešiosiu?
Padaręs ir įrišęs brūzgulį, Kazys sukorė ant rankos 

skalbinius ir nuėjo kitan galan.
— Tai jau, Die, tėvuli, kaip aklas. Nematai, kad 

rūbas nuo šatros nukrito. Taip ir atsigulei — širdo 
Petrelė traukdama iš po tėvo šono sumankštytus ap
sagalus ir kitus rūbekšius. — Sugarankštėjai man an-

daroką, kad nežinau dabar, nė kaip apsisegti.
— O velnias jus čia žino! Galvon man tavo andaro- 

kai. Ar neturit daugiau vietos, kaip tik šatra. Tik už 
tinginio rankų nepraskiriat!

— Patsai tinginiauji, o ant kitų tik rėki. Aš už darbų 
rankų nepraskiriu, o tu tik guli nuo ryto iki vakaro,
— atkirto Petrelė: — kaip aš dabar, Dievuliau, ap
sisegsiu šituo andaroku, kad jisai taip suveltas.

— Nūnai nešalta, dukrele, apsisek mano skersinaitę,
— patarė Dvainienė.

— Na kaipgi, kad žmonės pirštais badytų.
Petrelė nusitraukė nuo šatros rūbus, kurie jai buvo 

reikalingi, ir nusinešė kitan galan.
— Nagi tu, žmoguli, ar drunėsi? Jei patsai neini, 

nors paprašytum ko, kad sėklą nuvežtų pašventintų.
— Laiko dar bus. Nuvešiu sekmadienį.
Pirkion įėjo Kazys, nusitraukė nuo šatros naują mi

linę gunčelę ir užsimetė ant pečių.
— Kurgi tu eini? — paklausė tėvas.
— Einu!... — sumurmėjo sūnus ir kabarkšterėjo du

rimis.
— Tai vaikai pasidarė dabar, kad juos suplaškintų!

— sukeikė tėvas ir atsisėdo lovoj. — Mortyt, paduok 
man pušnis.

Mortytė nulindo nuo priekrosnio ir padavė tėvui puš
nis. Tasai pasiavė gryna koja. Paėmęs nuo lango vei
drodėlį, musių apdrėktą, nušluostė jį ranka ir, žiūrė
damas į jį, čiupinėjo savo senai jau neskustą barzdą.

— Nors marškinius permainytum, jei eini kur. O 
tai vis tiek, kaip puodžius: antra gi savaitė vilki.

— Ė, kad ir kažin kaip apsirengsi, visi žino, iš kokio 
puodo aš duoną valgau.

t nori savo nepri
dės ir teisės per 
i savyje valdytis. Ji Pit 

^■ūįsta savo pareigą mis 
“liauti su kitomis kia

Paspiovė delnan ir ėmė glostyti plaukus. Paskui vįgų labui, bet į I 
išvertė, išrausė visą krūvą rūbų, kur buvo užulovėj^jj savinasi’Die-'rap 
išsitraukė savo žiuponaitį, sugarankštėtą, sum 
krasterėjo jį kartą, kitą ir užsimovęs išėjo pro duris. ■an

^lietuviai Tėvai Malt 
Vaikus Leisti 1 

IIRIANAPOLIO I 
ir

KOLEC
Iii vienintelė mokykla liet 
k Ji buvo įsteigta 1926 r 
feu kaip 1,100 mokinių.

Diena apsiniaukė dar labiau; lynojo, lyg amaras kri 
to. Dvainis ėjo miestelin tiesiog per daržus, per mišką, 
kad sutrumpintų sau kelią, ir nešė kalviui taisyti kirvį 
Anądien, kirsdamas miške sausą medį, sudavė į akme 
nį ir išlaužė ašmenis. Kirvis buvo vienintelis visamt 
ūky, ir be jo, kaip be rankų.

Lietus lynojo, o Dvainis eidamas mąstė apie savoj 
dalią negerą, ir širdį jam spaudė nuliūdimas.

Ir dalia gi jo prakeikta! Niekur niekas nesiseka, lygs 
jį Dievas užmiršo. Jo javai visada menkesni nei kitų ^arianapolio kolegijoj sti 
jo kaimynų. Suplauna visuomet mažiau nei kiti, nors gyventi sveikoje, gr 
lauko turi tiek, visą pusę valako. Atsitinka sodžiuj 'iMarijonų prižiūrimi ir ar 
kas negera — ne kam kitam, vien tik jam. šį pavasa
rį ėjo ledai, išmušė javus. Visur kur kliudė, kur ne, o ^School) ir dveji kolegijc 
jo visus rugius, kaip patalą, išguldė. Užbėgo sodžiunį iį^ Sais prasj 
pasiutęs šuo — ne keno kito apkramtė kiaulę, tik jo. i kviečiami
Ant žąsų krito liga. Keno išgaišo vienas, du žąseliu, o ni&11
jo pagaišo kuo ne visi. Vos senės liko ir du ar trys prašomj 
žąseliai, o buvo apie dvylika. į fipapiidomų žinių.

Kas tik pikta atsitinka sodžiuj, vis jam ir jam. Štai; 
ir dabar visų arkliai pakliuvo tvartan pas žydus, o jo 
paėmė kunigas. Su žydu išsibartai, išsirokuotai, ir tiek i 
to. O su kunigu nesibarsi, akių tik prisisvilinsi ir dar' 
užmokėsi.

ferianapolio kolegijoj ve

i Marianapolio High Sc)

^informacijų reikalai:

REGISI 
Marianapol 

Thompso

r

(Bus daugiau)
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irbo, o aš tai mokiausi bandytą/ 
srsitete medicinos, nes tos baisį? 
Lietuvoj buvau bebai-1 
tuos mokslus, švedų vy-; 
jybė pasirodė mums lie-1 
ims labai gera. Mes tu-i 
m gana laisvės ir galė- 
j pragyventi neblogai.
■ Kaip su amerikiečių pa- 
a iš šalpos Fondo?

— Bendro Lietuvių Fondo 
riba mums buvo labai 
alinga ir naudinga. Tai 
o aukso trupinėliai, iš- 
ę iš dangaus. Su ta pa
la mes galėjome ir gy
ti lengviau, ir jaunieji 
j kibome į mokslą. Visi 
uviai labai džiaugiasi 
. Mums tas fondas buvo 
žiausios laimės ir paguo- 
, žvaigždė visame mūsų 
renime.
— Pas mus buvo girdėti, 
i švedai ragino grįžti į 
ituvą?
— Taip, tai tiesa, jie ragi- 

grįžti Lietuvon, bet nė
;no nevertė. Mes visi gerai 
Lojom, ką reiškia grįžimas, 
iėl niekas nenorėjo grįžti, 
galiau 4 darbininkai su- 
įžo. Bet kas juos ištiko, 
i galėtumėte spėti. Vienas 
alintas už Maskvos, kitas 
.liko badu mirštąs, o vie- 
ls nuo laivo pabėgo į Šve-1 
ją ir viską papasakojo, 
lip baisu vėl patekus po 
imunistų nagais. Geriau 
a mirti, kaip būti ten nu- 
mkintiems.
Į klausimą, kaip pateko 
merikon, atsakė, kad, kaip 
merikoje gimęs ir savo ge- 
idarės tetos padedamas, jis 
dmingai čia atplaukė rug- 
iūčio 18 d.
— Ką manai apie mūsų tė-

ynės likimą? -buvo mūsų;"'Jėzaus 
varbiausias klausimas. street,

— Tikro atsakymo niekas'g^

; ^RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
siai ishs- H/T

Lietuvą. ;kton, Mass
-silyno atidarymas. — 

GRĮŽOM arkiv. Cushing, 
korius Tobin ir Sen. 
1 Walsh.

Ilgus jdienį, rugsėjo 3 d., 
buvęs jenoje, įvyks Nukry- 
vėliaii gižaus Seserų vienuo- 
Barsantųias atidarymas.
gentims v rytą Bostono arki- 
birželioįjhard J. Cushing at- 
Aires. Bįpontifikales mišias 
1940 utys pamokslą.
santi išl valandą po pietų 
Leipzig go aikštėje įvyks 
pareigas* viešnių priėmimas 

Bai^i programa. Dainuos 
palauk®j'upč ir solistės. Kal- 
yra pretorius D. I. Walsh, 
tinių gorius M. J. Tobin, 
Ponia fe10 majoras Downey, 
lietuvaiti as Švagždys ir A. F.

vo duotą teisę savo reika
lus tvarkyti per laisvai iš
rinktuosius atstovus. Ne 
vien kaipo tikį demokratija, 
bet ir kaipo katalikai, mes 
tikimės, kad Dievo duotu 
laiku ta teisė bus vėl Lietu
vai grąžinama.”

Iš Moterų S-gos Seimo
Moterų Sąjungos Seime į 

naują Centro Valdybą iš
rinktos buvo pirm. Albina 
Driza, iš Grand Rapids, vice- 
pirm. Vera Galinaitė iš Chi- 
cagos, sekretore Albina Poš
kienė iš Chicagos, iždininke 
Elena Statkienė iš Chicagos, 
iždo globėjomis E. Paurazie- 
nė ir A. Meleškienė.

,Moterų Dirvos” redąkto- 
pasiliko S. Sakalienė.re

Pittsburgh, Pa

mi savo klebono 25 metų 
sėkmingo klebonavimo si
dabrinę sukaktį, ateinančią 
savaitę, rugsėjo 3 d., Darbi
ninkų šventėje, rengia dide
les kun. M. J. Kazėno pager
bimo iškilmes.

Prietelius.

Bridgeport, Conn
Praeitą sekmadienį jau te

ko sutikti keletą grįžusių pa
rapijos kareivių iš karo lau
ko. Kai kurie tikrai gražiai 
išrodo.

Toliau bus pranešti grįžu
sių vardai. Sveikinam grįžu
sius kovūnus.

Chicago, Ill
Rugpiūčio 20 d. St. Mein- 

rad, Indianoj, arkivyskupas 
Ritter į kunigus įšventė Vin
cą Daugintį. ■

Jis yra pirmas iš šv. Petro 
ir Povilo parapijos jaunuo
lis, įšventintas į kunigus.

Jis gimė 
m. Mokėsi 
Marijonų ir 
minarijose.

Kun. V. Daugintis primi
cijas laikė rugpiūčio 26 d.

Chicagoje 1910 
Mundeleino, T. 
St. Menrad se-

East St. Louis, Ill.

ATOSTOGOS KALIFORNIJOJE ŠYPSENOS
Skersai per Šventuosius Miestus

ležino. Bet visi lietuviai, kur 
ie būtų ir ką veiktų, savo 
dltis sudeda į amerikiečius. 
Visi kaip vienas giliai ir ne- 
^laužiamai tiki, jog Ame- 
•ika su savo teisingumu ne- 
.eis, kad Lietuva svetimiems 
vergautų, ir sugrąžins lais
vę. Blogiausia, kad jau da
bar lietuviai ir Lietuva labai 
sunkiai nukentėjo ir žmonė
mis ir visomis savo gėrybė
mis. Bet gaivūs lietuviai nie
kuomet nenusimena, ir jie

_Jų atidarymo kalbą 
kun. Pr. M. Juras, 

Mllio pagelbinės orga- 
centro pirmininkas.

_ Nffljtndą po pietų įvyks 
jausLk&įmas Švč. Sakra- 
gijašiai
ti mėi£kilmių rengimo ko
voji Lieta vienuolyno pagelbi- 
ros, m&anizacijos valdyba, 
nės ir bklebonas ir vienuo- 
dakcijos melionas, Seserys vie- 
Librajr taipgi arkivysku- 
Cerro,fcard J. Cushing kvie- 

Kaipatvykti į tas isto- 
šis žurnu-sų išeivijos kultūri- 
neprfcabdaringos įstaigos 
nę Lieta
įakįipienį, rugsėjo 3 die- 
Dalo geliai veda į Nukry- 

i vienuolyną 
Brockton, 
Kvieslys.

J. Rapids, Mich.
RW ,į Rapids vyskupas

už Lietuvą
NewRant A.L.R.K. Mote- 

War P^gos seimą rugpiūčio 
^arpdrand Rapids vysku- 
traukėiriicis Haas pasakė pa- 
priklaK kuriame pažymėjo, 
can Sofi^tuva turi atgauti 
lief,fc „ . . . .pas Haas taip kal-

Tel Ste 3208
Jūsų širdis sunkiai JONAS DAB'agiškos sąlygos, ku-j

vių liūdna padėtis 
e jums yra gerai

acijos, po ištrėmi
au Lietuvos nepri- 
bės vadų arba po

Kun. M. J. Kazėno klebona
vimo Pittsburghe sidabrinė 

sukaktis
Jau prieš 50 metų Pitts- 

burgho lietuviai pradėjo 
kurti savo tautos įstaigas. 
Pirmiausiai buvo įsteigta 
šv. Kazimiero parapija, šiuo 
laiku Pittsburghe ir apylin
kėje gyvuoja aštuonios lie
tuviškos parapijos.

Jų tarpe gausiausia žmo
nėmis ir įstaigomis buvo ir 
tebėra šv. Kazimiero parapi
ja

Šiandien šv. Kazimiero 
parapija, be gražios baž
nyčios, klebonijos, savo nuo
savybėje turi dar dvi moky
klas, pradžios ir aukštesnę, 
su bemaž 300 mokinių; erd
vų sesučių namą, pavyzdin
gai sutvarkytas lietuviškas 
kapines ir piknikams daržą. 
Šv. Kazimiero parapijos 
nuosavybių vertė siekia ne
toli $200,000, o skolos beliko 
vos $30,000, kuri per porą 
metų bus išmokėta.

Šv. Kazimiero parapijos 
ribose prieš trejus metus įsi
kūrė pirmasis Pitttsburghe 
lietuviškas laikraštis „Lietu
vių žinios.”

Draugijinis šv. Kazimiero 
parapijos gyvenimas taipgi 
yra gana gyvas .Čia veikia 
su viršum 10 lietuvių drau
gijų.

Teisingumas r e i k a lauja

Parapijos choras jau pra
dės po vakacijų pamokas ir 
rengsis 40 valandų atlai
dams, kurie įvyks ateinantį 
mėnesį.

Kurie vaikinai ir mergai
tės turi balsus, kviečiami į- 
sirašyti į chorą ir puošti lie
tuvių bažnyčios giedojimą, 
taipgi svetainės koncertais 
linksminti savo tėvelius ir 
mamytes.

Deda kertinį akmenį 
bažnyčiai

East St. Louis lietuvių 
klebonas kun. Dr. A. Deks- 
nys ir parapijiečiai praneša, 
kad šių metų rugsėjo 9 d., 
sekmadienį, bus pašventin
tas kertinis akmuo naujai 
bažnyčiai.

Iškilmės įvyks 3 vai. po 
pietų.

Senoji šios lietuvių para
pijos bažnyčia prieš kiek lai
ko buvo gaisro sunaikinta.

Ne be reikalo žmonės praleis
ti atostogų iš visos Amerikos 
važiuoja j Kaliforniją; čia tikrai 
yra gražių ir šiltų vasarojimui 
vietų, ar tai kalnynų slėniuose, 
ar tai Ramiojo vandenyno smė
lėtose pakrantėse.

Mes nutarėme patraukti išil
gai per visą Kaliforniją — Pie
tų link, kur pilna prisėta gražių 
miestelių, pavadintų šventųjų 
vardais. Tuos miestelius įsteigė 
vienuoliai misijonieriai prieš ke
letą šimtų metų.

Pradedant San Diego, vienuo
liai stūmėsi pirmyn į šiaurę, ty
rinėdami Kalifornijos kraštą ir 
metai po metų įsteigdami dabar 
jau išbujojusių miestų, kaip tai 
San Juan, Santa Anna, Los An
geles (Angelų miestas, kur da
bar visi išdykėliai gyvena), San
ta Monica, San Fernando, San
ta Maria, Santa Rita, Santa 
Barbara, Santa Paula, Santa 
Susana, St. Louis Obispo, Santa 
Cruz, San Jose, San Francisco, 
Santa Rosa ir tt.

Taip visa Kalifornija yra nu
sėta šventųjų vardais. Čia ir gy
ventojų daugumą sudaro kata
likai, — meksikiečiai, ispanai, 
prancūzai, lenkai, vokiečiai, ru
sai, portugalai.

Bendrojo šalpos Fondo 
drabužių vajus eina.

Kviečiam Bridgeporto lie
tuvius dar kartą peržiūrėti 
savo drabužius ir atliekamus 
atnešti į parapijos svetainę. 
Jau kelios šeimos atnešė la
bai gražių drapanų. Viena 
šeima atgabeno gražių dra
bužių nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams vaiku- 
čiams.

Drabužiai bus išsiųsti apie 
ateinančio mėnesio pabaigą. 
Jau turime surinkę kelias di
deles dėžes, bet vietos yra ir 
dėl daugiau drabužių.

Pajudinkite ir kitus para-1 v ..............
ginkite, ypač tuos, kurie dar nasaus. sv. misiąs Į sv. Dva- 
nė pirmam siuntiniui 
vė ir kurių pavardžių 
še nėra.

Kiti jau antrą kartą 
ja.

Būkite gailestingi 
tantiems lietuviams.

Baltimore, Md.
Per vaismedžiu neišmatuojamus 

laukus

Grįžo
Šeštadienį, rugpjūčio 25 

grįžo iš New York mūsų se
sutės mokytojos. Ten jos per 
visą savaitę lankė katalikiš
kos akcijos kursus Fordham 
universitete.

d.

Į mokyklą
Sekmadienį per visas mi

šias kunigai garsino, kad pa
rapijinė mokykla prasidės 
ketvirtadienį, rugsėjo 6 d.

Tą rytą 8 vai. klebonas at-

2 verčiami gyventi pažymėti, kad aukščiau mi- 
Lietuvis Graborius-Bal&aa valstybe. Po 1940 neto dvasinio ir materialinio 

tobulumo šv. Kazimiero pa
rapija pasiekė vadovaujant 
gerb. klebonui kun. Magnui 
J. Kazėnui, kuris šioje para
pijoje darbuojasi jau 25 me
tai.

Kun. M. J. Kazėnas taipgi 
į labai daug yra dirbęs prie

1025 MT. VERNON 8T.

i, jūsų numylėta tė-
Tel. REgent 8434 rinkimų buvo pri-

RICHMOND GROC&rie Sovietų Tarybos
WHOLESALE ORO® 4 • ......
• • • t s ibi. /a nori savo nepri- įsteigimo ir palaikymo sv.

Savininkai uetam SBTybgs įr įeįSeS per Pranciškaus Vienuolyno 
PERKAME ČIA —REJ1IAV' saVyje valdytis. Ji Pittsburghe ir savo gausio- 

8304 -16 Richmond Str. ažįsta savo pareigą mis aukomis parėmęs viso- 
rbiauti su kitomis kias katalikiškas įstaigas, 

-^mis, visų labui, bet

andaro- 
. Tik už

iž darbų 
vakaro, 

liau, ap-

?rsinaitę,

jai buvo

jai neini, 
entintų.

įaują mi-

erėjo du

Paskintų!
:, paduok

tėvui puš- 
ango vei- 
ir, žiūrė- 

ą barzdą, 
ai kur. O 
vilki.
' iš kokio

Dėkingi šv. Kazimiero pa-
Paspiovė delnan ir ėmė įtinai savinasi Die- rapijos parapijonai, minėda- 

išvertė, išrausė visą krūvą iifcuii«uiiiwiiimiiiii«iujimiii«iuj!«jiii«iiui«iiiii«iiiii«iiiii«iiui«uuimiui«iiiu«uiiiM!iHmiii!«mnwniiMiiiiiMiui«  

išsitraukė savo žiuponaitį, SF, . , . . _ _ . . , . . . _ v
krasterėjo jį kartą, kitąir^'Lietuviai Tėvai Maloniai Prašomi Savo

Vaikus Leisti Mokytis į

Diena a^aukėtal^ARIANAPOLIO HIGH SCHOOL 
to. Dvainis ėjo miestelin tiesif įp
kad sutrumpintų sau kelią, i KDI L C I ! i
Anądien, kirsdamas miške 
nį ir išlaužė ašmenis. Kir^-Tai vienintele mokykla lietuviams berniukams šiame 
ūky, ir be jo, kaip be ranką jį buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išleidusi

Lietus lynojo, o Dvainis ė^iau kaip 1,100 mokinių. ,
dalią negerą, ir širdį jamsja^arianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drauge

Ir dalia gi jo prakeikta! ^’r°g°s gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpestingai 
jį Dievas užmiršo. Jojant, Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.
jo kaimynų. Supjauna visi»^:Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokykla 
lauko turi tiek, visą piRSchool) ir dveji kolegijos metai (Junior College), 
kas negera — ne kam kitam-^Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
rį ėjo ledai, išmušė jam V^Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo vai- 
jo visus rugius, kaip patalą 6'į Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems 
pasiutęs šuo — ne keno u, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, 
Ant žąsų krito liga. Keno i^ papildomų žinių.
jo pagaišo kuo ne visi V® visų 
žąseliai, o buvo apie dvylika-

Kas tik pikta atsitinka so^’ 
ir dabar visų arkliai pakito11'’ 
paėmė kunigas. Su žydu išstoj 
to. O su kunigu nesibarsi. $ wi»iiiiiHiniiiiiiiiiiiM»iiiiiiiKiiinw»iiiiMiwiii
užmokėsi.

informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:

REGISTRAR.
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.

(Bub^
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i kad negalima praleisti. Tad kar
tu su lietuvių grupe nuvažiavo
me pas Gražius.

Lietuviško kugelio kvapas nu
stelbė visus kitus gausiai ap
krauto stalo kvapus. Pasirodo, 
kad tai buvo ne paprasti pietūs, 
bet bankietėlis. Prie stalo susė
dome virš dvylika žmonių. Buvo 
užtektinai kalbų, juokų ir rim
tų diskusijų.

Turiu keletą žodžių pasakyti 
apie Gražių šeimą. Gražis su 
žmona ir jauna dukrele Geno
vaite 1940 metais iš Omahos, 
Nebraska atvyko į Los Angeles. 
Genovaitė, kaipo gabi šokėja, 
greitai gavo gerą darbą Holly- 
woode. Kai žiūrėsite filmas 
Laura, Young Ideas, Where 
are youi' Children, Horn blows 
at Midnite, Campus Rythm ir 
Ghost Catchers ir kai pastebėsi
te gražiausią šviesplaukę — tai 
bus Genovaitė ((Genny Gray).

Ji tebedirba Hollywood stu
dijose, o laisvu laiku sekmadie
niais vargonininkauja ir veda 
lietuvių parapijos chorą.

Ramiojo vandenyno bangos.
Santa Monica, kuri primena 

man lietuviškąją Palangą, yra 
apie 16 mylių nuo Los Angeles. 
Miestukas guli ant Ramiojo van
denyno krantų. Čia turi savo vi
las daugelis kino artistų.

Mums teko apsistoti pas žino
mą Los Angeles lietuvių veikėją 
Bronę Starkienę, kuri neseniai 
Santa Monicoje, ant pačio Pa- 
•cifiko kranto, įsigijo gražų vasa
rojimo namą. Ji yra dviejų lie
tuviškų klubų pirmininkė ir net 
trijų svarbiųjų organizacijų se
kretorė. Jos gyvumas ir patyri
mas organizaciniame veikime 
Los Angeles lietuviams yra la
bai daudingas. Jos sūnus Milto- 
nas dabar yra laivyno tarnybo
je kur nors aplink Borneo salą.

Tad turėjome kelias dienas 
pasimaudyti ir pasideginti San
ta Monicos pajūryje. Bet Ramio
jo vandenyno bangos — tikrai 
neramios. Jos didingai ritasi, 
skalauna visos Kalifornijos pa
krantes. Kai didesnis vėjas pa
kyla, jos, prisiritusios arčiau 
kranto, lūžta ir visus besimau
dančius panardina savo baltose 
putose. Ir kaip yra malonu jose 
suptis ir su jomis kovoti!

Čia gyvendami sužinojome, 
kad žymus lietuvis orkestro ve
dėjas Tommy Dorsey iš Scran
ton, Pa., kasnakt groja Ocean 
Park šokių salėje, pačiame pa
jūryje.

Lietuvaitė, kuri dirbo prie ato
minės bombos išradimo.

Vien Long Beach vardas mus 
patraukė ten nuvažiuoti. Long 
Beach yra naujausias Kaliforni
jos miestas, pradėtas statyti nuo 
1923 m., kai vadinajame Signal 
Hill pradėjo traukti iš žemių 
alyvą. Tas ūkininkas, kuris kal
nuotos žemės gabalą nusipirko 
už $400.00, dabar yra milijonie
rius. Long Beach taip pat turi 
gerą pajūrį, švarias smėlio pa
krantes, kur tūkstančiai šuva- j 
žiuoja vasaroti.

Nežinojo
Ona: — Kodėl garnys vis 

stovi ant vienos kojos?
Marijona: — Nežinau...

Pasakyk kodėl.
Ona: — Todėl... jei jis pa

keltų tą koją, tai parvirstų.

Mandagumas
Teta: — Ar buvai gera 

mergaitė bažnyčioje?
Onutė: — Taip, tetute. — 

Per pamaldas vyras atėjo 
prie manęs, pakišo pintinę 
su pinigais.

Teta: — Ką pati darei?
Onutė/ — Įdėjau ranką... 

pasiėmiau pusdolerį ir jam 
padėkojau.

Užkietėjęs nusidėjėlis
Slaugė: — Ar žinai, kas 

įvyksta su mažomis mergai
tėmis, kurios neteisybę pa
sako?

Mergaitė: — Ha. Manęs 
nenugąsdinsi. Aš šiandien 
tris kartus pasakiau netei
sybę.

Keista
Vyras (mažam vaikeliui): 

— Pasakyk, vaikeli, kodėl 
taip graudžiai verki?

Vaikas: — Pamiršau.
Vyras: — Tai kam verki?
Vaikas: — Negaliu atsi

minti.
Pranas Bekampis.

Kalifornija yra Amerikos vai
sių aruodas. Nuo pat San Fran
cisco iki Los Anegeles, kalnynų 
slėniuose, tęsiasi ilgiausi sodai, 
geriau pasakius, įvairiausių vais
medžių ūkiai: kriaušių, vyšnių, 
persikų, figų, riešutų, obuolių, 
slyvų ir kitokių.

Ūkininkai tuos vaisius džiovi
na, kenuoja arba žalius supa
kuoja ir pei’ tarpininkus siunčia 
į visas Amerikos ir net pasaulio 
dalis. _ i

Žmonės iš tų didžiulių vaisme
džių ūkių daro puikiausią pra
gyvenimą. Be vaismedžių ūkių, 
dar yra daug Saločių, pamidorų 

I ir kitų daržovių laukų. Ūkiuose 
labai daug dirba meksikiečių, 
japonų ii' kiniečių, mat, juos pi
giau gali nusisamdyti.

Ties Los Angeles jau baigiasi 
sodynai ir prasideda „geležinis” 
miškas; tai daugybė iš žemės 
kyšančių gąsdino ir alyvos šu
linių. Už Los Angeles jie taip ar
ti sustatyti, kad tikrai atrodo, 
kaip miškas.

Long Beach yra keletas lietuvių 
šeimų. Mums teko susipažinti su 
Tomu Kaseliu, B. Bakūnu ir 
Barbora Eseliūniene. Pastaroji 
mums padarė siurpryzą. Mes 
buvome nepažįstami, tačiau, tu
rėdamas telefoną, ją pašaukiau 
pasikalbėti. Ji tik paklausė, kur 
esame, ir tarė:

— Truputį palaukite, daugiau 
pasikalbėsime.

Po kelių minučių ji atvažiavo 
ir mus sutiko stotyje. Savo au
tomobiliu apvežiojo po miestą, 
parodė savo modernišką kepyk
lą ir rezidenciją. Namuose ap
rodė gražų sodą ir paukščių ūkį.

Pastebėjęs ant stalo gražios 
merginos fotografiją, paklau
siau:

— Tur būt, tai jūsų dukrelė. 
Kur ji dirba?

Ponia atsidususi atsakė:
—Per penkerius metus nežino

jau, nei kur dirba nei kur gyve
na. Tiktai užvakar per laišką 
pasakė, kad yra New Mexico ir 
dirbanti prie atominės bombos 
išradimo ir tobulinimo.

Eseliūnaitė baigus Kaliforni
jos universitetą, buvo paskirta 
dirbti atominės bombos labora
torijoje, tačiau visus laiškus 
gaudavo ir siųsdavo per univer
sitetą. Tokiu būdu išlaikė pa
slaptį net nuo savo tėvelių.

A. Skirius.

neda- s^> ^aip vaikučių, taip ir se- 
sąra- sučių intencija.

Rugpiūčio mėn. mokykla 
Į buvo išvalyta ir kur reikia 
atnaujinta, šiemet mokyklos 
štabas bus kaip ii' pernai. 
Sesutė vyresnioji — sesutė 
Annuncijata. Jos padėjėjos 
— sesutės Aurelija, Assump- 
ta, Marijonėta, Leoneta 
Edvardą.

auko-

vargs-
Pas Hollj’woodo šokėją lietuvaitę

Mūsų žmonės pergalės 
proga linksminosi 
dienas. Kiti taip

net dvi 
linksmai 

šventė, kad nežinojo, nei 
jie buvo ir nei ką darė.

kur
O.

ir

Veikimo Kalendorius 
Baigtas

Kalbant su kun. dr. Men- 
deliu aną dieną sužinojau, 
kad parapijos veikimo ka
lendorius ateinančiam sezo
nui jau paruoštas. Parapijie
čiai turėtų jį gauti kurią die-

Sumažėjo darbai
Kaip visur, taip ir pas mus 

su karo pabaiga sumažėjo 
darbai.

Iš fabrikų atleido nemažą
skaičių darbininkų. Daug ną po rugšėjo~15 d. 
šeimų, kur buvo iš kitur dar- šeštadienį, rugsėjo 15 d. 
bams atvažiavę, jau grįžta atvyksta iš New Yorko mi- 
atgal. sijonieriai Tėvai Paulistai,

Tačiau tai nesumažino kurie per šešias dienas ypa- 
mūsų džiaugsmo, išgirdus tingu būdu dėstys katalikų 
pergalę. Tą vakarą ligi vėly- tikėjimą mūsų bažnyčioje 
bos nakties miesto gatvės nekatalikams. Ketveri metai 
buvo užtvinusios žmonių,^ se- atgal kun. dr. Mendelis buvo 
nų ir jaunų. Jie buvo su švil- pakvietęs tuos misijonierius, 
pynėmis, birbynėmis, skam- įr kas vakarą per šešias die- 
balais ir barškalais. Nemaža nas susirinko virš 500 žmo- 
buvo matyti ir su degtines nįų.
buteliais. Misijos prasidės sekma-

Vienas lietuvis nusipirko dienį, rugsėjo 16 d. ir baig- 
visą dėžę degtinės, fundijo sis penktadienio vakarą, 
visiems praeiviams ir žadėjo 
vaikams 100 dolerių, kad tie 
išdaužytų klebonijos ir baž
nyčios langus. Bet vaikai tu- smarkiai apsirgusi ’ ’ 
rėjo daugiau proto už tą mū- naktį. Kun. Antanas Dubins- 
sų „patriotą.” kas suteikė jai paskutinius

sakramentus.

Šv. Kazimiero mažytėje lietu
vių bažnytėlėje, sukambėjus 
„Pulkim ant kelių” giesmės ai
dams, stojome prie choro ir kar
tu per visas mišias giedojome 
lietuviškas giesmes. Vargonin- 
kavo jauna ir graži mergaite.

Po mišių, visi lietuviai dar il
gai šnekučiavosi prie bažnyčios 
durų. Čia ir mes susipažinome 
su lietuvių organizacijų veikė
jais ir choristais. Vargoninkė 
Genovaitė Gražyte mus švelniai 
užprašė:

— Jei dar niekam nepažade- 
jote, užeikite pas mus ant pie
tų.

Tokių susipažinimo progų nie-

Viską girdėjęs

Montreal, Canada

Nuotrupos
Senukė J u r š i e n ė buvo 

apsirgusi vieną

Serga jau septinta savaitė 
Ona Kačinskienė nuo Wash
ington Blvd. Kun. dr. Men- 
delis aplankė ją su šventais 
sakramentais ir suramino ją 
jos skausmuose.

Rugpiūčio 25 d. šv. Liud
viko, tai mūsų klebono var
dinės. Mokyklos vaikučiai 
užprašė mišias už klebono 
intenciją. Tos buvo atnašau
tos sekmadienį. Kun. dr.

Sunkiai sirgo rašytoja
M. Aukštaite

Paskutiniais mene siais 
sunkiai sirgo rašytoja Mari
ja Aukštaitė.

Jai teko pakelti net tris 
operacijas.

,,Aš vos tik pradedu savo 
žingsnius nuo lovos ligi bal
kono,” — rašo ji viename
laiške. — „Eilutę kitą para- Mendelis dėkojo visiems, ku- 
šau — turiu ilsėtis . . . Bet rie jį sveikino laiškais, bet 
vis tiek gražiai kasdien ypač tiems, kurie jį atsimi- 
sveikstu ir tikiuosi, kad vėl 
su laiku, Dievui padedant, 
galėsiu kuo nors prisidėti 
prie jūsų visų darbų.”

Visi pažįstami mūsų rašy
tojai linki stipraus pasveiki
mo.

ne maldose.

Kitą savaitę pirmadienį 
esant darbininkų šventei, 
Stebuklingo Medalikėlio No- 
venos pamaldos perkeltos į 
antradienį ir trečiadienį.

Magdalena K 1 e it o nienė, 
buvusi baltimorietė ir daug 
darbavusis tretininkių ir Al
toriaus ir Rožančiaus dr- 
joms, atrašė mūs klebonui, 
kad jos sveikata daug page
rėjo, gyvenant pas Tėvus 
Pranciškonus, Greene, Me. 
Džiugu tai žinoti.

Legionieriai užtaria mažes
nius kraštus

Rugpiūčio 23, 24 ir 25 die
nomis Amerikos Legijono 
Marylando departamentas 
turėjo savo 27-tą metinę 
konvenciją. Per tris dienas 
svarstė daug reikalų ir pri
ėmė eilę rezoliucijų, kurių 
tarpe buvo ir rezoliucija ma
žesnių šalių klausimu. Toje 
rezoliucijoje pasisako už At
lanto Čarterį ir gina mažes
nių tautų teises į laisvę.

Šią rezoliuciją parengė A- 
merikos Lietuvių 154 posto 
Marylando departamento 
nariai adv. Nadas Rastenis 
ir dr. Adelbertas želvis. Ši 
rezoliucija bus svarstoma 
Legijono nacionalinėj kon
vencijoj lapkričio 18, 19 ir 
20 d. Chicagoje.

Nuo minėto Lietuvių posto 
delegatais konvencijoj buvo 
Ch. Ozelis, dabartinis vadas, 
Vincas Kvederas, adjutan
tas, ir dr. A. želvis, buvęs 
posto vadas.

Amerikos vietiniai laik
raščiai gražiai atsiliepė apie 
šią rezoliuciją. Karys

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

. . *
*----------------------- -------------- >

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

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.
- -- ■■ ■ 1 —♦
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A LIKŲ VISUOMENINK
W KULTŪRINIO GYVEb

Pergalės Piknikas
RENGIA

AMERIKA
SEKMADIENĮ

Rugsėjo-Sept. 9 d., 1945
KLASČIAUS - CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

PRADŽIA 1 VAL. P. P. ŠOKIAI 6 VAL. VAK.

Šokiams Gros A. Jezavito Orkestras
Šis Piknikas bus paskutinis šio sezono parengimas atviram ore. Visi esate 

kviečiami pasinaudoti šia proga. Yra ruošiama smagi programa. Angelų Kara
lienės parapijos Jaunuolių Benas gros naujus maršus, specialiai paruoštus 
šiam parengimui. Bus ir daugiau įvairumų.

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

New Yorko apskrities Fe
deracijos susirinkimas šau
kiamas rugpiūčio 31 d., penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Apreiš
kimo parapijos salėje.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Valdyba.

nia Kivytienė praneš iš Mo
terų Sąjungos seimo, kuria
me ji dalyvavo.

su

iš-

PAMALDOS UŽ A. A.
KUN. NAVICKĄ

Rugsėjo 2 d. sueina meti
nės nuo kun. Dr. Jono Navic
ko, Marianapolio steigėjo, 
mirties.

Jis mirė 1941 m. rugsėjo 
2 dieną.

Mirties metinėse, šį sekma
dienį, kun. Jonas Balkūnas 
Maspetho lietuvių bažnyčio
je 8 vai. atlaikys šv. mišias 
už kun. J. Navicko vėlę.

Mūsų Apylinkėje

• Sue Griška lapkričio 8 d. 
dainuos Detroite drauge 
R. Juška.

• Prof. K. Pakštas yra 
vykęs į Maine valstiją.

° Pr. Dulkė Chicago j e bu
vo išrinktas Vargoninkų Są
jungos vicepirmininku.

• Vasiliauskų šeima, gyve
nanti Dorothy, N. J. susilau
kė sūnaus, kurio vardas — 
Jurgis.

• Sgt. Albertas Yetkaus- 
kas išvažiavo į Atlantic City 
baigti savo gydymo.

0 Konstancija Alesiūnienė, 
Newarko seno biznieriaus 
žmona, išvyko atostogų į 
Conn, pas savo seserį, gyve
nančią ūkyje.

Rugpiūčio 28 d. mirė Sil
vestras Jančiauskas. Pašar
votas yra savo namuose 57- 
33 69th St., Maspethe.

Velionis paliko
Oną, sūnus Juozą, Vincą 
Leopaldą, keturis anūkus 
marčią.

žmoną 
ir 
ir

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Vyčių 41 kuopos mėn. su
sirinkimas įvyksta rugpiūčio 
30 d., ketvirtadienį, 8:30 vai. 
vakare Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos New Yor
ko ir New Jersey apskrities 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 
23 d., sekmadienį, 6 Davis 
Ave., Kearny, N. J.

Pradžia 2 vai. popiet.
Šiame suvažiavime bus 

duotas raportas iš moterų 
seimo. Raportą duos apskri
ties atstovė.

Visos kuopos prašomos pa
siųsti atstoves.

Posėdžiai bus pradėti pun
ktualiai. Vėliau atvažiavu
sios negirdės raporto.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

STUKO RADIJO PROGRA
MOS NAUJU LAIKU

Kas šeštadienį, pradedant 
rugsėjo 15 d., Jokūbo Stuko 
Lietuviškos Radijo progra
mos iš WEVD stoties (1330 
kil.) bus transliuojamos dvi 
valandas vėliau: nuo 5:00 iki 
5:30 vai. vakare.

Šios programos klausyto
jai yra prašomi įsidėmėti 
pakeitimą.

Maspetho Žinios

šį

— Kun. Pijus A. Lekešis 
šią savaitę buvo išvykęs ato
stogų.

— Parapijos bazaro pelnas 
yra $4,743.98. Klebonas išda
vė atskaitas draugijoms ir 
darbininkams per vakarienę 
antradienio vakare.

— Rožančiaus draugijos 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį 4 vai. pp. Moterų Sąjun
gos kuopos susirinkimas bus 
antradienio vakare 8 vai. Po-

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

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

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

Lie tuvių Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30

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

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

VIOLETA PRANOKUS
Muzikos Vedėja

EVergreen 8-3626

J. P. GINKUS
495 Grand St. AD- JEZAVITAS

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

AMERIKA

Gražusis Šv. Mykolo Parapijos, Bayonne, N. J. Parkas, 
kuriame šį sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 2 d. įvyksta didžiulis 
Pergalės piknikas. Visi maloniai kviečiami atsilankyti į šį 
rudeninį parengimą. Klebonas ir rengėjų komitetas visus 
maloniai priims. Parkas randasi 15 E. 23 St., Bayonne, N. J.

už suteikimą salės; piršliui 
Gustui už gėrimą, - svočiai 
Smalenskienei už pyragą, vi- 

METAI NUO DR. BERTU- siems, kurie atsilankė šioj 
„Surprize Party” ir suteikė 
mums daug džiaugsmo, pasi
liksiančio mūsų širdyse vi
sados.

Taip pat dėkojam Kivytie- 
nei, Kašėtienei, Smalenskie
nei, Subatienei ir šertvytie— 
nei ir visoms kitoms už gerus 
linkėjimus. Taip pat ir Gus-

Šv. Jurgio Parapija

LIO MIRTIES
Rugpiūčio 28 d. įvyko iš

kilmingos pamaldos už a.a. 
Dr. Henriko Bertulio sielą.

Jis žuvo kare — Vokieti
joj. Dr. Bertulis dar tik bu
vo baigęs mokslą ir be laiko 
turėjo žūti. Kas gali apsa
kyt tėvų, kurie tik tą vieną tuį 
sūnų turėjo, ir jaunos žmo-Į Dėkojam šiems asmenims 
nos skausmą! už suteiktas dovanas: bro-

Pamaldos buvo su trejo- iįuį Juozui Kivytai, Marijo
nais mišiomis.

B rookl v no Lietu v i a i

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 $4^ 
VALANDOS: Aklose.

8 — 10 ryto r'
1 — 2 po pietų ■—
6 — 8 vakare ' ....

Šventadieniais susitarus ,■ paTClSKl- 
- - - - - - - - - - - - - - - jjSlij8 Sa' 
TeL EVergreen 7 - 6868 jOS.

VALANDOS:
9 — 12 ryte r . .
1 — 8 vakare įijjikalte- 

Penktadieniais uždaryta jg.

salo‘

jf SAVAITRAŠTIS

) EINA KAS PENKTAD

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate ;; S1ĮUUC 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias paslrinkl/j. hn. 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš 
rlauslx bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE kad A-

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.^ °Va

iu su di- 
^ešu.
$ buvo 
k Šiame 
yiytau-

Paterson, N. į tauta

BALF NUMA1

Maskva Pripa: 
Lietuvių Trčm

New Yorkas. — Kc 
tų partijos organas 
da” paskelbė Lietuvoj 
saro Gedvilo kalbą, j 
tą Aukščiausioje SSi 
ryboje priimant biudi

Toje kalboje Lietu1 
misaras pripažino, 1 
šimtys tūkstančių 
buvo išvežta iš savo

Komisaras dėkojo t 
lišką jų priėmimą kil 
vietų respublikose”.

Tūkstančiai lietuvi 
re ir kituose pusiau! 
kraštuose nepaprast 
kiose gyvenimo sąlyg 
vendami, jau išmirė 
do, nuo sveikatai ne] 
mo gyvenimo, nuo v 
darbo balnotuose m: 
kasyklose.

Aukų reikalu klebonas 
kun. J. Gurinskas numato ap
silankyti pas savo parapijie- ‘ 
čius jų namuose. ____r._j_ ____ d__

Kol remontas eis, pamal- nės Komisijos — ^on(i’i^ės 
dos bus laikomos koplyčioje, nikas bus šį sekmadienf115 ’ . 
įtaisytoje salėje po bažnyčia, piūčio 26 dieną, par-jtremami

Pavilione, 5th Avė. ir !’nP€rse’ 
St. Patersone, Riversidi^

$ laukia
Galima imti autobm 

kuris priveža prie pat v .
Pikniko pradžia

popiet, šokiai prasidės 3 .?®'
popiet. ®rasl8ta"

Įžanga 45 centai.
Garbės pirmininkas1^™^ 

kun. Kinta, šeimininką; 
gis Jesolaitis ir Bern^P0^*' 
Obelevičius. a Visi jie

Visi patersoniečiai 
linkės lietuviai yra kv®^- 
mi dalyvauti. rputiniii

Jungti-

PARDUODAjfite
. . -ffibli io-Gen, pigus, patogūs r

Gerose vietose. Patams' • 
teisingas- irtu-

Apdraudžia viską, kas

Piknikas ...r~> ■■ • ^vergijoj.Parapijos naujos nį

Rinks rūbus
Klebonas kun. J. Gurins- j cijoje. 

kas praneša, kad lietuviškos 
šeimynos, kurios turi atlie
kamų drabužių, juos paruoš
tų ir jam perduotų, kai jis 
lankysis aukų reikalu.

Drabužius reikia išvalyti, 
sutaisyti ir surišti. Klebo
nas, lankydamasis, juos pa
ims ir pristatys Bendram 
Šalpos Fondui į sandėlį.

nai Kivytienei, Maspetho Ki- 
vytams, 29-tos kuopos są- 

Ištekėjo jungietėms, Mrs. Stella
Rugpiūčio 22 d. 5 vai. po Smith, E. Kašėtienei, Zaba- 

~ rauskams iš Jamaica ir W.
Kivytams.

Ypač dėkojam šeiminin
kėms už jų tokį pasidarbavi
mą ir skanaus valgio paga
minimą.

Šia proga dėkojam mano 
seseriai ir jos vyrui Adomui 
Lauruškai. Širdingai ačiū už 
bukietą gražių baltų gėlių ir 
taip pat už gausią jų dova
ną.

Antanas ir Marijona 
Kivytai.

pietų Rūta Donilaitė, gyve
nanti 301 Water St./permai
nė savo pavardę, ištekėdama 
už marino Prano šeštoko.

Vestuvių apeigas atliko 
kun. A. Pažereckas. Per šliū-

Amerikoj jis išgyveno su Ųą giedojo tris giesmes B. 
viršum 42 metus. Priklausė Brundzienė. r “ '
prie šv. Vardo dr-jos Maspe- gražiai gėlėmis išpuošta, 
the ir buvo seniausias jos 
narys.

Buvo kilęs iš Gardino ap
skrities.

Laidojamas šį šeštadienį, 
rugsėjo 1 d., iš Maspetho lie
tuvių bažnyčios į Kalvarijos 
kapines.

Bažnyčia buvo

Churchillis I

Angelų Karalienės 
Parapija

Vestuvių puota įvyko 
Towers hotely.

Jaunasis tuoj turėjo grįž
ti į karo tarnybą, tai kartu 
su juo išvyko ir jaunutė jo 
žmona.

Pažymėtina, kad abi gra
žiai išauklėtos Donelų duk
relės yra ištekėjusios už lie
tuvių, o sūnus taipgi yra ve
dęs lietuvaitę, kas yra gra
žus reiškinys tarp Amerikoje 
gimusių ir augusių jaunuo
lių.

New York, N. Y,

Baigė slaugių kursus
Ketvirtadienį, rugp. 30 

Eleonora Marcinkevičiūtė - 
Marcin baigė slaugių kursus 
šv. Vincento ligoninėje.

Diplomų įteikimai ir pa
maldos įvyko šv. Patriko ka
tedroje. Pamaldose dalyvavo 
ir Aušros Vartų klebonas.

d.,

Roma. — Winstoi 
chillis atskrido į Ital 
leisti atostogų marša 
ander štabe.

Churchillis tuo ta 
manąs rašytis savo e 
mų. Jei jis kada n< 
parašys, tai jo memu 
vienas iš įdomiausių 
ro atpasakojimų.

Anglijos parlamen 
posėdžiams susirink

juidemo- pradžioje.

Šį sekmadienį, rugs. 2 d., 
9 vai. mišių metu, mūsų pa
rapijos Gyvojo Rožančiaus 
draugijos narės eis bendrai 
prie šv. Komunijos.

Narės prašomos dalyvau
ti.

LRKSA. 134 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį sek
madienį, tuojau po sumos 
parapijos salėje.

Nariai prašomi ateiti ir 
užsimokėti savo duokles. Ne- 
nariai kviečiami prisirašyti 
— apsidrausti save 
vaikelius 
nijime.

Moterų 
mėnesinis 
vyks šio 
re 8 vai., parapijos salėje.

Spalių 27 d., šeštadienį, 
parapijos salėje bus nepa-; 
prasta pramoga. Bilietai jau 
pardavinėjami po 50 centų.

Pirkite kas tik galite, — 
nesigailėsite.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam 

kuopos sąjungietėms už 
rengimą mums 25 metų 
dybų sukaktuvių proga „Sur
prise Party”.

Dėkojam ir mūsų klebonui

29 
su- 
ve-

Remontas bažnyčioje
Aušros Vartų bažnyčios 

atnaujinimas jau eina.
Numatomi šie darbai: iš

taisyti sienas, įdėti naujus 
langus, įvesti naują apšvie
timą, bažnyčią ir altorius 
dviem eilėm išdažyti, grindis 
ir suolus atnaujinti.

Tie darbai atsieis 12,000 
dolerių.

Tikimasi, kad New Yorko 
lietuviai remontą nuoširdžiai 
parems savo aukomis.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

P^oesAp“u (insuiw™ mini speli
airsmar-

Kreipkitės: sakymas
Joseph VastunamsEu-

Real Estate Insurant t
496 Grand St., Brooklyn, iaimistus

Tel. EVergreen 7-167.2ŠS Dar-
~ -............  "MM Bar-

Katalikų
ir savo 
Susivie-

24 kp.Sąjungos 
susirinkimas į- 

pirmadienio vaka-

Apreiškimo 
Parapija

Susirinkimas
Šį sekmadienį, rugsėjo 

d., tuojau po sumos, įvyks 
šv. Vardo vyrų draugijos 
svarbus susirinkimas, į kurį 
prašomi visi draugijos vy
rai.

Po vasaros karščių, drau
gijos vyrai, jau pradėkim rū
pintis draugijos reikalais.

Visi parapijos vyrai, no
rintieji įsirašyti į šią garbin
gą draugiją, prašomi ateiti į 
susirinkimą.

Rugsėjo 9 d., 8 vai. mišių 
metu, šv. Vardo draugijos 
vyrai eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti.

2

METINIS RADIJO PIKNIKAS
RENGIAMAS

J. Stuko Lietuvių Radijo „Rūtos” Klubo
ĮVYKS

Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 9 d., 1945 
LIETUVIŲ LAISVES PARKE

340 Mitchell Ave. Linden, N. J.
Pradžia 1-mą valandą po pietų. Įdomus programas 5 vai.
Šokiams gros Svetiko ir Ehnstromo orkestras.
Bilietas — 60c. — Įskaitant taksus.
Programoje bus Chorų dainos, Tautiški šokiai, Kalbos 

Žaidimai, Kontestai ir Visokių Įvairenybių.
VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

Kelrodis: — Iš Newarko, važiuojant automobiliu, imkite Highway 25 ir įsu
kite į Wood Ave., Linden, N. J. Važiuokite viena gatve iki Stimson Ave., ir 
įsisukę j Stimson Ave., važiuokite iki Mitchell Ave. ir ten rasite parką.

Bušu: — Imkite busą No. 62 (Perth Amboy) nuo Broad St., ar Public Ser
vice Terminal, Newark. Išlipkite ant Highway 25 ir Wood Ave., Lindene, ir 
eikite iki Stimson Ave. Paskui eikite Stimson Ave. iki Mitchell Ave. ir rasite 
parką.

Traukiniu: Iš Pennsylvania stoties Newarke ar New Yorke, paimkite Lin- 
i deno traukini ir išlipkite ant Wood Ave., Linden. Eikite iki Stimson Ave., pas
kui iki Mitchell Ave. ir rasite parką.

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.

Clement A. Vok^iko
(VOKETAITIS) s^Uan’

Advokatas a-tųko- 
$ ir pasi- 

41-40 — 74thSfr* 
Jackson Heights, N. įduoda

!0i jo ZO
NE wtown 9 - 5972 Si verčia 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '-hi dvejo- 
;- - - - -  - mae; vie-

skomunis-

Laikraščiai vėl 
pradėjo dėti žinias, 
kiv. Spellmanas bus 
tas Vatikano valst 
kretorium.

Prieš metus mirus 
lui Maglionei, toji 7 
siliko ligšiol neužin

Taip pat tikima, 
metų gale popiežius 
daug naujų kardino!

Pilna kardinolų 
turi 70 narių. Daba 
ko 39. Amerika tur 
ną kardinolą.

Seniausias kardir 
. Pignatelli di Belmon 
. tų amžiaus. Iš dabar

O 1 0 i irisais-dinolų 24 yra itala
saugok Savo Iš amerikiečių i 

■^auso vietoms dažniausia 
Teikiamas geriausias šie arkivyskupai; BTeikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiurę jin įg Draį.
AKINIAI prieinamiausiu 
kainomis pagal jų rūšis.

Si (staiga įsteigta prieš 40 rtM J|Į šį-
X tai turi

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ

Juozas Zakarauskas, Manager
PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

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

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

394-398 Broadway, Brooklyn, h , 

- - - - - - - - - - - - įvai- 
naują

LIETUVIŠKA SI 
visi ke-

ALUDE fe 
Karšti Užkandžiai teke- 

KASDIEN
Patogi Vieta UžėjlmV ,; Vi 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAI- 

VISOKIU OMWra

JUOZAS ZElDAlyo 
41J Grand Street^“"1 

Brooklyn, N. L

■ MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.

S Atlieka mūrinių namų sienų iš- $ 
* lyginimą, plasteriavimą, šaligat- į.; 
jįjį! vių cementavimą ir irt. darbus. $

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

HAvemeyer 8-0259
RALPH KRUC^pro- 

FOTOGRAFAI 
65 - 23 GRAND AVEJ^a pavir- 

Maspeth, N. Y. Jfc visokį
■............ Jurtai ir

Tuo tarpu kai 
žmonės kovoja pri 
vos leteną, Ameril 
mokyklas varoma 
munizmo propagam 

Eilėj Brooklyno 
Yorko kolegijų ir 
yra rekomenduoja) 
apie Sovietų Rusij 
blogo nėra patirti 
tą šalį. Bet negera, 
ge varoma ir komui 
laganda.

Tas programas i 
ją nustato Amerik

■ tų Draugystės Tau 
ba. Jose apie Rus:

■ mas kuo gražiausia 
las ir giriama sovii 
ka.

Tų studijų plan 
siūlomos tik mask 
tikos knygos ar 1 
kaip raudona 
Russia Today”, k 

* yra ne jai yra komunisti 
feigtmėse nariai, arba „Sov 

vs Nazi Germany’ 
komunizmo apolo; 
liss Lamont, ir n 
ambasados Wash! 
formacijų biuletei 

Tokios tai raudi 
diegiamos Ameril
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