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14Potsdamo pareiški- 
Valėtoji Japonija ga- 

’dotis religijos, min- 
^odžio laisve.
įrus karo nusikaltę- 

Tel. EVergreen 4 . 7142 japonų niekas ne-
1 . v ’ nepersekios jų salo-
SALDAINIŲ PAIĄ

GERIAUSIOS RO^bus pasielgta su di- 
Lengvi Užkandžiai, Kava, ArtĄį. Amerikos priešu.

PUSRYČIAI - PIETŪS - VAKAR® laika b„vo
AISKRYMAS gamintas namie 11 geriama.. V1Są !_aiR4 _ puvo 
riausix bravoru. Parengimams prllimiij^-tijU puseje. Siame 

t ~ f i žiausias lietuvių tau- JUOZ38 Ginhkimas buvo, kad A- 
495 Grand Street, aimėtų.

^ių tauta narsia kova 
p. • susilpinti agreso- 

“^ktatorių galybę.
tai lietuvių tauta 

Panjr, turi?
nėsKoį skaudžioj vergijoj, 
nitasl-i nei religijos, nei 
Mūšioj nei žodžio laisvės, 
’avilkttfnonės yra tremami 
St Pažemės. Jie yra perse- 
cijoje. ir neturi jokių tei- 

Qjjjjj tuvių tauta laukia 
kurisp.

DjUT, M • -K

Tįsis anglų užsienių 
rF^ministeris Bevinas, 
"p .alistas, yra nusista- 
W komunizmą.

įas dar koalicinėj 
. . ^bėj, jis paremdavo 
[ ir Edeno politi- 

Obeleraos atžvilgiu. Visi jie 
VisiĮEia žiūri Anglijos rei- 

linkėslEgina Britų imperiją, 
mi daljE.s tiki tarptautiniu 
----.rbiavimu, Jungti

nių organizacija, UN- 
*™tlanto čarteriu, bet 
r. yžęs nepaaukoti jo- 

teį!1 interesų.
.^socialistai yra demo- 

.? nekenčia totalita- 
' bežiūrint, kokiu kai-

Aukų reikalu klebonas 
m. J. Gurinskas numato ap
lankyti pas savo parapijie- 
us jų namuose.
Kol remontas eis, pamal

us bus laikomos koplyčioje, 
aisytoje salėje po bažnyčia.

Rinks rūbus
Klebonas kun. J. Gurins- 

as praneša, kad lietuviškos 
eimynos, kurios turi atlie- 
amų drabužių, juos paruoš- 
ų ir jam perduotų, kai jis 
ankysis aukų reikalu.

Drabužius reikia išvalyti, 
.utaisyti ir surišti. Klebo- 
las, lankydamasis, juos pa- 
ms ir pristatys Bendram 
talpos Fondui į sandėlį.

Baigė slaugių kursus
Ketvirtadienį, rugp. 30 d., 

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. , —--------------------------- y ----------------------- ------------

P™° L “angsty tusi. Ryšium 
įprantamas ir smar

kino pasisakymas 
Julijus diktatūras Eu- 

!all * • *
LjOgOdį apie komunistus 
! ..tarė žinomasis Dar- 
|_ ^jos profesorius Har-

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 

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

j.

su-
ir

BALF NUMATYTA 600 TŪKST. DOL
Maskva Pripažįsta

New Yorkas. — Komunis
tų partijos organas „Prav
da” paskelbė Lietuvos komi
saro Gedvilo kalbą, pasaky
tą Aukščiausioje SSSR Ta
ryboje priimant biudžetą.

Toje kalboje Lietuvos ko
misaras pripažino, kad de
šimtys tūkstančių lietuvių 
buvo išvežta iš savo krašto.

Komisaras dėkojo už „bro
lišką jų priėmimą kitose so
vietų respublikose”.

Tūkstančiai lietuvių Sibi
re ir kituose puslaukiniuose 
kraštuose nepaprastai sun
kiose gyvenimo sąlygose gy
vendami, jau išmirė nuo ba
do, nuo sveikatai nepakelia
mo gyvenimo, nuo vargingo 
darbo baluotuose miškuose, 
kasyklose.

LAIC.

Churchillis Ilsisi
Roma. — Winston Chur

chillis atskrido į Italiją pra
leisti atostogų maršalo Alex
ander štabe.

Churchillis tuo tarpu ne
manąs rašytis savo atsimini
mų. Jei jis kada nors juos 
parašys, tai jo memuarai bus 
vienas iš įdomiausių šio ka
ro atpasakojimų.

Anglijos parlamentas savo 
posėdžiams susirinks spalių 
pradžioje.

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-i 
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.
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site
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jo žo- 
verčia

kiai pasisako, dėl ko 
Oflbartija nemėgsta an- 

|hinistų.
priežastis — tų ko- 

’ paklusnybė ir pasi- 
- Maskvai.

fl* ypač įdomią duoda 
.priežastį, štai 
’^Komunizmas

Įtekėjus veikti dvejo- 
ralės plotmėse; vie- 

^^čia pačius komunis- 
tarpe, antra gi sais
čius tarp komunis- 

JjjUfi, kurie nepriklauso 
ltnui.”

^aiškėja, kodėl prak- 
f.įjjpmunistai su kitų pa- 
i^jjįnonėmis elgiasi be 
nįįisigailėjimo. Jų šū- 

bloga man, tai turi 
kitiems.

lio dviveidiškumo 
Šifras nėra regėjęs.
✓ * ’ ‘

.stebėjote, kad įvai- 
sM^’ų vadai rado naują 

savo kelionėms?

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė

I

kite kreiptis žemiau pažymėti1 
antrašu, kur Jums maloniai iri 

gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE 4 INSURANCE 

8656 85th St, Woodhaven 21, N. !• 

(Prie Forest Parkway Stoties)
TeL Virginia 7 -1896

i

, I
is■
i

2 STagg 2-1454

8 F. GRAŽYS ir SŪNUS
4 KONTRAKTORIAI

* Atlieka mūriniu namu sienų
X lyginimą, plasterlavima, šallgat-
X vių cementavima ir irt. darbus.

293 MAUJER 8Tn 
Ž BROOKLYN 6, N. Y.

New Yorkas. — ,,Times” 
praneša, kad Bendram Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondui 
naujam biudžete yra numaty
ta 600,000 dolerių skirti.

BALF yra siuntęs į Lietu
vą daiktų per Rusų šalpos 
Fondą, šiais metais manoma 
siųsti per Amerikos Raudo
nąjį Kryžių. Manoma, kad 
pašalpą reikės siųsti per ke
lerius metus.

Viena iš Raudonojo Kry
žiaus pareigų bus suteikti 
Lietuvai ūkio padargų, kad 
ūkininkai galėtų greičiau at
sigauti.

Reikia pašalpos lietuviams 
Vokietijoje, Danijoje, Švedi
joje, Prancūzijoje, Šveicari
joje, Ispanijoje, Portugalijo
je, Austrijoje ir kitose ša
lyse.

Tautinis Karo Fondas atei
nantiems metams turi numa
tęs 115 milijonų dolerių biu
džetą.

SESERŲ NAMO ATIDARY
MAS

Brocktonas. — Pirmadienį, 
rugsėjo 3 d., Brocktone su di
dele iškilme buvo atidarytas 
Nukryžiuoto Jėzaus seserų 
motiniškas namas.

Iškilmės buvo pradėtos 
pontifikalinėmis mišiomis, 
kurias laikė ir pamokslą pa
sakė Bostono arkiv. Richard 
Cushing.

Pamaldose ir vėlesnėse iš
kilmėse dalyvavo daug kuni
gų ir svečių.

MINI SPELLMANĄ SEKRETORIUM
Laikraščiai vėl dažniau 

pradėjo dėti žinias, kad ar
kiv. Spellmanas bus paskir
tas Vatikano valstybės se
kretorium.

Prieš metus mirus kardino
lui Maglionei, toji vieta pa
siliko ligšiol neužimta.

Taip pat tikima, kad šių 
metų gale popiežius paskirs 
daug naujų kardinolų.

Pilna kardinolų kolegija 
turi 70 narių. Dabar jų teli
ko 39. Amerika turi tik vie
ną kardinolą.

Seniausias kardinolas yra 
Pignatelli di Belmonte, 94 me
tų amžiaus. Iš dabartinių kar
dinolų 24 yra italai.

Iš amerikiečių kardinolų 
vietoms dažniausiai minimi 
šie arkivyskupai: Bostono —

Cushing, Chicagos — Stritch, 
Detroito — Mooney ir New 
Yorko — Spellmanas.

Spėjama, kad Kinija gali 
susilaukti savo kardinolo.

Nauji kardinolai bus ski
riami greičiausia gruodžio 
mėnesį.

UNRRA IŠLAIDOS
Washingtonas. — UNRRA 

direktorius Lehman pranešė, 
kad 1946 m. šios organizaci
jos programa numato išleis
ti 1 bilijoną 800 milijonų do
lerių nuo karo nukentėju- 
siems kraštams.

Iš tos sumos Amerika tu
rėtų duoti 1,350,000,000 do
lerių.

Neseniai praėjusioj konfe
rencijoj Londone į UNRRA 
sąrašą buvo įtraukta Austri
ja ir Korėja. Italijai numaty
ta paramos už 450 milijonų 
per metus, Kinijai — 800 mi- ' 1 • • lt • -T—X • • V —

Gen. D. MacArthur Valdo Japoniją*

.ė į Maskvą. Nebuvo 
utės, kad tos ar kitos 
Is ministeris neke- 
usilenkti prieš Mask-

1^’ ■p | vejai apsimainė. Vi- 
pasuko į Washing- 

pjdiglai, kinai, prancū- 
Shunai ir kiti kraštai

Dėdę Šamą. Net ir 
rašo visokių malonių 
.į šalies.

Jllnudija, kad pasaulio 
,i||entras dabar yra ne 
’Le, bet Jungtinėse 
"ise.

^.kai atėjo graži pro- 
r^k džiaugtis savo ga- 

^•ergale, bet ir žiūrėti, 
•ob šios žemės pavir- 
. jūtų nušluoti visokį 
[vai, jų pikti darbai ir 

plauko diktatūros.

Tuo tarpu kai Europoje 
žmonės kovoja prieš Mask
vos leteną, Amerikoje per 
mokyklas varoma plati ko
munizmo propaganda. ... j j • r,

Eilėj Brooklyno ir New 1 ,1dolerlų' Rus‘Ja Prase 
Yorko kolegijų ir mokyklų1 mi įjonų. 
yra rekomenduojami kursai 
apie Sovietų Rusiją. Nieko 
blogo nėra patirti žinių apie 
tą šalį. Bet negera, kai drau
ge varoma ir komunizmo pro
paganda.

Tas programas apie Rusi
ją nustato Amerikos Sovie
tų Draugystės Tautinė Tary
ba. Jose apie Rusiją duoda
mas kuo gražiausias paveiks
las ir giriama sovietinė tvar
ka.

Tų studijų plane skaityti 
siūlomos tik maskvinės poli
tikos knygos ar laikraščiai, 
kaip raudonas „Soviet 
Russia Today”, kurio leidė
jai yra komunistų partijos 
nariai, arba „Soviet Russia 
vs Nazi Germany”, parašyta 
komunizmo apologeto Cor
liss Lamont, ir net Sovietų 
ambasados Washingtone in
formacijų biuletenis.

Tokios tai raudonos idėjos 
diegiamos Amerikoje jauni
mui.

GENEROLAS DOUGLAS MacARTHUR

PASIDAVĖ MALAJOS TIGRAS
Susirinko erikos 

Kongresas
------------- r

Washingtonas.^— Trečia
dienį susirinko ^posėdžiams 
Senatas'ir atsJuvų rūmai.

Prieš Amerikos įstatymų 
leidėjus guli eilė svarbių 
klausimų.

Vieni jų liečia krašto pri
taikymą taikos gyvenimui, 
kiti iš kariuomenės vyrų pa
leidimą, užsienių politiką ir 
galutinius sprendimus taikos 
konferencijai. Tarp pačių 
svarbiausių planų yra pro
jektas pilno darbo įstatymui, 
kurį jau sausio mėnesį pasiū
lė sen. Murray.

Daug ginčų sukels, kaip 
pasielgti su ėmimu kariuo
menėn, — ar tęsti tą ėmimą 
taikos laiku ar ne. Taip pat 
visiems rūpi, kas bus pada
ryta su dabartiniais mokes
čiais.

Nemaža karštų žodžių ir 
svarstymų sukels ir Pearl 
Harbor byla.

Manila. — Gen. Jamašita, 
pramintas Malajos tigru, pa
sidavė amerikiečiams Filipi
nų salose, kur jis buvo japo
nų kariuomenės vadas.

Jamašita yra bene garsiau
sias japonų generolas šiame 
kare. Jis 1942 m. užėmė Ma
lają ir laivyno tvirtovę Sin
gapūrą, po to jis nukariavo 
Filipinų salas.

Pasiduoti amerikiečiams 
gen. Jamašita keliavo iš kal
nų slėpyklų dvj dienas pės
čias su savo štabu ir su dviem 
japonų laivyno viceadmiro- 
lais.

Vienas kareivis nešė Ja- Amerika 
mašitos kardą, kuris per 700 
metų jo šeimoje eidavo iš 
kartos į kartą.

Amerikiečiai japonus pa-1 
valgydino, ir Malajos tigras 
dar pasiprašė alaus.

Pasidavimo aktą Jamaši
ta pasirašė generolui Wain
wright. Po pasidavimo gen. 
Jamašita buvo nuvežtas į ka-

I Įėjimą.

Jokohama. — Sekmadienį 
Japonijos laiku, arba šešta
dienį Amerikos laiku, Tokijo 
įlankoj, ant Missouri laivo, 
buvo pasirašytas Japonijos 
pasidavimas.

Tuo buvo baigtas antras 
pasaulinis karas, užtrukęs 
lygiai šešerius metus.

Už visus sąjungininkus pa
sidavimo dokumentą pasira
šė gen. MacArthur.

Trumpas, bet įspūdingas 
apeigas, be kitų, stebėjo du 
reti liudininkai: amerikietis 
gen. Wainwright ir anglų ge
nerolas Percival. Pirmasis jų 
buvo suimtas 1942 m. Cor- 
regidore, antrasis — Singa
pūre.

Apie karo pabaigą Ameri
kai pranešė prezidentas Tru- 
manas šeštadienį savo kalbo
je per radiją. Sekmadienį jis 
paskelbė V-J diena.

Sekmadienį prezidentas per 
radiją kalbėjo į kareivius, 
dėkodamas jiems už pergalę.

Gen. MacArthur paskelbė 
antrą savo įsakymą, kuriuo 
patvarkomas greitas visos 
Japonijos užėmimas.

Okupacijos kariuomenė tu
rės apie pusę milijono vyrų, 
daugiausia amerikiečių. Bus 
dar šiek tiek anglų.

Amerikiečiams leista rek
vizuoti visa, ko jiems pri-

reiks, — pramonę, darbinin
kus ir kitus išteklius.

Tuo pačiu gen. MacArthur 
įsakymu japonai turi ameri
kiečiams kuo greičiausiai 
perduoti belaisvių stovyklas.

Amerikos vėliava vėl buvo 
iškelta Wake saloje. Britų 
jūrininkai įžengė į laivyno 
tvirtovę Singapūre.

Kinai vis daugiau ir dau
giau savo žemių atsiima iš 
japonų.

Į Japonijos sostinę Ameri
kos kariuomenė, apie pusket
virto tūkstančio, įžengia šį 
penktadienį.

Imperatorius Hirohito ati
darė Japonijos parlamento 
sesiją. Rinkimai į naują par
lamentą numatyti apie sau
sio vidurį.

Į Hirošimą atsilankę Ame
rikos žurnalistai pamatė, kad 
nuo vienos atominės bombos 
ten buvo nušluotos keturios 
kvadratinės mylios.

Nuo tos bombos paskleis
tų spindulių kasdien ten te- 
bemiršta 100 žmonių. Kai 
kurie lavonai dar ir šiandien 
guli po griuvėsiais.

APDOVANOJO GEN. 
MacARTHUR

Šv. Tomo universitetas Ma
niloje apdovanojo gen. Mac- 
Arthur garbės daktaro laips
niu.

AMERIKA TYLOMS PRITARĖ RUSAMS

RUSIJAI SACHALINAS IR KURILAI
Maskva. — Stalinas, pats 

per radiją pranešdamas apie 
Japonijos pasidavimą, pasa
kė, kad visas Sachalino pu
siasalis ir Kurilų salos pri
skiriamos prie Rusijos.

Ligšiol pusė Sachalino ir 
Kurilų salos priklausė Japo- 

, T7 i 4. nijai. Tos salos yra išsitiesu-
, - j f , , J sios grandimi per 550 mylių,bes departamentas pats savo, °
tarpe nesutinka, ką daryti su 
Italijos kolonijomis šiaurinė
je Afrikoje.

Vieni mano, kad tos kolo
nijos reikia grąžinti Italijai, 
antri sako, kad jas reikia 
atimti ir atiduoti Amerikos, ggg ooo karių iš Amerikos 
Anglijos, Rusijos ir Francu- negus siunčiami užjūrin oku

pacijos reikalams.
Kurie turi 37 metus am

žiaus, yra atleidžiami nuo už
jūrio tarnybos. 34, 35 ir 36

Nesutinka Del Italu

zijos priežiūrai arba neutra
liai komisijai.

Europos reikalų skyrius 
valstybės departamente lai
kosi pirmosios pažiūros, gi

Washingtonas. — Karo 
departamentas paskelbė nau
jas taisykles, pagal kurias

artimųjų Rytų ir Afrikos metų amzmiis kanai, jeigu 
skyrius nori, kad tas kolo- J™ ^tarnavę vienus metus, 
nijas perimtų Jungtinių Tau- Pat- nebus siunčiami, ly
tų organizacija. ?!ai k.aIP.lr tie, kurie gegu-

r, , . . „ , • zes men. jau turėjo 45 punk-Sekretonus Byrnes, kuris tus
šią savaitę išvyko Londonan, 
šiuo reikalu dar nėra pasisa
kęs.

Visi tie bus palikti Jungti
nėse Valstybėse.

Washingtonas. — Valsty- prieš tų teritorijų perėjimą 
bės sekretorius Byrnes, prieš 
išvykdamas į Londoną, spau
dai pareiškė, kad Jaltoje bu
vo svarstytas Sachalino pu
siasalio ir Karilų salų atida
vimas Rusijai.

Tuomet tuo klausimu aiš
kiai nebuvo pasisakyta, bet 

nieko neturinti

Laski Smerkia Italy
Socialistus

Roma. — Anglų darbo par
tijos vykdomojo komiteto 
pirmininkas Laski viename 
Romos laikraštyje paskelbė 
straipsnį, smerkiantį Italijos 
socialistus ir jų vadą Nenni 
už tai, kad jie nutarė susi
dėti su komunistais.

Laski prikiša, kad Nenni 
yra netekęs pasitikėjimo de
mokratija, veda šalį prie vie
nos partijos sistemos per so-

Sovietų Sąjungai.
Galutinai šis klausimas 

bus išspręstas taikos konfe
rencijoje.

Byrnes pranešė, kad jis ir 
prezidentas Trumanas ne
svarstė galimumo atominės 
bombos paslaptį atidengti 
Jungtinių Tautų tarybai. Ru
sija šiuo reikalu nėra krei
pusis į Ameriką.

Prezidentas netrukus Kon
gresui nusiųs savo pasiūly
mus dėl atominės bombos.

Byrnes nesutiko pasisaky
ti, koks Amerikos nusistaty
mas dėl Italijos kolonijų.

Jis taip pat pranešė, kad 
Rusija atmetė Amerikos min
tį tartis su kitomis valstybė
mis dėl naujos vyriausybės 
sudarymo Rumunijoje.

LIETUVOJE ARIA JAU
ČIAIS IR KARVĖMIS

Tuos plotus Japonija buvo 
paėmusi iš Rusijos po 1904 
metų karo ir dar anksčiau.

Stalinas pabrėžė, kad se- cialistų suliejimą su komu- 
nesnės kartos rusai keturias- nistais. Tuo keliu einant, bus 
dešimt metų laukė šios die- pasiekta naujos diktatūros 
nos, kuri dabar atėjo. Nuo su masiniais suėmimais tų 
šiol jis laiko savo šalį apsau- žmonių, kurie kovojo prieš 
gotą tiek nuo vokiečių, tiek fašizmą, 
nuo japonų įsiveržimo. -■ -•

Iš kariuomenės paleidžia- nįnkas
Italijos ministeris pirmi- 

s Parri, kalbėdamas 
mi rusai nesirengia ilsėtis: Milane, pabrėžė, kad jo šaly- 
visas kraštas įkinkomas nau- je rinkimai turi būti praves- 
jam penkmečio planui ištese- įį demokratiniu keliu.
ti. ; 

Pirmadienis Rusijoj buvo Nauja Vargonininku 
paskelbtas švente su didžiu-1 •’ p 47
liu paradu Maskvos Raudo- Valdyba
no joj aikštėj. ---------

DRESDENE ŽUVO 200 
LIETUVIŲ

Gauta žinia, kad Vokieti
joje per paskutinius Dresde- 
no miesto puolimus iš lėktu
vų nukentėjo daug lietuvių 
prieš karo pabaigą.

Tame mieste buvo susi
spietę 3,000 lietuvių. Staigiai 
lėktuvams užklupus iš jų žu
vo 200.

New Yorkas. — Maskvos 
„Pravdos” žiniomis, Lietuvo
je esąs toks didelis arklių 
trūkumas, kad daugelyje vie
tų ūkininkai dirbą laukus 
jaučiais ir karvėmis.

LAIC.

New Yorkas. — Amerikos 
Liet. R. K. Vargonininkų Są
jungos 34-tam seime, Chica- 
goje į naują valdybą išrinkti 
pirmininku A. Aleksis, vice
pirmininku P. Dulkė, sekre
toriumi ir iždininku J. šau- 
čiūnas, kasos globėjais 
Mondeika ir K. Gaulis.

Vargonininkų Sąjunga 
džia žurnalą „Muzikos
nios”, kurio redaktorium iš-! 
rinktas A. Pocius. 1101 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

lei- 
Ži-

ATMINK IR JUOS

Jūs visokiais būdais ruošiatės 
rudeniui: perkatės rūbų, avaly
nės ir kitų dalykų.

Besiruošdami prisiminkit ii' 
karo nukentėjusius lietuvius, iš
blaškytus po pasaulį. Siųskit ir 
jiems pagalbos per:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

Warehouse
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DIEVŲ ŽEMĖN ĮŽENGIANT

Anksti rytą nuo laivo dar nebuvo aiškiai matyti nau
jos žemės krantų.

Tolumoje dunksojo galinga, balta kalno viršūnė, pasi
kėlus į padangę. Tai Fudžijama, didžiausias Japonijos sa
lų ugniakalnis.

Netrukus amerikiečiai nuo laivų pamatė naujus dide
lius miestus ir svetimo krašto žmones.

Tie žmonės tiki, kad jie yra kilę iš dievų. Todėl ir var
gingiausias japonų kaimietis ryžių lauke jaučiasi esąs 
aukštesnis už kitų kraštų gyventojus.

Imperatorius japonui yra dieviška būtybė. Jam tenka 
visa garbė, paklusnybė ir tarnavimas.

Savo viešpačiui japonai buvo paskyrę didelę misiją: 
valdyti visą pasaulį ir visas tautas.

Mūsų darbas pašvęstas Lie
tuvai, Lietuva gi — Kristui.

« * *
Narių gausumas bei jų uolu

mas — tai organizacijos pajėga.
• * «

Dabartinis vienintelis lietuvių 
visuomenės troškimas — matyti 
brangią tėvynę laisvą ir laimin
gu • * *

Veltui ieškote dėmių, kame jų 
nesama. * * *

Tautinėje dirvoje kiekvienas 
lietuvis turi lygias teises bei ly
gias priedermes. Tėvynainio 
vardas garbingas; kiekvienas 
mėgsta juo didžiuotis. Bet tik
tai tas lietuvis vertas šio vardo, 
kuris savo priedermes nušviečia 
darbais.

• * *
Neapykanta suteršia ir šviesų 

protą ir prakilnią širdį.
\ * * *

Negimdykite naujų skausmų
— jų lietuviams jau užtenka!

• * *
Užgauti patriotizmo jausmus

— mirtinai sužeisti tėvynainį.
* * *

Maldos galybė pergali visas 
pagundas. * * *

Tvarki tėvų meilė apsireiškia 
gražiu vaikų auklėjimu.

Kun. Jonas Navickas
Rugsėjo 2 d. suėjo 4 metai 

nuo jo mirties.

Puikų patenkinsi nuolanku
mu, gobšą — turtais, užsirūsti
nusį — atsiprašymu, o pavyduo
lio niekuo nenumaldausi . . . Pa
vyduolis visuomet už gera blo
gu užmoka. 

. • * *
Šventi žmonės kiekvieną rytą 

ir vakarą ruošėsi prie mirties.
* * *

Už Gintaro Kranto I
Ežerais nusiirčiau, 
Jūružėms nulinguočiau

Į savo žemę šventą. 
Keliaučiau ir takeliais, 
Kad ir pūslėtais keliais,

J gintarinį krantą.
Girdžiu ten verkia, verkia;
Už plieno sienos rauda —

Lietuva motinėlė.
Jos surištos rankelės,
Erškėčiais ant galvelės,

Kapais laukai užžėlę.
Kad tik pasiekt galėčiau;
Jai rankeles atriščiau;

Nuneščiau laisvės vyno.
Ji mane mažą glaudė,
Drabužėlius išaudė,

Man sielą išaugino.
O, motinėle mano,
Brendu per okeaną,

Bet štai vis kraujas, kraujas 
Iš mūs šventos žemelės, 
Atringuoja upeliais,

Toks savas, jaunas, naujas.
Tai tavo, motinėle,
Visas gyslas prapjovė

Už gintarinio kranto.
Atbėgu, širdužėle,
Tu dūsaut nepaliovei,

Varžtuos okupanto.
Marija Aukštaitė

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ SEIM#.1™^^1
MARIANAPOLYJE 'JxJSSiL

Tvi .. . 7T * - i v . . Rašo Kun. Dr. K. Gečys
Iškilmingos pamaldos ir kapu šventinu ——------

_____________ " . Įjetuva ir tus du paukšteliu
Rugsėjo 16 d., sekmadienį, Marianapolyje įvykstt neatskiria- lės ženklas. Be te 

Marijonų rėmėjų seimas. ^menas yra tikai vartojama
Tą dieną 11 valandą rėmėjai ir svečiai išklausymai) oi i a is 

kilmingų šv. mišių prie Lurdo grotos. Mišios bus aul\. iš jos Rs 
mos už amžinos atminties kun. dr. Joną Navicką, Išdavėjam 
Marianapolio steigėją, jo mirties metinėse, ir už Liet•

liai, kielikai, mo 
angeliukai. Krist 
simboliai — ietis 
kopėčios. Augme

Jie taip samprotavo: „Japonija yra pasaulio pagrin- * _ *
das ir ašis. Pasaulis turi būti suvienytas aplink Japoniją. I Girtuoklybė yra vargo moti- 
Be to suvienijimo, nebus taikos. Kai pasaulis bus suvieny- na' # * #
tas vienoje valdžioje, tada bus amžina taika. Japonija yra 
valdančioji pasaulio valstybė.”

Šie žodžiai buvo japonams kelrodis ir šviesa, einant 
visas žemes suvienyti „po imperatoriaus stogu.” Jie turėjo 
būti ne tik dievų tauta, bet ir valdovų kraštas.

Iš tų siekimų pasiliko vien tik atgarsiai. Žemės val
dovai ir dievų palikuonys yra nugalėta ir sugriauta šalis.

Tokijo, trečias pasaulio miestas savo didumu, yra su
naikintas 51 procentą, Kobė — 56 procentus, Nagasaki — 
30, Nagoja — 31, Osaka — 26, Jokohama — 44. Daugiau
sia nukentėjo Hirošima. Galimas daiktas, kad tie nuosto
lių procentai pasirodys buvę dar didesni.

Iš svarbiųjų centrų nepaliestas liko tik Kijoto, šven
tyklų miestas.

Smarkiai sugadinti geležinkeliai, chemikalų fabrikai 
ir elektros stotys. Bet uostai ir plieno pramonė gana gerai 
išsilaikė.

Nėra žmogaus, kuris būtų vi
siškai blogas, nė nėra žmogaus, 
kuris būtų visiškai geras.

* * *
Kas nori suprasti puikybės 

vertę, tepažvelgia į grabus, į su
trūnijusius kaulus ir teatskiria 
poną nuo tarno, mokytą nuo be
mokslio, turtuolį nuo vargšo — 
viskas vien dulkių krūva, ir dau
giau nieko!* * *

Neužmirškime, kad kiekvie
nas saulės nusileidimas, kiekvie
nas laikrodžio valandų išmuši
mas, kiekvienas mūsų širdies 
plakimas artina mus amžinybėn.

« * *
Tinginys visuomet ieško už

siėmimo piktuose darbuose.
Amerikiečiai plieno fabrikų tyčia nenaikino: mat, jie 

norėjo, kad daugiau japonų darbo jėgos būtų atitraukta 
statyti laivams, kuriuos paskui Amerikos lėktuvai nuskan
dindavo.

* * *
Mirtis pasulyje yra neginama 

tikrenybė.

Malda yra žmogaus širdies 
rauda už savo nuodėmes ir nu
sikaltimus. * * *

Tėvų priedermių pamatas yra 
meilė. Tėvai privalo savo vaikus 
mylėti, nes to pati prigimtis rei
kalauja. * * *

Žmogaus siela yra prakilniau
sias pasaulio Sutvėrėjo kūrinys.

# * *
Vaikai ir jų auklėjimas yra 

ne tiktai tėvų nuosavybė, bet jų 
ryšio pati esmė.

« * *
Tautinio laikraščio paskirtis 

— ugdyti lietuvišką sąmoningu
mą.

* * *
Jeigu Aukščiausiam patiks 

mane netrukus pas savo pa
šaukti, tebūnie jo švenčiausia 
valia, nes jisai yra mano Vieš
pats ir mano Dievas, ir aš jam 
pavedu savo širdį, kūną, sielą, 
savo gyvenimą ir mirtį.*

Žuvo Rašytojas
P. Riinkūnas

New Yorkas. — Iš Euro
pos mums praneša, kad Vie
noje nuo lėktuvinių bombų 
žuvo jaunas lietuvis rašyto
jas Petras Rimkūnas.

Kurį laiką Lietuvoje jis 
yra buvęs akademinio jauni
mo žurnalo „Studentų Die
nos” redaktoriumi. Jo leng
vu stiliumi rašytuosius dai
liosios literatūros kūrinius 
perspausdindavo ir kai kurie 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai. LAIC

BAISI ŽYDŲ TRAGEDIJA 
EUROPOJE

New York. — American
Japonijoje amerikiečiams teks nuolat susidurti su tai

fūnų audromis, ugniakalniais ir žemės drebėjimais.
Per paskutinius 13 metų Japoniją kasdien ištikdavo 

pusketvirto žemės drebėjimo.
Iš viso ten esama 200 vulkanų, iš kurių 50 tebeveikia. 

Nuolatinės audros daužo salų krantus.
Savo nukariavimų viršūnėje japonai buvo užėmę 3 mi

lijonus kvadratinių mylių su 500 milijonų žmonių.
Dabar Japonija bus apribota keturiomis pagrindinė

mis salomis, kurios turi su viršum 140,000 kvadratinių my
lių plotą.

Jose turės sutilpti apie 73 milijonai gyventojų. Po
karinės Japonijos teritorija bus mažesnė negu Kalifornijos, 
kuri turi 158,000 kvadratinių mylių ir su viršum septynis 
milijonus žmonių. Bus mažesnė ir už Montaną, kuri turi 
147,000 kvadratinių mylių ir truputį daugiau kaip pusę 
milijono gyventojų.

Nugalėtųjų dalia niekad nebuvo lengva. Juo sunkesnė 
ji turės būti japonams — dievų tautai ir nepasisekusiems 
šios žemės rutulio viešpačiams. R.

Jewish 
mis, Europoje, šio karo išva
karėse, buvo priskaitoma ar-

Committee duomeni-džios, o iš tikrųjų NKVD, nešime minima, kad vien iš 
vykdoma mobilizacija į Žy- Lvovo tokių būta per 10,000. 
mierskio „lenkų armiją.” Į Į rytus nuo vadinamosios 
USSR inkorporuotose srityse Kurzono linijos vykdoma ti 9,000,000 žydų, čia, mato- 
šaukiamojo amžiaus jauni- greita ir beatodairinė Romos 
mas laikomas USSR pilie- katalikų ir unitų (graikų ka- 
čiais ir mobilizuojamas į ru- talikų) bažnyčių likvidacija.

mai, įskaitomi ir 3,500,000 
Rusijoje gyvenusių žydų. 
Šiandien Europoje, SSSR ne-

RAUDONASIS SIAUBAS LENKIJOJE

sų kariuomenę. Deportavi
mai į Rusiją vykdomi ne tik 
inkorporuotose srityse. Tūk
stančiai buvo paimti ir iš sri
čių į vakarus nuo vadinamo
sios Kurzono linijos.

Iki balandžio galo buvo 
išdeportuota daugiau nei 50,- 
000 teritorinės kariuomenės 
narių su karininkais iki ma
joro laipsnio.

Šimtai aukštesnio laipsnio 
karininkų buvo sušaudyta. 
Taip pat sušaudyti ir tie, ku
rie slapstėsi ar šiaip prieši
nosi mobilizavimui į Žy-

Daugumas dvasiškių yra 
ar tai deportuoti, ar prista
tyti fabrikų darbams. Ta pa
ti padėtis ir Lvovo srityje.

Daugumas Lenkijos vokie
čių ir vadinamieji „Volks- 
deutsche” persimetė ir komu
nizmą ir šiandien kažkur Si
lezijoje yra mokomi būti ko
munizmo instruktoriais Vo
kietijoje. Per visą Lenkiją 
organizuojama „lenkų darbi
ninkų partija,” t.y. komunis
tų partija, tik kitu vardu.

Stalino atvaizdai iškabinti

skaitant, beliko vos 1,250,000 
žydų. Tuo būdu, apie keturi 
milijonai nekaltų žmonių li
ko hitlerininkų išžudyta, žy
dų tragedijos mąstui supras
ti priminsime, kad iš 263,000 
žydų, gyvenusių prieškarinė
je Lietuvoje, per 3 nacių oku
pacijos metus, išžudyta arti 
170,000, kas sudaro arti 70%.

Neosionistų galva Palesti
noje Dr. L. Alturm autorite
tingai nurodo, kad žydų tra
gedija dar nėra baigta. Tarp 
80 ir 90 nuošimčių Europoje 
(Rusija neįskaitoma) liku-

Ann Su Cardwell duoda 
tokį vaizdą raudonojo šeimi
ninkavimo Rytų Europoje:

„Lenkijos mašinerija, 
maisto ištekliai, gyvuliai, 
grūdai, visokeriopos atsar
gos, baldai, įstaigų ir fabri
kų įrengimai ir viskas, kas 
gali turėti šiokią tokią pra
monei vertę, buvo išvežta 
Sovietų Rusijon. Tai apima 
ir anglis. Vienoje vietoje len
kams buvo pranešta, kad iš
vežama vien sudėtingesnė 
mašinerija, — žagrės ir akė
čios bus paliktos vietoje. Ku
rį laiką Lenkijoje laikytas 
britų karo belaisvis praneša 
pats savo akimis matęs žmo
nes ariant įsikinkius į žagrę.

Plėšikavimas, banditizmas 
ir vagiliavimas yra papras
tas dienos reiškinys. Jūs, be 
abejo, skaitėte apie pasitai
kančius Amerikos ir britų 
kareivių apiplėšimus. Nuo jų 
buvo atimti laikrodėliai, au
tomatinės plunksnos ir pa
našūs dalykai.

Atsižvelgiant, kad taip bu
vo pasielgta su neva Sovie
tų pripažintos draugiškos 
kariuomenės nariais, nesun
ku įsivaizduoti beteisių len
kų padėtį. Bešališkų liudi
ninkų pranešimu (ne lenkų),

baimė aiškiai įrašyta žmonių 
veiksmuose ir veiduose.

Raudonarmiečių tarpe vy
raujanti drausmės stoka, ei
linių raudonarmiečių pamė
gimas naudoti šaunamąjį 
ginklą, vis didėjantis moterų 
niekinimas — vis tai aplin
kybės, kurios raudonos oku
pacijos ir NKVD teroro są- 

Tygose gyvenimą krašte da
ro siaubu.

Su skurdu, epidemijomis, 
nedavalgymo ligomis ir var
gu, kiek gali, kovoja vieti
niai savišalpos komitetai. 
Bet tai yra tik lašas jūroje. 
Jie šaukiasi pagalbos iš ša
lies. Paskutiniai pranešimai 
skelbia, esą, UNRRA Lenki
jai šelpti komitetas yra pa
keliui į Varšuvą „pasitari
mams su Varšuvos valdžia 
pradėti ...”

Masiniai areštai ir depor
tacijos nesiliauja. Pirmon ei
lėn suimami teritorinės ka
riuomenės kariai, buvusios 
požeminės valdžios pareigū
nai ir visi, kurie ką nors 
bendro su jais turėjo. Taip 
pat suimami ir Sovietų Są
jungai apskritai nesimpati
zuoją asmenys.

Per visą kraštą, neva val
domą lenkų provizorinės val-

mierskio kariuomenę. Jų šei
mos buvo išvežtos arba išžu
dytos. Tas eina ir šiandien.

Štai aprašymas vienos to
kios medžioklės. Gegužės pra
džioje įvairiuose Baltstogės 
valsčiuose staiga pasirodė 
NKVD daliniai. Gegužės 14 
d., prieš švintant, prasidėjo 
plataus masto žmonių me
džioklė. Kas bandė bėgti — 
buvo šaunamas vietoje. Per 
keturias dienas prieš tai a- 
merikoniškos konstrukcijos 
lėktuvai svaidė bombas ir iš 
kulkosvaidžių apšaudinėjo 
tos apylinkės miškus. Buvo 
vartojama net artilerija. Tai 
geriausiai parodo, kiek Len
kijoje yra daug besislaps
tančių rusų kariuomenės pa
bėgusių žmonių.

Visoj Lenkijoj pristeigta 
specialių koncentracijos sto
vyklų iš Vokietijos grįžtan
tiems lenkams.

Grįžtantieji lenkai stro
piai kvočiami apie jų politi
nę praeitį ir apie nusistaty
mą dėl naujos valdžios. Į Ru
siją priskirtosna sritysna 
iš Vokietijos sugrįžę karo 
belaisviai ir darbininkai bu
vo išvežti į Rusijos gilumą, 
daugiausia į Dono sritį ir 
Archangelską. Viename pra-

visur, ir Maskvos kvislingai 
— vadinamos lenkų valdžios 
pareigūnai — naudoja kiek
vieną progą jam garbinti bei 
dėkoti. Kitomis žiniomis pa
sitvirtina, kad tie kvislingai 
nelabai jaukiai jaučiasi — 
vidinė nesantaika ir įtari
mai jų tarpe vis auga.”

LAIC

LIETUVIAI STEIGS UNI
VERSITETĄ VOKIETIJOJ

Lietuviai, atsidūrę Vokie
tijoje, turi įsisteigę pradžios 
mokyklų, organizavo kelias 
gimnazijas ir kunigų semi
nariją.

Taip pat buvo iškeltas rei
kalas įsikurti lietuvišką uni
versitetą. Kaip žinoma, Vo
kietijoje yra nemaža lietuvių 
studentų.

šių žydų yra pasiryžę, ir tai 
nepaisant legaliai ar nelega
liai, iš Europos emigruoti. 
Su Hitlerio pranykimu, anti
semitizmo sėkla anaiptol nė
ra išnykusi.

Tebegyvendama nemažes
nę masinės eksterminacijos 
tragediją mažoji lietuvių tau
ta ne tiktai gerai supranta 
žydų tautos tragediją, bet ir 
nuoširdžiai jiems užjaučia. 
Kaip žinome, lietuvių tautos 
golgota nėra baigta, ir po 
šiai dienai vis dar Lietuvos 
žmonės tebežudomi.

LAIC.

BULGARIJA ATIDĖJO 
RINKIMUS

Londonas. — Bulgarų vy
riausybė pranešė, kad perei
tą sekmadienį turėję įvykti 
rinkimai atidedami vėles
niam laikui.

Prieš tuos rinkimus buvo 
nusistačiusi Amerika ir Ang
lija, kaip prieš nedemokra
tišku būdu pravedamus.

REDAKTORIAI SĄJUNGI
NINKŲ ZONOJE

New Yorkas. — Dviejų di
džiausių Lietuvos dienraš
čių — „Lietuvos Žinių” ir 
„XX Amžiaus” — didžioji 
redaktorių dalis laimingai 
atsidūrė sąjungininkų zono
je.

Tie gabūs Lietuvos patri- 
jotai turėjo pakelti sunkius 
nacių kalinimus ir koncen
tracijos stovyklas. Kai ku
rių sveikata gerokai palauž
ta. Gauta žinių, kad vienas 
serga kaulų džiova ir yra 
paguldytas į ligoninę. LAIC

mentų lietuvių 
daug mažiau, n 
trinių. Geležinių 

uliai turi kripui 
ir stilizuotų ge< 
augmeninių orm 
dus.

Lietuviški k 
bendrą ir su kit 
žiais, o kartu i 
vietą, kaipo lai 
tulioti architek 
moj ir originali 

. ni.
Savo struktū: 

padalinti į tris 
minius, kryžmi 
lytėle ir stogas 

Lietuvos kr 
muo nedominu 
bolistiniu ryšk

Šv. mišias laikys kun. Jonas Jakaitis, MIC, buvęs toie liaudies 1 
Marijonų provincijolas, ne per seniai grįžęs iš ArgentP1Išreiškė 
Pamokslą sakys kun. Jonas Bakanas, šv. Kazimiero uT kaip lie- 
vikaras, Worcester, Mass. ■ rūDintojė-

Po pamaldų visi turės bendrus pietus. A gt_atulė-
1 vai. bendras stacijų ėjimas lauke išmelsti mūsų U1®1* 

nei Lietuvai Nepriklausomybės.
Seimas bus pradėtas 2 vai. Be kitų klausimų, rėiw®e^ s^aU’ 

ir svečiai išgirs rašytojo A. Vaičiulaičio paskaitą ak.c^a’ PaJu0" 
liais lietuvių tremtinių klausimais. visą sa-

5 vai. po pietų bus šventinamos Marianapolyje 1: garas k kSesl 
viškos kapinės. Apeigas atliks vienas iš svečių kunig&£yiiuotojo sta-

Marianapolį galima pasiekti traukiniais iš New Y^entinius kry- 
Hartford ir Boston, gi iš Providence ir Worcester —^ia visą kras- 
tobusais. yriuos lenkiasi

Iš New Yorko traukinys išvažiuoja 6:25 a. m., Harlows.
do ir Bostono traukiniai išeina 9:15 a. m. Iš tų miestų t lietuvio ūki- 
kiniai atvažiuoja 10:42 vai. ryto Putnam.

Iš Worcester autobusas išvažiuoja 9:00 a. m.
Providence 8:15 a. m. Būna Putname 10:30 a. m.

Atvykusius šiais traukiniais ir autobusais Putn^ siaurais
paims Marianapolio autobusas ir nuveš laiku pamaldų įvairiau- UUUOvw.u _
Marianapolyje prie Lurdo grotos. . Jį išmargin-tų tautų kr

Automobiliais reikia važiuoti į Thompson miestelį,' orūamentais bT”’’',,nco n 
yra Marianapolis. _ . įku-kelią

Visi lietuviai ir lietuvės esate kviečiami atvykti į' ...l Deg : įa. 
o nomnldor, o o Iru td /I v Tnn Q NT Q Ar i O V Q 1VTT C* ir V .V

greta namo, 
į iškilusį kry- 

: jakais ir pla-

kryžiuose, o b< 
su amžinu švie 
saule ir josios

mą, pamaldas už a. a. kun. dr. Joną Navicką, MIC, ir beržų, pu- ma _  apskrit
- - • .. . _ matai ais- jami spinduliapinių šventinimo apeigas. ___ jami spindulia 

Marianapolio Kolegija ir Rėme jų Valdytį^ g žalio neturį su baž 
.. ----------------- ———----------- — ------—(ryžius, kurie, vairių daiktų )

dūliais. Čia ju 
gabalėliais var- riaušių formų 
53 metaliniais metriniai ir a

IŠ VILNIAUS RADIJO STOTIES sa‘
New Yorkas. — Lietuvos 

Pasiuntinybės biuletenyje 
pranešama, kad Vilniaus ra
dijo stotis savo „darbo die
nomis” gausiai davinėjo ka
ro naujienas, komunistų pro
pagandą ir rusišką muziką, 
ypač pabrėžiant, kad Lietu
va dabar įjungta visiems lai
kams į Sovietų Sąjungą.

Minint Lietuvoje veikian
čių žmonių pavardes, dažnai 
skelbiamos rusiškos pavar
dės, kaip Vetrov ir t.t. Kal
bant apie Klaipėdos miestą, 
suminėta, kad iš rytų atke
liavusių pareigūnų pastan
gomis ten jau suorganizuota 
komunistų partija ir jos ko
mitetas. Toliau buvo praneš
ta apie numatytą „Sovietų 
Lietuvos” konsttucijos pa
keitimą, įvedant labiau cen
tralizuotą kontrolę.

Buvo garsinama, kad Pa
leckis apdovanojo ordenais 
„pasižymėjusius lietuvius,” 
kurių tarpe minimi tokie lie
tuviai kaip Morozov, Kapra
lov ir kiti. Garsinami veiklūs 
Lietuvoje komunistinio jau
nimo vadai ir organizatoriai,

KAS DAROMA SU LIETU
VOS KULTŪRA

New Yorkas. — Raudonie
ji okupantai, kaip matyti iš 
jų kontroliuojamos spaudos, 
buvo suvarę į Vilnių apie 500 
Lietuvos profesorių, rašyto
jų, kompozitorių, artistų, in
žinierių, agronomų ir moky
tojų į vadinamąjį intelektua
lų kongresą.

Prie panašių raudonosios 
propogandos „triksų” jau vi
si esame pripratę. To „kon
greso” metu Paleckis pabrė
žė, kad „Lietuvos kultūra pa
plitusi ir kitose tarybinėse 
respublikose.” Kaipgi nepa- 
plis, kada dešimtys tūkstan
čių šviesiausių Lietuvos 
žmonių gabenama į Kazaks- 
taną, Kirgiziją ir kitus pus
laukinių Azijos tautų plotus.

Tuo tarpu lietuviškoji kul
tūra pačioj Lietuvoj bolševi
kų naikinama — į svarbes
nius postus kaskart daugiau 
rusų atvyksta, Lietuva kolo
nizuojama Sovietijos žmonė
mis, pagaliau Lietuva netu
ri svarbiausios sąlygos tau
tos kultūrai tarpti—laisvės. 
Viskas vyksta pagal kom
partijos paruoštus planus, 
viena partija valdžioje, ki
tos kalėjime, nėra jokios žo
džio, spaudos, susirinkimo 
laisvės. LAIC

namentai ir 
originaliai iš 
kurioms pavE 
kol kas, nėr j 

Kaskart t 
mentus, pa] 

radijo mokyklą buvo sum^įj lietuvių prie koplytėl 
’ ■ būdžio vietoj 

dedama kopi 
— stogelis, 
kryžiumi. Ta 
gastulpiniarc 
dėjo rastis d

kaip Mironcov, Sroll ir ps-, išduoda leng- 
šūs. Kalbant apie ūkio toną, lyg žo- 
kalus, buvo pabrėžta, 
ankstybesnė ūkinė sisti teikia 
Lietuvoje bus likviduota. pOezi-

Pranešime apie^ Vilnią katalikišką 

tos pavardės Baukov, Mi^savo ori- 
nov ir t.t. Kartais vanoję visoje 
propaganda už junginį Lie. 
prie sovietinės sporti^ šalimi, 
veiklos. Ypač buvo pre^ ^ja yra 
guojamas pašliūžų (srtadis uvjw M 
sportas. To sporto mstru^^^ie^^ plytelių au 
rium, tarp kitko, miniu dažniausiai,
„draugas Timofeev,” Rd tog apdo. taipinamos ’ 
kio komunistų jaunimo rį Juog vadina. se stulpo šo 
lio sekretorius. -lio sekretorius.

žodžiu, kartu su komi~Wai jOkių dvylika. A 
žavimu pilnu tempu varorį^ turinčių visuomet t 
ir rusifikavimas. M kryžių dirbimu, virš jos eseir rusifikavimas.

na keturios,

mažėja.
Medinės 

lės, dedami 
turtingiaus 
dies skulp 
mas. Jos 
kad nerasi 
voje kamp 
nebūtų įdė 
giau statu 

Pačius
• rius žmon 

biais, o šv- 
dievukais.

Dažnai 
Gedvi-^^ pirma dirbėjai, 

(tiri didžiuotis sa- nors šven
Ypač tai

s dirba savo gro- i 
SOVIETŲ AMBASADO, k 

BIULETENIS į Nieįs jų

„r ,. , ...išvaržo. DirbaWashington. - Penktu M wa ir 
Pabalcio okupaciniams r 
tams paminėti liepos,31^ 
Sovietų Ambasados biuk 
nis pašventė net 3 special... . ,. , 
straipsnius - „Sovietų dirba 
tijos Atgimimas,” „Sovic^ i0^0 
Latvijos Pažanga” ir „G^®0,lsūa^ 
žinta Lietuva.” Straipsi^10 iausmo« 1S 
autoriais pažymėti Komi2® Pagayb°s 
rų Tarybos Pirmininkai 7™is. ^ie 
Weimer (Estija), V. La^ W° 
(Latvija) ir M. <.................
(Lietuva).

Maskvos pastumdėlių tojumi- 
vardžių nepaisant, i 
būti tikri, 1__
straipsnių autorium

galiA’ždirbys šventųjų 
kad tikruc’ toto savaran- kur šventi 

jiWliai: jei ne niau būvi 
Maskvos komunistinė c(;MiU sudarau- vaičių pa 
trale. LA5®- tai jų detalių Tarp

---------- * jie skiriasi dirbėjų d 
KIEK NUŽUDĖ LIETUVĄ. Todėl ir ne- rie parod 

ŽYDŲ-------------Ą įtakų vieno mą įr S1
—~ .. 'tiiam. Net ir silp- mu supt

jie gali 
su kainu 
rų Eure 
skulptūr

Bendr; 
liaudies 
finiu atž 
liai atvE 
Tačiau i 
skulptūi 

i viškumi 
ku forr 
nytiniai 
da pras 
ma. Sve 
mityviš 
formų 
presija 
kompo: 
lio j ima 
skulpti

ŽYDŲ

Dachau koncentracijos st^ kopijuoda- 
vykioje, vieno kalinto Įsideda tiek sava-' 
vio pranešimu, iš 4,000 Pi hd kryžius es- 
karą ten uždarytų Lietuvą Wo originalo 
žydų gyvais išliko vos agį išmlįzavus 

LAj-'iryaų omamenti-

PREKIV KONTROLE

New Yorkas. — OPA a1;3e^> 
reigūnai sako, kad mėsa dę®18 blinds- 
bus racionuota apie du Ų Kopijavo, 
tris mėnesius, batai — tr, *r papil- 
ar keturis mėnesius, autom1' Aviškais mo
bilių padangos — keturis ž1Sav°tiška simbo- 
šešis mėnesius, cukrus, rij. 
balai ir aliejus — maždatf® vienų išreiš- 
ligi kitų metų birželio mėnA kaipo meilės 

----------— gyvieji velio-
Washingtone pradėta ^ų — žir- 

nuoti paradas, kai parvyK'-.iriuos numirė- 
gen. Mac Arthur. ^ mylėjo. Ant___ rv<

Paradas būsiąs, kokio da^toa gėlės, lyg kančia 
iki šiol, nebuvo. raišio vėlei. Ki- dvasia

p viršuj patupdy- le mei
dvasia
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MARIANAPOIILIGIms lietuviu liaudies

Rugsėjo 16 d., sekmadienį, 
Marijonų rėmėjų seimas.

Tą dieną 11 valandą rėmėjai »,ionybė’ Lietuva ,ir 
kilmingų šv. mišių prie Lurdo mh' menas neatskiria
mos už amžinos atminties kun. ,me^as t Yra 
Marianapolio steigėją, jo mirties i&ybes ® 1 ° 11 a is

Šv. mišias laikys kun. JonasaYstas’ J°s. Jls 
Marijonų provincijolas, ne pers^lk jl Viena dave Jam 

Pamokslą sakys kun. Jonas Bakans . ...
vikaras, Worcester, Mass. aoJe tautoje liaudies

Po pamaldų visi turės bendrusterbi??ai nePasirei?ke 
1 vai. bendras stacijų ėjimasl^ukstumOje’ _kaiP

nei Lietuvai Nepriklausomybės yzJuosf’ . ^P^toje- 
Seimas bus pradėtas 2 va!Beį sventųjų statule’ 

ir svečiai išgirs rašytojo A. Vaiėnį ..
liais lietuvių tremtinių klausimais.81^03 ^etų spau-

5 vai. po pietų bus švenWetu,vl° siela’ .paJU0’ 
viškos kapinės. Apeigas atliks Mrnle inama’ vls^ sa;

Marianapolį galima P^WNuk^Sotojo^ta- 
Hartford ir Boston, gi is Provide®’ y .J , 
. , ’ ° * ornamentinius kry-
° Ut^t v i i. i.......... ie puošia visą kraš-Is New Yorko traukinys isvm)ešEkuriuos lenkiagi 

do ir Bostono traukimai išeina 9:15^ ivos 
kiniai atvažiuoja 10:42 vai. rytoPfc . ’ . .

Iš Worcester autobusas Węs ! llet™ uk“ 
Providence 8:15 ą. m. ^kilusį k

Atvykusius siais traukimą >įnts laukaig J 
paims Marianapolio autobusas sstkeIiais ar siaurais 
Mananapolyje pne Lurdo ginta tave į di įvairiau.

Automobiliais reikia varnoj^ gražiai įšmargin- 
yra Marianapolis. agais ornamentais

Visi lietuviai ir lietuvės esateb^inį mįšku __ kelią
mą, pamaldas už a. a. kun.dr.Joų^iai užkopęs į ka
pinių šventinimo apeigas. .p aukštų beržų, ,pu- 

Marianapolio Kolegijjų medžių, matai aiš- 
—skiriančius iš žalio

IŠ VILNIAUS RB"?.,“..“'
3 skambalėliais var-

, T-l ,1 ■ ir’ kitais metaliniais New Yorkas. — Lietuvos kąipfc a-g į§(įuoja jeng- 
Pasiuntinybes biuletenyje m Iitin ton£b lyg žo_
pranešama, kad Vilniaus ra- kalus.:
dijo stotis savo „darbo die- a*įki k žiaj teikia 
nomis” gausiai davinėjo ka- ,l*vaizdingum0> poezi- 
ro naujienas, komunistų pro- PnsVotišką katalikišką 
pagandą ir rusišką muziką, radijosTie kryžiai lietuvių 
ypač pabrėžiant, kad Lietu- tos pstų <jėka yra savo ori- 
va dabar įjungta visiems lai-nov ii. pagarsėję visoje 
kams į Sovietų Sąjungą. prop^uropoje, kuri Lie- 

Minint Lietuvoje veikiam- prie fįna kryžių šalimi.
čių žmonių pavardes, dažnai veikim > grožio kūrėja yra 
skelbiamos rusiškos pavar- guojis>ji liaudis. Tiesa,

Rašo Kun. Dr. K. Gečys

architektūrinėj for- 
originaliai turtinges-

struktūra jie galima

Sunku Lietuvą 
Sovietinti

_____________________ AMERIKA

LAZDA
New Yorkas. — Minint o- 

kupuotos Lietuvos penkerių 
metų sukaktį, Sovietų amba
sados Washingtone leidžia
mame biuletenyje buvo įdė
tas „Tarybų Lietuvos Liau
dies Komisarų Tarybos Pir
mininko” M. Gedvilo žodis.

Jis kalba, kad Lietuvos 
pramonė pradėjusi darbą 
„visu pilnumu.” Toliau kalba 
apie žemės reformą, pabrėž
damas jos kolektyvinį pra
dą, vadinasi, grįžimą prie 
baudžiavos laikais tiek lie
tuvius privarginusios dvarų 
sistemos. Pabaigoje išskai
čiuoja dabartinius bolševikų 
uždavinius Lietuvoje: esą, 
reikia sustiprinti Sovietų ry
šį su liaudim, skatinti sava
norišką bendradarbiavimą 
Sovietų veikloje, paruošti 
kvalifikuotas jėgas valdžios 
aparatui.

Nors atsargiais žodžiais 
pareiškiama, kad lietuviai 
nelinksta įsijungti į sovieti
nį veikimą, kad tautos ryšiai 
su Sovietais per ne lyg silp
ni, kad krašte trūksta kvali
fikuotų žmonių valdžios ma
šinerijai, nes, kaip žinoma, 
daugelis atsidūrė Azijos iš
trėmime, arba gelbėdamiesi 
nuo okupantų, kraštą turėjo 
apleisti. LAIC

I negaliu pono žole jaučių pa
sišerti ?

Atsikėliau nuo ežios, ir pri
ėjęs į kupetą, pasiėmiau ma
žą dobilų kuokštelę. Prine
šiau į jaučius ir iš rankos šė
riau; o jaučiai taip gardžiai 
ir godžiai ėda, kad žiūrint į 
juos, ir man pačiam gera pa
sidarė. Tik ūmai pajutau, kad 
kažin kas kietu daiktu taip 
skaudžiai sudavė man per 
nugarą, kad pasverdėjęs par
griuvau žemėn. Net mano 
jaučiai pašoko iš vagos ir no
rėjo su arklu bėgti. Apsvai
gęs pakėliau nuo žemės akis 
ir pamačiau priešais Dum- 
brauską su lazda rankoj.

— A tu, uncvotai! Tau 
vogti, vogti!... — šaukė Dum
brauskas, pildamas man laz
da per nugarą.

Matydamas, kad aš nebe
krutu, pakėlė mane nuo že
mės, ir paspyrėjęs koja, nu
metė vėl... Atsipeikėjęs, pra
merkiau akis ir pamačiau sa
vo jaučius netoli manęs sto
vinčius: jie atgręžę savo 
sprandus stebėjos į mane... 
Menkai gyvas parsivariau 
namo ir tris savaites išgulė
jau lovoj...

Tėvas nutilo. Mes sėdėjo
me savo vietose, kaip įbesti. 
Niekas neatsiliepė; tik mano 
sesuo akim pilnom ašarų pa
klausė:

— Tėveli, ar šitas Dum
brauskas, kur pas mus gyve
no?

— Šitas, — atsakė tėvas,
— tik nereikia ant jo pykti: 
maišto metais kazokai jį taip 
buvo primušę, kad tris mėne
sius visas kraujuos išgulėjo.

— O ar žinot, vaikai, ko
kia* lazda jisai tada mane mu
šė? — paklausė jau šypsoda
mas tėvas. — šita!

Mes visi krūptelėjome ir 
iškėtėme akis: tėvas pakė
lė ranką ir rodė mums lazdą, 
tą pačią lazdą, kurią Dum
brauskas paliko jam atmini
mui.

Vyresnysis brolis priėjo į 
tėvą, paėmė iš jo rankos laz
dą, pavartė ją, pavartė, tar
tum ką savo galvoj svarsti
nėdamas, paskui numetė ata- 
žagaria ranka į malkas ir 
dusliu balsu tarė:

— Sudeginsim ją, tėvel...
— Ne, ne, vaikai, — at

sakė maloniai tėvas: — tegu 
šitoji lazda lieka tarp jūsų; 
į ją žiūrėdami, atsiminsite, 
kad ir jūsų tėvas skaudžiai 
buvo baudžiamas. Atsimin
dami tat, nepyksite, kad ir 
mes su motina jums kartais 
žabeliu suduodavova. Dary- 
davova taip dėl jūsų pačių 
gera. Gal ir mus ponai bau
dė dėl mūsų gera...

— Gana jau, gana, tėvai,
— atsiliepė motina: — gal 
nuo tos lazdos ir ligą gavai... 
Mes savo vaikų taip nemo
kom.

Tėvas liūdnai nusišypsojo, 
ir pasiėmęs knygas, įsikniau
pė skaityti.

Ta lazda, kiek žinau, ir da
bar pas brolius tebėra. Guli 
ji ant indaujos klėtyje, ir 
niekas jos neliečia.

J. Biliūnas.

Atsisveikindamas Dum- 
brauskas paliko man stalelį, 
o tėvui atidavė savo seną 
obelinę lazdą.

— Tau, Juozapai, palieku 
atminimui savo lazdą, — ta
rė Dumbrauskas tėvui.

— Dėkui, ponaiti, — atsa
kė susigraudinęs tėvas, — 
kažin ar bepasimatysime ka
da?

Dumbrauskui išvažiavus, 
tėvas ilgai vartė savo ranko
se lazdą. Vartydamas pradė
jo liūdnai šypsoti.

Paskui pakėlė į mus savo 
akis ir netikėtai paklausė:

— Ar žinot, vaikai, ką man 
šitoji lazda primena?

Mes visi sužiurome.
— Tai jau seni laikai, — 

pradėjo jausmingu balsu tė
vas, — labai seni. Mudu su 
motina dar tebebuvome jau
nu; jūsų visų ir pasaulyje 
dar nebuvo — tik vienas My
kolas buvo gimęs. Pasitaikė 
tada kaip tik blogi metai — 
duonos maža, pievos, dirvos 
išdžiūvo. O turėjova ne tik 
sau, bet ir ponui dirbti. Ir 
eidavova dirbtų už dviejų 
mylių, patin Burbiškin.

Nusivariau kartą rudenį 
Burbiškin jaučius pūdymo 
artų. Nedaug ką tegalėjau 
pasiimti: sau įsidėjau kre
pšeliu duonos su druska, jau
čiams keletą saujų senų pelų; 
daugiau nieko kita nebuvo. 
O reikėjo trys dienos atidirb
ti. Man beariant, pasibaigė 
pelai, imti vėl nėra iš kur: 
pasiganyti negalima — už
ginta. Mano jaučiai visai pri
sivarė, kojų nebepavelka, o 
dar visa diena arti! Sustab
džiau pietums jaučius, atsi
sėdau ant ežios ir valgau sau
są duoną su druska. Valgau, 
o mano jaučiai tokiomis go
džiomis akimis į mane žiūri. 
Taip man jų pagailo, kad val
gęs nustojau. Ir mano krep
šely tik trupiniai belikę. Su
penėjau tuos trupinius jau
čiams ir apsidairiau aplin
kui: čia pat netoli gulėjo su
grėbstyta kupeta pono dobi- 
lų.

Ir atėjo man tada galvon 
bloga mintis — taip, kaip 
jums dabar kartais atsitin
ka: dirbu ponui, tad kodėl

tus du paukštelius: tai mei
lės ženklas. Be to, ornamen
tikai vartojama skambalė
liai, kielikai, monstrancijos, 
angeliukai. Kristaus kančios 
simboliai — ietis, plaktukas, 
kopėčios. Augmeninių orna
mentų lietuvių kryžiuose 
daug mažiau, negu geome
trinių. Geležinių kryžių spin
duliai turi kripučių — vingių 
ir ^stilizuotų geometrinių ir 
augmeninių ornamentų vaiz
dus.

Lietuviški kryžiai turi 
bendrą ir su kitų tautų kry
žiais, o kartu užima pirmą 
vietą, kaipo labiausiai išru
tulioti 
moj ir 
ni.

Savo
padalinti į tris rūšis: kryž
minius, kryžminius su kop
lytėle ir stogastulpinius.

Lietuvos kryžiuos kryž- 
muo nedominuoja savo sim
bolistiniu ryškumu, .kaip ki
tų tautų krikščioniškuose 
kryžiuose, o beveik susilieja 
su amžinu šviesos simboliu— 
saule ir josios reiškimo for-, 
ma — apskritimu. Vaizduo
jami spinduliai nieko bendra 
neturi su bažnyčiose ant į- 
vairių daiktų matomais spin
duliais. Čia juos sudaro įvai
riausių formų stilizuoti geo
metriniai ir augmeniniai or
namentai ir daugelis visai 
originaliai išpiautų formų, 
kurioms pavadinimas duoti, 
kol kas, nėr galima.

Kaskart turtinant orna
mentus, palengva prieita 
prie koplytėlinio kryžių po
būdžio vietoj kryžmens buvo 
dedama koplytėlė, o ant jo 
— stogelis, užbaigtas mažu 
kryžiumi. Tame pačiame sto
gastulpiniame kryžiuje pra
dėjo rastis du ir net trys ko
plytėlių aukštai. Kadangi, 
dažniausiai, tos koplytėlės 
talpinamos visuose keturiuo
se stulpo šonuose, tai jų bū
na keturios, aštuonios ar net 
dvylika. Apatinė koplytėlė 
visuomet būna didesnė, o 
virš jos esančios palaipsniui 
mažėja.

Medinės šventųjų statulė
lės, dedamos į kryžius, yra 
turtingiausias lietuvių liau
dies skulptūros apsireiški
mas. Jos taip yra paplitę, 
kad nerasim nė vieno Lietu
voje kampelio, kur kryžiuje 
nebūtų įdėta vienos ar dau
giau statulėlių.

Pačius liaudies skulpto
rius žmonės vadina dievdir- 
biais, o šventųjų statulėles— 
dievukais.

....... - — | Dažnai šventųjų statulėlių 
aą, kad visų pirma dirbėjai, vaizduodami kurį 

New Yorkas.— Raudoni.- &.turj.didžiuotis sa-, nors šventąjį sulietuvina jį. 
... , . i .___ . l‘ities kryžiumi. Ypač tai galima pastebėti

ji o upan ai, aip y (ĮMnas kryždirbys šventųjų moterų rūbuose, 
jų kontroliuojamos spauta jjf ir dirba savaran- \ kur šventoji pagražinama se- 

niau buvusiais madoj lietu
vaičių papuošalais.

Tarp medinių statulėliij 
dirbėjų daug yra tokių, ku
rie parodo didelį meistrišku
mą ir skulptūros reikalavi-I 
mų supratimą, kad drąsiai 
jie gali konkuruoti ne vien 
su kaimyninių, bet ir Vaka
rų Europos tautų liaudies 
skulptūra.

Bendrai imant, lietuvių 
liaudies skulptūra ikonogra
finiu atžvilgiu nevisada tiks
liai atvaizduoja šventuosius. 
Tačiau ne tai svarbu, kad jų 
skulptūra pasižymi primity
viškumu ir detalėse savotiš
ku formų traktavimu. Baž
nytiniame mene beveik visa-1 
da prasikiša turinys, ne for
ma. Svarbu tai, kad iš to pri
mityviškumo ir savotiškų 
formų dažnai veržiasi eks
presija, jaučiama logika ir 
kompozicijoj temos išrutu- 
liojimas, be to, iš visų šių 
skulptūrų spindi tikėjimas, 
kančia ir tobulo maldingumo 
dvasia. Jie kuriami su dide-! 
le meile Dievui, todėl jie to-į

„Lietuvhj siela visą savo skausmą, ašaras ir ilgesį su
dėjo į Nukryžiuotojo statulėles, į kryžius, kurie puošia visą 
kraštą.”

an
ni-
^a’ dės, kaip Vetrov ir t.t. Kai- sportelirbo ne kiekvienas, 
ar‘ bant apie Klaipėdos miestą, riunrijo jį pastatyti, bet 

suminėta, kad iš rytų atke- „dffl?, jau gamtos apdo- 
liavusių pareigūnų pastan- kiot&ionės. Juos vadina- 

dU-|gomis ten jau suorganizuota liogbiirbiais.guiu.12) LC11 jau

ne- komunistų partija ir jos ko- 
)00 mitetas. Toliau buvo praneš- 
uri
li- 

žy- 
as- 
000 
nė- 
ku-

ta apie numatytą „Sovietų 
Lietuvos” konsttucijos pa
keitimą, įvedant labiau cen
tralizuotą kontrolę.

Buvo garsinama, kad Pa-

kryždirbiai jokių 
zgyįgl mokslų, turinčių 

^iu kryžių dirbimu, 
, jie dirba savo gro- 

jjOflfcijos ir kūrybinės 
gedami. Niekas jų 
lis nevaržo. Dirba 

Gal todėl ir

ki gilūs ir prasmingi. Visi 
jie lietuvams toki artimi, 
nuoširdūs, malonūs, nes jie 
jų protėvių rankomis kurti, 
Lietuvos laukų grožiu per
sunkti.

Statulėlių rinkinys turinio 
atžvilgiu yra daugiausia 
Kristaus Rūpintojo (Rūpin
tojėlio, Smūtkelio) vaizdas. 
Jis visos lietuvių tautos la
bai mėgstamas ir dažnai su
tinkamas tiek gražiose, tiek 
paprastose miškų koplytėlė
se, pakabintose prie medžio 
kamienų. Kristus, kuris vaiz
duojamas atremta į kelį al
kūne ir giliai susimąstęs, yra 
tur būt, gryna lietuvių skap
tuotojų išdava, simbolinan- 
ti kontempliacinę tautos su 
sikaupimo nuotaiką ir jos 
būdą, o taip pat jos pergy
ventų amžių skausmus.

Paskui eina statulėlės 
Skausmingosios Dievo Moti

nos (Pieta), su Kristumi ant 
kelių ir 7 kalavijais širdyje. 
Tos statulėlės dedamos į 
kryžius, statomus ant kapi
nių; šv. Izidoriaus, jaučiais 
ariančio, statulėlės dedamos 
į kryžius, statomus laukuo
se; šv. Jono Krikštytojo — 
sutinkame prie upių, ežerų ir 
kelių; šv. Florijono — prie 
trobų, kad saugotų namus 
nuo gaisro. Dar pasitaiko šv. 
Jurgio, šv. Antano, šv. Jono 
Nepomuko, šv. Magdalenos, 
šv. Pranciškaus Asyžiečio, 
šv. Kazimiero ir šv. Roko 
statulėlių.

Iš čia matyti, kokius šven
tuosius lietuvių liaudis la
biausiai mėgsta, garbina ir 
myli.

Lietuviški kryžiai ir statu
lėlės parodo lietuvio didelę 
meninę jėgą, sielos turtus ir| 
originalią kūrybinę galią.

rsuvo garsinama, aau ra- iSVė-i
leckis, apdovanojo ordenais ^ry-įuose orjgį_ 

,. ’„pasižymėjusius lietuvius, Pa gražumo ir lietuviš- 
aru kurįų tarpe minimi tokie lie- tamsj

tuviai kaip Morozov, Kapra- Soffl^.biai - amatą-dirba 
,gti- lov ir kiti. Garsinami veiklūs uisbe jokio ypa-

Lietuvoje komunistinio jau- susigalvojimo, iš natū- 
nimo vadai ir organizatoriai, ^„^liginio jausmo, iš 

'-tį ^-tusios pagarbos 
KAS DAROMA SU LIETU- dalykams. Jie ge- 

VOS KULTŪRA r?vert’n° sv' Povyl°

TARP LAVONU IŠLIKO GYVAS

ite- 
tra- 
'arp 
30 j e 
iku- 
tai 

pa
loti, 
inti-

iT’ ,'„.i » ' • paaI 11 uuutt savaiau-buvo suvarę į Vilnių apie 500 originaliai: jei ne
Lietuvos profesorių, rašyto- ?se, kryžių sudaran- 

žes-' kompozitorių, artistų, in- Etnose, tai jų detalių 
rijos žinieriU, agronomų ir moky- MaStfvime jie skiriasi 
tau- t0^ i vadinamąjį intelektus- l0 kito. Todėl ir ne- 
anta kongresą. į didelių įtakų vieno
Bt irj Prie panašių raudonosios E0 O kitam. Net ir silp- 
jčia propogandos „triksų” jau vi- Esteriai, kopijuoda- 
utog si esame pripratę. To „kon- nS, įdeda tiek sava- 
r greso” metu Paleckis pabrė- Fmo, kad kryžius es- 
UVqS žė, kad „Lietuvos kultūra pa-vy^.igas nuo originalo.

plitusi ir kitose tarybinėse vio nčiai išanalizavus 
. respublikose.” Kaipgi nepa- kariai kryžių ornamenti- 

’ plis, kada dešimtys tūkstan-žydUti, kad kryždirbiai
čių šviesiausių Lietuvos adžius iš lietuviškų 
žmonių gabenama į Kazaks- J bažnyčių, atseit, 
taną, Kirgiziją ir kitus pus- P-rokinemis lytimis, 
laukinių Azijos tautų plotus. ,,ak^ai Jas kopijavo, 

Tuo tarpu lietuviškoji kul- L'kaa PaPiL
s tūra pačioj Lietuvoj bolševi-^'L3-^ lietuviškais mo- 
ir kų naikinama — į svarbes- b®yba savotiška simbo-

Lietuvos l,$vzdžius iš lietuviškų 
į bažnyčių, atseit,

ų di- 
iraš-

aklai jas kopijavo,

Ižioji . , . , , ,. < mus postus kaskart daugiau 
šono rusų atvyksta’ Lietuva kolo

nizuojama Sovietijos žmonė
mis, pagaliau Lietuva netu- 

)atri- ri svarbiausios sąlygos tan
ikius tos kultūrai tarpti—laisvės, 
ncen- Viskas vyksta pagal kom- 
i ku- partijos paruoštus planus, 
lauž- viena partija valdžioje, kl
ienas tos kalėjime, nėra jokios žo- 
'1 ^žio, spaudos, susirinkimo 

LAIC

trT
ark*5?, ant vienų išreiš- 
bili^irdis, kaipo meilės 
jgrkurią gyvieji velio- 
įglji-^do. Ant kitų — žir- 
Įjgj^s, kuriuos numirė- 

'mdami mylėjo. Ant 
nupieštos gėlės, lyg 

ūUotih.s mirusio vėlei. Ki- 
Jam viršuj patupdy- 

% 
fld“

New Yorkas — Iš Euro
pos praneša, kad amerikie
čių, britų ir prancūzų zonose 
yra apie 250 lietuvių kunigų, 
kurie ar tai buvo nacių prie
varta išgabenti, ar čia pasi
traukė, gelbėdami savo gy
vybes nuo bolševikų.

Kaip žinome, bolševikų o- 
kupacijos metu buvo veda
mas sistemingas dvasininkų 
persekiojimas. Jau 1940 m. 
spalių 2 d. einąs Vidaus Rei
kalų komisaro pareigas F. 
Gladkovas išleido instrukci
ją Lietuvos GPU skyriams, 
kad būtų renkamas žinios 
apie visus Lietuvos dvasinin
kus, vienuolius, stebint jų į- 
taką žmonėse, sekant, kaip 
jie moko vaikus religijos, 
stengiantis jų tarpe verbuoti 
netgi agentus — pranešėjus 
policijai.

Vėliau, 1941 m. sausio 21 
d., Vidaus Reikalų komisa
ras Guzevičius vėl išleido G- 
PU skyriams slaptą instruk
ciją, reikalaujant sudaryti 
sąrašą visų Lietuvoje esan
čių bažnyčių ir koplyčių. Rei
kalavo sudaryti sąrašą visų 
kunigų ir iššnipinėti, ar nėra 
kokių nesutarimų jų tarpe, 
ką būtų galima panaudoti, 
išplečiant tarp jų nesutari
mus.

Tų pačių metij balandžio 
mėnesyje įvairiose Lietuvos 
vietose bolševikų sudarytie
ji Vykdomieji Komitetai ga
vo slaptas instrukcijas iš
gauti iš kunigų parašus, kad

jie nei bažnyčiose, nei pri-i 
Vaciuose namuose tikybos 
nemokys.

Kaip žinoma, per pirmąją 
bolševikų okupaciją buvo ka
linama 18 lietuvių kunigų, 
Sibiran išvežta daugiau kaip 
10 ir nužudyta 15.

Tas nežmoniškas okupan
tų elgesys ir paveikė, kad iš 
1,000 Lietuvos kunigų, artė
jant antrajai bolševikų oku
pacijai, apie 250 pasitraukė 
užsienin.

Vienas iš jų neseniai gau
tame laiške taip aprašo savo 
pergyvenimus: ,,1941 m. ba
landžio 25 d. bolševikų bu
vau suimtas, įkyriai tardy
tas naktimis (per du mėne
sius turėjau 42 tardymus, 
trukusius maždaug po 8 va
landas), žiauriai kankina
mas, o karui su vokiečiais ki
lus, automobily išvežtas 
Minskan. Du kartu troškau 
dėl oro stokos. Iš ten su di
džiule kolona varytas Mohi- 
levo link, pakeliui prie Čer
venės šaudytas, bet tarp la
vonų išlikau gyvas. Nuo bir
želio 27 iki liepos 3 dienos 
slapsčiausi su broliu pelkėse, 
badaudamas ir mirkdamas 
vandenyje, kol per frontą su 
įvairiais nuotykiais prasimu- 
šiau ir pasiekiau Kauną.”

LAIC

RUSIŠKAS UŽRAŠAS „SO
VIETŲ LIETUVOS”

HERBE

New Yorkas. — Sovietų 
Ambasados biuletenis, lei
džiamas Washingtone, savo 
skiltyse išspausdino atvaiz
dą „Sovietų Lietuvos” val
stybinės emblemos — herbo, 
kuris dabar privalomai lie
tuviams primetamas vieton 
amžiais nustatyto Vyties.

„Sovietinės Lietuvos” her
bas, panašiai kaip ir kitų sa- 
vietinių respublikų, centre 
turi pjautuvą su kūju, viršuj 
raudonąją žvaigždę, o aplin
kui varpų ir ąžuolo lapų vai
niką.

Dešinėje vainiko pusėje 
padėtas rusiškas užrašas: 
„Proletary vsech stran soe- 
diniaities” (Visų šalių pro
letarai vienykitės).

Tai dar vienas įrodymas, 
kad Lietuva raudonųjų bosų 
laikoma tik vienu iš įrankių 
Sovietijos imperialistinams 
tikslams siekti.

VERTINA LIETUVIŲ ŠEL
PIMO DARBA

New Yorkas. — Plačiai 
skaitomas „The Register” į- 
dėjo informaciją apie BALF 
vykdomus darbus, palankiai 
atsiliepdamas apie lietuvių 
šalpos veiklą. LAIC

LIET. ATSTOVAS REDAK
TORIAUS PAGERBIME

Londonas. — Lietuvos pa
siuntinys Anglijoj B. Balu
tis pasakė kalbą Glasgowe 
surengtose iškilmėse pagerb
ti kun. J. Gutausko sidabri
niam kunigystės jubiliejui.

Kun. J. Gutauskas, be sa
vo tiesioginių bažnytinių pa
reigų, dar redaguoja „Išei
vių Draugą,” D. Britanijos 
Lietuvių R. K. Darbininkų 
Sąjungos savaitraštį, kurs 
yra vienintelis lietuvių laik
raštis Britų salose. LAIC

MENKAS DERLIUS 
EUROPOJE

Armija Ims 50,000
Washingtonas. — Armija 

kas mėnuo nori gauti 50,000 
naujų vyrų, nepaisant, ar Ja
ponija bus užimta ramiu bū
du ar ne.

Laivynas rugsėjo mėne
siui nori 13,000 vyrų. Tad iš 
viso susidaro 63,000.

Pareiškiama, kad bus pa
leista apie 2,900,000 jūreivių 
ir taikos metui jų bus laiko
ma apie pusę milijono su 58,- 
000 karininkų.

Prezidentas Trumanas pa
siūlė, kad vyrai nuo 18 ligi 
25 metų būtų ir toliau imami 
karinėn tarnybon.

Kai kurie pranešimai sa
ko, kad ligi 1946 m. liepos 
mėn. armija paleisianti ligi 
6 milijonų vyrų.

Vaikų paralyžiaus tauti
nis Fondas pereitais metais 
surinko dešimtukais $16,- 
589,874.00.

Londonas.—Londono „The 
Economist” duomenimis, ja
vų derlius Europoje šiais 
metais atrodo labai prastas, 
gi Rytų Europoje ir Balka
nuose net katastrofingai 
prastas. Čia įskaitomas ir 
Pabaltis.

Svarbiausia priežastis — 
karo veiksmai ir gyventojų 
išblaškymas. Daug plotų li
ko visai neužsėta, arba užsė
ta per vėlai. Kitose vietose 
sėja buvo neįmanoma dėl 
sėklų, arklių ar padargų ne
turėjimo. LAIC

JAUNUOLI, Į
JEI NORI TAPTI KUNIGU MISIJONIERIU

Ir pasišvęsti kilniam sielų gelbėjimo darbui, stok į i 

\ Lietuvių Pranciškonų šv. Antano Vienuolynų ■ 
s Mount St. Francis, Greene, Maine. Į
S Į Pranciškonų vienuolyną priimami visi katalikiškų I 
5 šeimų sūnūs, kurie yra baigę High School.
S Jaunuoliai, įstoję į vienuolyną ir atlikę vienų metų 
į novicijatą, Tėvų Pranciškonų Kolegijose
5 Vienuolyno lėšomis !
į Ruošis kilniam misijų darbui. !
š Dėl smulkesnių priėmimo sąlygų prašome kreiptis
< sekančiu antrašu:

į Rev. Justin Vaškys, O.F.M.
į FRANCISCAN MONASTERY Į
5 Mount St. Francis ' Greene, Maine j
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GILUS KARIO LAIŠKAS

' Marinas Domininkas Važ- 
nis neseniai paraše įdomų 
laišką, kurio svarbesnes min
tis ir paduodame skaityto
jams.

Jis, prieš išeidamas tarny
bon, artimai bendradarbiavo 
su lietuvių vyčiais ir kitais 
Šv. Kazimiero parapijos jau
nuoliais. Išeidamas pažadė
jo nepamiršti savųjų. Laiky
damas žodį, jis ir parašė laiš
ką.

Pradžioje jis aiškiai sako: 
„Jaučiu, kad aš daug esu 
skolingas Dievui ir Bažny
čiai. Visuomet buvau gana 
ištikimas Dievui ir savo re
ligijai, bet dabar labiau įver
tinu religijos reikšmę savo 
gyvenimui, kai suaugau ir 
daugiau pamačiau. Dievas 
buvo man geras, ir aš su
prantu, kad vienintelis ke
lias Jam atsilyginti už ge
radarybes yra laikytis jo įsa
kymų ir nuoširdžiai melstis 
be perstojimo”.

Toliau jis rašo, kad su
grįžęs į savųjų tarpą, visuo
met stengsis būti dėkingas

f

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas

ir draugiškas savo artimie
siems.

Jis sako: ’„Okinavos salo
je pajutau didelę šv. mišių 
reikšmę. Visur gana ištiki
mai dalyvaudavau šv. mišių 
aukoje, bet čia ypatingai. 
Kai kun. Kelly laikė mišias, 
kai kulkos po kulkų švilpė 
virš mūsų galvų, ir jos nie
ko negalėjo padaryti. Pama
čiau, kaip didelė laimė ir ga
lybė yra dalyvauti mišiose. 
Kitą rytą mūsų marinams 
laikys mišias arkiv. Spellma- 
nas.”

Jis mielai prisimena savo 
draugus, kurie jam parašo, ir 
nori sužinoti iš kitų, kaip jie 
gyvena. Jis apgailestauja Jo
no Vasausko likimą, kurs bu
vo sužeistas Europoje ir tu
rėjo kojos operaciją Cleve
land© ligoninėje.

Labai gražiai aprašo ir ka
ro pabaigos dieną: „Mums 
dar nebaigta. Laimėjom čia, 
bet turėsime dar baigti ir pa
daryti tvarką kitur, kur dar 
daug neaiškumų ir neteisy
bės viešpatauja.” Jų kapelio
nas aiškiai pasakė, kad dar 
jų darbas nebaigtas. Ir jis 
tiki ir visi tiki, kad dar reiks 
ilgiau pagyventi kariniu gy
venimu, kol viskas susitvar
kys ir pasaulyje įsigalės ra
mybė.

Tikrai malonu buvo su
laukti tokio mielo laiško iš 
Domininko.

Linkiu jam laimingai ir to
liau tarnauti ir laimingai su
grįžti į savųjų tarpą. Pasi
sekimo !

Kun. Stan. Raila

Todėl visi lietuviai laukia 
tos pramogos ir rengiasi jo
je gausiai dalyvauti.

Dalyvaudami radijo pik
nike, turės jie sau daug ma
lonumo ir parems lietuvių 
radijo programą, kuri net du 
kartu savaitėje, trečiadie
niais ir šeštadieniais, džiugi
na mus lietuviška muzika, 
kalbomis, svarbiais praneši
mais, įvairenybėmis.

Kaip visiems malonu iš
girsti žinių ir naujienų iš Lie
tuvos ir visų lietuvių gyve- 
nmo! Visi laukia tos valan
dos, kada galės pasiklausy
ti lietuviškai.

Dabartiniu laiku lietuviška 
programa yra labai reikš
minga, nes lietuviai rečiau 
tarp savęs susieina, tai ra
dijas palaiko jų lietuvišką 
širdžių vienybę ir draugiš
kumą. Jei ne radijas, tai dau
gelis visiškai ir užsimirštų 
apie lietuvius ir jų reikalus.

Kai reikia padaryti svar
bių ir reikšmingų pranešimų, 
tai radijas tuoj ateina į pa- 
gelbą ir patarnauja.

žodžiu, lietuviška radijo 
programa yra pati reikšmin
giausia lietuvių įstaiga. Kaip 
tokia, ji verta didelės lietu
vių paramos.

Bet ir lietuviai tai supran
ta ir visuomet, kai tik Radi
jo Dėdė turi kokį parengimą, 
gausiai susirenka. Taip ir šia
me piknike laukiama kelių 
tūkstančių lietuvių ir jų 
draugų.

DARBININKAI DRABUŽIŲ 
VAJUI

LIETUVIS GRABORIUS
Lalaniuotas Penna Ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 08 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman

LAUKIA LIET. RADIJO 
PIKNIKO

Lietuvių radijo valandos, 
Antano Dziko vedamos iš 
stoties WTEL, šaunus ir įdo
mus piknikas yra rengiamas 
rugsėjo 16 dieną Torresdale 
parke.

Kiek teko nugirsti, tas pik
nikas visų lietuvių laukia
mas, nes jie žino, kad toki 
pasirodymai visuomet esti 
malonūs ir pilni
linksmybių. Į tą pikniką su
važiuos lietuviai ne tik iš 
Philadelphijos ir apylinkės,

A. Oželis jau ilgą laiką 
renka ir taiso lietuviams 
drabužius, šiame vajuje jis 
pasiryžęs daugiausia drabu
žių surinkti ir sutaisyti.

Viktorija Valinskienė ir 
Žvirblienė neatsilieka ir no
ri daugiau surinkti drabužių. 
Pasisekimo!

RENKA DRABUŽIUS

Philadelphijos lietuvių

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1118 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

bet suplauks jų iš plačiosios 
kolonijos, iš kitų miestų.

Atvykę į pikniką, jie gali 
pasimatyti su savo draugais 
ir pažįstamais, kurių nematė 
ilgą laiką. O kokių linksmy
bių ir įdomybių bus tame pik
nike, tai tik atvažiavę galės 
patirti!

visokių drabužių rinkimo vajus jau 
eina visu smarkumu.

Per šį vajų plačiai vedama 
propaganda per amerikoniš-
ką spaudą, kad tik daugiau 
pasiektų ir daugiau drabužių 
surinktų.

Valdybos susirinkime Wil
liam Paschall pasiėmė visą 
skelbimų sunkų ir svarbų 
darbą. Jis jau padarė ryšius 
su didžiaisiais Philadelphi
jos dienraščiais, kurie ir

Kun. Magnus Kazėnas
Rugsėjo 3 d. buvo minima jo klebo

navimo Pittsburghe sidabrinė sukaktis.
Platesnis sukakties aprašymas buvo 

pereitam numery.

skelbia mūsų vajaus sieki
mus.

Įkinkytas ir radijo skelbi
mų tinklas, kad tik daugiau 
būtų paskleista žinia, jog lie
tuviai dirba tokį svarbų gai
lestingumo ir artimo meilės 
darbą.

Philadelphijoj visos polici
jos stotys mielai talkininkau
ja ir surenka ir palaiko dra
bužius, kuriuos pasiima lie
tuviai. Miesto majoras taip 
pat prašytas padėti lietu
viams.

Taip veikiant, manoma, 
kad ir vaisių bus susilaukta 
labai didelių.

Didelio pagyrimo verti pa
vieniai asmenys, kurie eina 
nuo namų lig namų ir renka 
lietuviams drabužius. Kai ku
rios ponios tiek pasiaukoja, 
kad rūbų surenka tūkstan
čius svarų.

Keli lietuviai siuvėjai jau 
rengia drabužius ir juos su
siuva. Taip darbuojasi kelis 
mėnesius, kad tik daugiau 
lietuviams pagelbėtų. Visi to
kie pasišventėliai bus atmin
ti ir gerbiami.

Prie šv. Kazimiero parapi
jos veikia moterų grupė, ku
rios surinktus drabužius gra
žiai sutvarko, susiuva, išva
lo, surūšiuoja ir taip paren
gia labai gerus ir gražius 
siuntinius, kad tik jie būtų 
naudingesni vargstantiems 
lietuviams.
- Rugsėjo 9-16 dienomis 
skelbiama ypatinga drabu
žių rinkimo savaitė. Visi lie
tuviai ir lietuvių draugai per 
tą savaitę renka ir neša dra
bužius į klebonijas ar pas lie
tuvių komiteto narius, kad 
tik kuo daugiau žmonių bū-

GAILESTINGOS TRETI- , SUSILAUKĖ DUKREL^ftDENTŲ PRANEf
Augūnų šeima rugpių/5^3 

21 d. susilaukė sveikos .. 
linksmos dukrelės, kuri <jĮ)0U8 
krikštyta Daratėlės vai 
rugsėjo 2 dieną. O.Navicką Juozas buvo iš 

. .7 rapijos jaunuoli
Krikšto tėvas buvo ji Ariana- kapa TL matė ninkas Alekas Karpis. atlai. ^0’Aįikos įki 

pamaldos Linkim jam pa 
įritėjo Hta- stiprėjus, vėl j

Kazimieras Bajorūr jaunimu dainuot 
3619 E. Thompson St., Bamotas dži
ilgos ligos atsiskyrė su št , įun laukęs sūnaus. I 
pasauliu rugpiūčio 31 die?lupo dukrelės grįžtan 

Velionis jau ilgai sirgiA^ ka. pos.
namuose, bet vėliau jo sV ,flta Li. Bridgeport© ji 
kata tiek pablogėjo, kad Iii lietuviu čaim
vo paguldytas ligoninėn, F* 
ir mirė. Iškilmingai palai^- 
tas rugsėjo 4 dieną iš ^velionies įg parapijos 
Tu v»crirN noroniirin ha mCZQPlA _ • * -* r x

NINKĖS

Senukė tretininkė M. Moc
kevičienė, 331 Wharton St., 
ilgai ir sunkiai serga, ir ne
turi, kas ją prižiūrėtų.

Todėl tretininkės ją glo
boja, kaip savo šeimos narę. 
Jos, pasiskirsčiusios dieno
mis ar savaitėmis, globos tą 
senukę ir toliau.

Kurį laiką senukė buvo se
nelių prieglaudoj, bet ten jai 
buvo sunkiau gyventi, todėl 
vėl sugrįžo į savo seną gy
venimo vietą.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Tylienė, nuo Earp St., šio
mis dienomis gavo laišką iš 
Lietuvos, iš Luokės mieste
lio.

Tepasakyta, kad jie ten 
esą gyvi ir gyveną savo se
noj vietoj. Jokios kitos nau
jienos nepaminėta. Laiškas 
rašytas vasario 15 dieną, t. 
y., ėjo apie pusę metų.

MIRĖ

parapijos rėmė, 
viškos spaudos ]

UŽ kun. ji lietuvių šeim 
kare dalyvavo s 
tė, brolelis ir sej

tų pasiekta ir daugiau nau
dos gauta.

Per tą laiką bus renkamos 
ir piniginės aukos naujiems 
drabužiams nupirkti.

Iš supirktos medžiagos 
bus galima pagaminti vai
kučiams ir kitiems reika
lingiausių drabužių. Kai ku
rios šeimos, kurios neturi 
ko paaukoti drabužiais, mie
lai duoda pinigais ir taip 
paremia visų lietuvių pastan
gas. Laukiama, kad šis lie
tuvių darbas atneš gausių 
didelių vaisių.

PRIĖMĖ KATALIKŲ
TIKĖJIMĄ

Kaip

ir

PATAISĖ LIETUVIŲ 
KLUBĄ

Lietuvių Klubas, 928 E. 
Moyamensing Avė., jau žy
miai pagerintas, atremontuo
tas. Įdėtos parketinės grin
dys antrame aukšte.

Klubo atidarymas įvyko 
rugsėjo 1 dieną. Po visokių 
vargų ir nelaimių gal da
bar klubas pradės vėl ge
rai veikti.

Neseniai klubas buvo val
džios uždarytas kelioms die
noms. Kaštavo nemaža pini
gų vėl išsikapanoti iš tos 
nelaimės.

Dabar bus atnaujinami pa
rengimai, tik be vaidinimo, 
kas ir sukeldavo nemaža ne
pasitenkinimų.

Rugsėjo 1 d. oficierius 
Gordon F. Averrit iškilmin
gai priėmė katalikų tikėjimą 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj.

Rimtas, tinkamai pasiren
gęs, šventai nusiteikęs, buvo 
pakrikštytas naujam dvasi
niam, krikščioniškam, katali
kiškam gyvenimui,
anais laikais kad po krikšto 
apsivilkdavo baltais rūbais, 
taip ir naujasis katalikas 
atrodė su savo balta unifor
ma.

Krikšto tėvas buvo Jurgis 
Januškevičius. Naujas kata
likas prieš kiek laiko vedė 
lietuvaitę Elena Januškevi
čiūtę. Dabar, kaip tik bus at
leistas iš laivyno, jis gyvens 
Philadelphijoj.

Jis pasiryžęs būti geru ka
taliku, kaip ir visa jo šeima.

Sveikiname ir linkime iš
tvermės ir- tikro džiaugsmo 
naujame gyvenime.

Jurgio parapijos bažnyčių# rugsėjo 
Velionis jau buvo susiljjrijoDiĮ rėmė- 

kęs gražaus 68 metų amžf 
bet jei ne liga, dar bx 
galėjęs ilgiau gyventi, upelio ko- 
atrodė gana stipriai.

Nuliūdime paliko n; 
žmoną ir kitus šeimos narx 
kurių vienas yra karo Maria- 
nyboj. jaukęs bū-

----------------------- buvo ir
ATGIMSTA CHORAI ton. J. Va- 

? i Batonas irSv. Kazimiero parap1
' choras paskutiniu laiku ]
1 deda gyvai sukrusti.

Jis dažnai susirenka, 
ima s 
savo eiles ir taip nori 
galingas dainos meno nčTT r 
jas. M'J'

Choro vedėjas J. Mic- 
nas žada su choru labai įjPovilo pa- 
žiai užsirekomenduoti liepos — 
centais ir kitokiais pare: pakrikštyti, 
mais. Pasisekimo!

rugsėjo

grįžo Mateika 
Žiobas ir Balčiuj 
Kai kurie dar ti 
atgal.

Parvykusius s 
kurie jau nebe 
tarpą, pasimelsk 
nes iš mūsų p; 
žuvę trys jauni 
žeckis, Varoneli 
kis.

Atminkime su 
vos pabėgėlius, 
po visus Europ

uuu !S,t/?abat-eka dra 
sugrįžtančius karių' Prisidekite prie 

nereikalingais 
kad būtų galima 
ti Lietuvos žmo 
dideliems, bet ir 
Kurie gaus jusi 
batukus, bus ju 
kingi.

Drabužiai bus 
jau, kai tik bus 
kimo vajus.

Tad atmink ir 
prisidėjęs nei s 
nei su auka į E 
pos Fondą. Net 
skriaudėjas, be 
jas.

Žmonės gauna 
graudingų laišl 
šaukiasi mūsų j 
kių laiškų yra 
las ir Armanait 
pos lietuviai pn

ai: Janet Ca- 
įselia Jane

GRĮŽO KARYS Onda,
---------- javage, Jane

Sgt. Vladas Danisevic^.u, u:
1628 Wood St., ištarnavo-į ' 
dei Šamui apie ketverius 
tus ir buvo paleistas naftinių pa- 
surinkęs 100 punktų. sėeponis, Glo-

Karys grįžo sveikas^ Leikaus- 
linksmas, nors daug vinaskas, Juo- 
teko matyti. čsb Takui-

Visi pažįstami Vladui
ki geriausio pasisekimo, išrišti; Wal- 
grįžus į savųjų tarpą. įnt su Pau- 

Vabaliu-.^ jabke-

SERGA

Matas Adomaitis, 
Greenway Ave, sunkiai su
sirgo ir yra General Hospi
tal. Rugpiūčio 31 dieną jis 
buvo aprūpintas paskutiniais 
patarnavimais.

Tačiau senukas turi vilties 
vėl pasveikti.

7127

•Toth su Flo-
itat Haw-! Vietinis laikra

JONAS DAUNIS .Shnche Ga- ^įninka! neis Ve 
Lietuvis Graborius - Balsamuotoįas Mus ir darbų Bridgepoi 

J aričiūte. •iau- Pnmine> * 
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. I’mokykloje buV0. atvVkusi4, 

/wwwvwwvwwwwwwwwwwwwvwwwwwww^6110 dieną. tūkstančių, į 
buvo paim a 23

.. Tad pageidau 
lietuviai neišvaž: stoiką, tQ

Tel. Stc 3208

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.—

■j perdažant *t

ir iš New Have]

Vincas Krėvė

Vargingas Gyvenimas 
-----+----

(Tęsinys)
Ir kodėl jo Dievas taip nemyli? Juk visa daro, kas 

reikia: ir bažnyčion vaikščioja, ir išpažinties eina, ir 
pasninkus pasninkauja. Kur nepasninkausi, kad dažnai 
ir sekmadienį tenka suniekėti! Nors neturtingas, nors 
skatiko niekur nesugriebia, bet vis dėlto ir per Vely
kas, ir Sekmines, ir per kitas šventes duoda elgetoms 
— „diedams”. Ir bažnyčios neužmiršta: kad turi kokį 
puskatikį, nepraeis aukuro, nepadėjęs ten savo aukos. 
Egzekvijų, tikrai, seniai nekėlė, nors tai ir reikėjo, kai 
numirė ir jo ir žmonos tėvai.

Bet argi jisai kaltas, kad pinigų neturi; o egzekvijų 
be pinigų neatkelti. Skolos turi jau ir taipo, tiek gana, 
ir daugiau niekas skolinti nebenori.

Ii' kodėl taip? Kodėl gerai gyvena žydai, kurie nieko 
nedirba, tik žmones apgaudinėja — ir sekasi jiems. 
Gražiai pasirėdę, visuomet gardžiai pavalgę. Arba nors 
ponai. Nei jie pasninkų daboja, nei gavėnios laiko, nei 
jie bažnyčion tiek vaikščioja, kaip jis. O kiek jau žmo
nių nuskriaudžia, kiek ašarų per juos, Dievas vienas 
mato. Nors ir Dragušauskas, advokatas, kur gyvena 
miestely. Ko jam reikia, ko pas jį nėra. Gal vien gegu
žės pieno. O kiek jisai žmonių apgavo, kiek veltui pi
nigų išlupę, Dieve tu mano.

Ar gal jau taip Dievas skyrė, kad tam visuomet ve
dasi, kas blogas, kas piktas. O geram žmogui buities 
nėra, ir gana. Kaip Dievas, taip ir kunigas. Štai dabar 
nešk jam iš paskutinio.

Tegul, nuneš, bet ir prikalbės, ir kunigui ir Dievui! 
Visą išpasakos, kas jo širdy guli.

Nebijok, ir kunigas. Jo nepasišauks pas save, už

skobnių nepasisodins, nors ir „brostvon” įsirašęs. O 
Dragušauską, nebijok, sodina su savim ir arbatą drau
ge geria ir valgo.

Tur būti, nėra teisybės nelaimingam žmogui nei pas 
Dievą, nei pas kunigus. Būk blogas, apgaudinėk, Die
vo nebijok, kunigus keik, kaip anas Dragušauskas, ta
da Dievas tau padės, seksis visur tau gerai, ir kunigas 
dar tave gerbs. O dabar kas tave gerbia, kas tavęs 
klauso. Tikri vaikai, ir tie klausyti nenori, jau nepa
vers! jų.

Sunku žmogui. Ne gyvenimas, tikras pragaras. Ir 
galo tam nematyti.

Čia Dvainis atsistojo ir apsidairė. Štai čia anądien 
kirto sausmedį, rodos, šią patį, išlaužė kirvio ašmenis 
ir medžio nenukirto. Ir čia gi Dievas nepadėjo. Nešk 
dabar, užmokėsi du auksinu, o gal ir daugiau dar.

Toli, vos girdėti buvo, suskambino varpai. Mišioms 
skambino.

Štai šaukia bažnyčion žmonių, o jisai pasivėlavo, ne
suspės. Vėl kas iš to, kad nueis bažnyčion. Melsies ar 
nesimelsi, vis tas pats galas: gero nesulauksi, ir gana.

— Nu, kad gi tu man taip, Dievuli, tai ir aš tau 
taipogi. Tu man už mano maldas gero neduodi, taigi 
aš tau ir nesimelsiu, bet ot gi ką padarysiu. Ot, ten 
mišias kunigas laiko, o aš mišką kirsiu. Ot gi!

Dabar Dvainis, pajuto tokį širdies nuliūdimą, ir taip 
jį apėmė piktumas, jog atsiklaupė ant žemės pagal 
sausmedį, sulig pripratimu persižegnojo, paskui drožė 
išlūžusiu kirviu kartą, kitą ir trečią. Net atbalsis per 
mišką nuėjo.

Vos kirto trečią kartą, kai ant jo galvos kažkas su
lapatavo sparnais, paskui suriko taip baisiai, lyg ke
turi velniai nusikvatojo. ,

Kėkštas tupėjo viršūnėj; nusigandęs rėkdamas nu
lėkė ant kito medžio. Nesitikėdamas to, Dvainis bai
siai nusigando. Staiga atsiminė jis daugel baisių pa-

sakų apie tai, kaip buvo nubausti žmonės, kad šventos 
dienos nelaikė.

Atsiminė, kaip jo tėvas pasakojo, kad vienam žmo
gui, kuris per mišias nuėjęs girion riešutautų, gyvatė 
apsivyniojus aplink kaklą ir negyvai užgniaužus.

Nusigandęs šoko jisai dabar iš vietos ir ėmė bėgt į 
kelią, dairydamasis į visas šalis. Kelis kartus nugriuvo, 
kelis kartus koja duobėn pateko. Jam vis rodėsi, kad 
štai kris nuo medžio gyvatė ir apsivynios aplink kaklą.

Tik išbėgęs į lygų ir platų vieškelį, Dvainis sustojo, 
atgavo kiek kvapo. Ten atsiduso, persižegnojo, nusiė
męs kepurę, nusišluostė prakaitą ir nuėjo keliu į mies
telį.

Vos pasėjėjo kelias varsnas, tik staiga sudundėjo, ir 
ant kelio pamatė bernus, kurie vedė namo arklius. 
Jie dar iš tolo ėmė jo šaukti:

— Dėde, ir tavo arklį vedam.
Dvainis sustojo.
— Kaip tai ir mano? Ai' tai kunigas atidavė?
— Nežinom, gatvėje radom; gal išleido iš tvarto, ar 

patsai arklys ištrūko.
— O jūs gi savus kaip išgavot?
— Aprovėm Maušai barzdą, ir atidavė, — nusijuokė 

Daugelio Mikas, sušvilpė ant arklių, suriko ir šoko 
šuolium. Tiek jų ir matė.

Dvainis užsėdo savo arklį. Jam dar sunkiau buvo 
širdy, kad jisai veltui taip nusidėjo. Kas bus, jei Die
vas liga nubaus.

— Tai vis per tave! — tarė sau Dvainis, ir jojo 
širdis vėl pabrinko piktumu, kaip tada miške. Iš vi
sų jėgų drožė kumščiu arkliui ausin. Arklys šoko šo
nan, tiesiog krūmuosna, ir Dvainis vos nenupuolė. Jisai 
dar labiau įširdo ir drožė arkliui iš kitos pusės. Tasai 
dabar šoko kitan šonan, atgalio į kelią. Dvainis dabar 
mušė jį kojom ir kumščiais. Arklys pasileido šuolium. 
Dvainis greitai pavijo ir aplenkė bernus.

■«4!L_____ ____ _ — ■ - - ■ ___ --_____  . .. ............. .. .............j—■ ■

Vietinės kuo 
sąjungietė Stas 
jau sugrįžo iš M
gos seimo, kuris 
Rapids.

— Ėe, senis kaip laksto arklį! Ar gi mes jam
du°si.m- ,. Wais

Sušvirkštė, suriko bernai, rankom sumatazgojo; g Norg jar pirnl 
liai šoko šuolium ir bėgo taip net sodžium DvainiSj,U.. scime teko j 
niai jau norėjo sulaikyti arklj, bet negalėjo. Piktulybet [abai džjaU: 
kaip staiga gimė taip staiga pranyko Girdėjo, ;
kaip arklys jaksi tulžimi, ir jo buvo gaila jam. f r ° c 

trurir, k.
Įjojęs kieman, nusėdo nuo arklio, matydamas, 1

tasai sunkiai šonais kvėpuoja, paglostė kaklą ir įl^Į Tėvai Maloniai Fra SOI 
sodelin. .

—Kam gi aš jį taip nuvariau. Ką gyvulys kaMus Leisti Mokytis į 
Jis gi proto neturi. j HIGH SCI

Įėjęs pirkion, Dvainis sunkiai atsisėdo ant suol
atsiduso, žmona sėdėjo po langu ir poteriavo. ir

— Kas gi tu taip greitai arklį parvedei? — fROlFCTTA
klausė ji, bet Dvainis jai nieko neatsakė. Ilgai jis J
sėdėjo, nuleidęs galvą, ir mąstė. mokykla lietuviams berniuk

— Ar daugel mes turime pinigų? — paklausė j'gtagta 1926 metais ir jau yi
paskui. ' ^mokinių.

žmona nustojo poteriavus ir pažiūrėjo į jį atsidė^ kolegijoj studijuodami, vail
— Kas dabar tau pasidarė? Ar gal bėda kokia ^sveikoje, gražioje gamtoje,

sitiko! !®tai ir auklėjami.
— Nieko neatsitiko, tik reikia žinot, ar daugel ^kolegijoj veikia Aukštesnioj

turime pinigų. :cvej kolegijos metai (Junior
Gal bus kokia dešimtis. Visetais rugsėjo 5 di

Dvainis vėl ilgai tylėjo ir mąstė. Dvainienė pab&i kviečiami jau dabar įrašyt 
poteriavus, pabučiavo kryželį, persižegnojo ir ražsį High School ar Kolegiją 
čių užsidėjo ant kaklo. ‘tašomi užvažiuoti, apžiūrėti

— Ar tai arklį tau dykai atidavė? — paklausė^
bet vyras vėl jai nieko neatsakė. a.

— Ar žinai ką, sene, — prabilo jisai: — mes • »Er|ęTD ,0 
egzekvijų nekėlėm. Aš nūnai nusidėjau. Duokš man “E&ISTMR, 
sus pinigus: eisiu pas kunigą...

GALAS
Monopolis College
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GAILESTINGOS TRETI- 
NINKĖS

^^^tember 7, 1945

Senukė tretininkė M. Moc
kevičienė, 331 Wharton St, 
ilgai ir sunkiai serga, ir ne
turi, kas ją prižiūrėtų.

Todėl tretininkės ją glo
boja, kaip savo šeimos narę. 
Jos, pasiskirsčiusios dieno
mis ar savaitėmis, globos tą 
senukę ir toliau.

Kurį laiką senukė buvo se
nelių prieglaudoj, bet ten jai 
buvo sunkiau gyventi, todėl 
vėl sugrįžo į savo seną gy
venimo vietą.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Tylienė, nuo Earp St., šio
mis dienomis gavo laišką iš 
Lietuvos, iš Luokės mieste
lio.

Tepasakyta, kad jie ten 
esą gyvi ir gyveną savo se
noj vietoj. Jokios kitos nau
jienos nepaminėta. Laiškas 
rašytas vasario 15 dieną, t 
y., ėjo apie pusę metų.

5

^SPONDENTŲ PRANEŠIMAI
žinti su mūsų organizacijos 
veikėjomis, kurios rūpinasi 
palaikyti mūsų lietuves mo
teris ir mergaites vienoj di
delėj organizacijoj.

KARO FONDAS PRADEDA VAJŲ

____
kun. J. Navicką
dieną Mariana- 

ioje buvo atlai- 
^ingos pamaldos 

C i Navicką jo mir-

n ikė T. Marijonų 
jAizitatorius kun. 
Lėlaitis. Po mišių 
Jrie velionies ka- 
.% atgiedota „Li- 
^imelsta už kun. 
H vėlę.
top,

maldos velionies 
u Žagiamos rugsėjo 
Į)e.’' Marijonų rėmė-

ttnji vlananapolio ko-
J^isideda rugsėjo

į toji______
PRIĖMĖ KATALIKŲ D^rkmadienį Maria- 

o susilaukęs bu
ll Tarp jų buvo ir 

Rugsėjo 1 d. oficierius ^*otas’ kun- J- Va- 
Gordon F. Averrit iškilmin- cj^2n- J• Balkūnas ir 
gai priėmė katalikų tikėjimą 
Šv. Kazimiero parapijos baž- : 
nyčioj.

Rimtas, tinkamai pasiren
gęs, šventai nusiteikęs, buvo 
pakrikštytas naujam dvasi
niam, krikščioniškam, katali
kiškam gyvenimui. Kaip 
anais laikais kad po krikšto 
apsivilkdavo baltais rūbais, 
taip ir naujasis katalikas 
atrodė su savo balta unifor
ma.

Krikšto tėvas buvo Jurgis 
Januškevičius. Naujas kata
likas prieš kiek laiko vedė 
lietuvaitę Elena Januškevi
čiūtę. Dabar, kaip tik bus at
leistas iš laivyno, jis gyvens 
Philadelphijoj.

Jis pasiryžęs būti geru ka
taliku, kaip ir visa jo šeima.

Sveikiname ir linkime iš
tvermės ir tikro džiaugsmo 
naujame gyvenime.

TIKŪJIM-I

parapijos rėmėjas ir lietu
viškos spaudos palaikytojas.

Juozas buvo iš pirmųjų pa
rapijos jaunuolių paimtas į 
karą. Jis matė kare audras 
nuo Afrikos iki Romos.

Linkim jam pasilsėti ir, su
stiprėjus, vėl su parapijos 
jaunimu dainuoti ir giedoti.

Barnotas džiaugiasi, su 
laukęs sūnaus. Dabar laukia 
dukrelės grįžtančios iš Euro
pos.

Bridgeporte jie yra pirmo
ji lietuvių šeima, iš kurios 
kare dalyvavo sūnus ir duk
tė, brolelis ir sesutė.

Iš parapijos jaunimo jau 
grįžo Mateika iš Pacifiko, 
Žiobas ir Balčius iš Europos. 
Kai kurie dar turės važiuoti 
atgal.

Parvykusius sveikinkim, o 
kurie jau nebegrįš į mūsų 
tarpą, pasimelskime už juos, 
nes iš mūsų parapijos yra 
žuvę trys jaunikaičiai: Lu- 
žeckis, Varonelis ir Sikors
kis.

Skaudi nelaimė ištiko mū
sų kolonijos seną gyventoją 
ir parapijietį Adomą Andru- 
šį. Jis parpuolė prie darbo, 
ir buvo nupjauta dešinė ran
ka.

Ligonis šiuo tarpu yra li
goninėje, kritiškoj padėtyje.

, ^itę provincijolas 
1112 ūus iš Marianapo- 
8210! Chicagą.
gilia.

N. J.
naši;“ ~^įtro ir Povilo pa
tyčioje liepos — 
■jį™: Pakrikštyki, 

dikiai: Janet Ca- 
(, Amelia Jane 
elen Ann Onda, 

un Savage, Jane 
.Ahy Motches, Mi- 
drf Kotch.
tusfripo bažnytinių pa- 
suĖįmas Čeponis, Glo- 
fc Petras Leikaus- 

Ifc Krivinskas, Juo- 
teįjg Antanas Takui-

kifsšje surišti: Wal- 
grįį. Gurvat su Pau- 

s, Juozas Jabke- 
na Pocius (Ciur- 
rles Toth su Flo- 
is, Robert Haw- 

i n miithy Balandis, Fre- JONAS DAO.rz su Blanche Ga- 
T . . n i , ni’ Kvaraciejus ir
LietUVIS GraDOriUS'Dhrasimavičiūte.

as par. mokykloje 
1025 MT. VERNON ST., PKIięsgj0 m jp dieną.

■wwwwwvwww'h atvyko.

Tek Ste 3208

Atminkime sušelpti Lietu
vos pabėgėlius, vargstančius 
po visus Europos kampus. 
Dabar eina drabužių vajus. 
Prisidėkite prie jo su savo 
nereikalingais drabužiais, 
kad būtų galima juos pasiųs
ti Lietuvos žmonėms, ne tik 
dideliems, bet ir mažučiams. 
Kurie gaus jūsų suknelę ar 
batukus, bus jums labai dė
kingi.

Drabužiai bus išsiųsti tuo
jau, kai tik bus baigtas rin
kimo vajus.

Tad atmink ir nepasilik ne
prisidėjęs nei su drabužiais 
nei su auka į Bendrąjį Šal
pos Fondą. Nebūk Lietuvos 
skriaudėjas, bet jos globė
jas.

Žmonės gauna iš pabėgėlių 
graudingų laiškų, kuriuose 
šaukiasi mūsų paramos. To
kių laiškų yra gavę Radvi
las ir Armanaitis. Iš Euro
pos lietuviai prašo broliškos 
ir tėviškos pašalpos.

Amerikos Lietuvių Tary
bos vietinis skyrius turėjo 
savo susirinkimą rugpiūčio 
26 d.

Nutarta pasiųsti 100 do
lerių ALT Centrui mūsų sky
riaus vardu. Taip pat nutar
ta leisti laimėjimo bilietėlius 
sukelti daugiau pinigų. Bus 
suruoštas kortavimo vaka
ras lapkričio mėnesį. Ta pro
ga bus dovanų traukimas.

Apie šalpos Fondo darbuo
tę turiningą pranešimą pa
darė raštininkė Juzė Dičkie- 
nė. Pasirodo, kad rūbai yra 
renkami ir jau gana daug jų 
priduota. Bet dar nemaža 
mūsų kolonijos lietuvių ne
išsijudino prie darbo. Kada 
visi stos prie šio naudingo 
darbo, galima tikėtis gerų pa
sekmių. Per klebono pagelbą 
vitaminų perkama net už 45 
dolerius. Jie bus pasiųsti su 
rūbais.

Taigi, iš pranešimų pasiro
do, kad mūsų kolonijos lie
tuviai neatsilieka naudingam 
darbe.

Kol visuomenę pasiekia ži
nios, jos pirmiausiai pereina 
per spaudos žmones.

Rugp. 4 d. Gotham viešbu
ty New Yorke sukviestų 
spaudos atstovų posėdy nu
šviesta, kokiu būdu bus vyk
domas spalių mėnesį Natio
nal War Fondui vajus, žino
ma, spaudos paprašė talki
ninkauti, jos atstovai talką 
pažadėjo. Principaliai kalbė
tojai buvo dvi žymesnybės, 
kurių pareikštos mintys se
ka.

New York telefono kom
panijos prezidentas Whit
more pasakė tokias mintis:

Spalių mėnesį įvyksiąs 
National War Fund vajus 
bus jau paskutinis. Jis ir tu
ri būti sėkmingiausias, nes 
Europai dabar pagalbos dau
giau reikia, negu jos reikėjo 
bet kada pirmiau. Milijonai 
karių ten tebebus, jiems rei
kia moralinės ir dvasinės pa
galbos. 67-iuose uostuose yra 
jūreivi jos centrai, kuriuose 
reikia palaikyti jūreivi jos 
socialinį gyvenimą. Gen. 
senhower pareiškęs, kad 
riavus palaikyti moralę 
kos metu svarbiau, negu 
ro metu.

Gen. MacArthur yra
reiškęs, kad vien Filipinuo
se reikia bent 25 ŪSO sto
vyklų, kuriose kariai gautų 
namų atmosferą. Galimas 
daiktas, reikės ir Japonijoj 
amerikiečiams kariams savo 
stovyklose socialinių centrų. 
Yra reikalas palaikyti ir Ve
terans Service įstaigas. Pa
leidžiamiems iš kariuomenės 
veteranams tuoj reikia 50- 
ties centrų.

Kai kas klausia, ar UNR- 
RA nepadės nukentėjusiems 
europiečiams. UNRRA eina 
tik ten, kur ją kviečia val
džios. O kadangi valdžios ne
nori prisipažinti neaprūpi
nančios savo žmonių, tad 
UNRRA ir negali visur pa
galbos teikti. Mes, šalpos pri-

šalpos Fondo pir- 
teatrų magnatas 
neseniai lankėsi 
Vasarą praleisda- 

teatrininka’s, su

savaite jau grįžta po 
karius iš už jūrų. Tai 
didelio džiaugsmo vi-

Kas 
kelius 
teikia 
siems, ypatingai tėveliams ir
giminėms. Duok, Dieve, kad 
netrukus ir visi sugrįžtų.

Pittsburgh, Pa
M.
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Vietinis laikraštis ,.Bridge
port Post” pranešė, kad dar
bininkai neišvažinėtų, nes 
darbų Bridgeporte bus ir to
liau. Priminė, kad darbams 
buvo atvykusių žmonių apie 
60 tūkstančių, į kariuomenę 
buvo paimta 23 tūkstančiai.

Tad pageidautina, kad ir 
lietuviai neišvažinėtų iš mies
to.pa- ______________

kad šventos

ienam žmo- 
utų, gyvatė 
liaužus.
ėmė bėgt į 

is nugriuvo, 
rodėsi, kad 
plink kaklą, 
mis sustojo, 
nojo, nusiė- 
:eliu į mies-

Tel. REgent 8434 os salėje pikniką,

RICHMOND GR^s^pertazant
WHOLESALE ®hą iš vidaus ir iš

Savininkai Lietuviai S?1

PERKAME ČIA - --------------------
3304 -16 Richmond Str. sport, Conn.

sekmadienį teko
— Eė, senis kaip laisto žS rL su garbingais 

duosim. mais tik grįžusį iš
Sušvirkštė, suriko bernai^Ba-i geras parapi

jai šoko šuoliinn k bėgoKf;as Juozas Barno-, „ -
niai jau norėjo mlalkv1irftevells yra stlPrus 1 Pr°g°s Pamatyįl lr suslPa

New Haven, Conn.
Vietinės kuopos atstovė 

sąjungietė Stasė Tamulienė 
jau sugrįžo iš Moterų Sąjun
gos seimo, kuris įvyko Grand 
Rapids.

Nors dar pirmam sąjungie- 
čių seime teko jai dalyvauti, 
bet labai džiaugiasi turėjus

įdundėjo, ir 
no arklius.

įdavė?
š tvarto, ar

- nusijuokė 
iko ir šoko

nkiau buvo 
us, jei Die-

nis, ir jojo 
iške. Iš vi- 
VS šoko šo- 
įpuolė. Jisai 
iusės. Tasai 
ainis dabar 
lo šuolium.

kaip staiga gimė, taip $ niuiHoiiiaiHiHuiiiaiiuiniiiaiiuiHiiiiHiiiiiHiiiiHiiiiiHiuiMiiiiiaiiuiBiiiMuiniiiiinuiiaiiuHiiiMiiiiig
kaip arklys jaksi t*i»^tuvia. Ma|(Jniai prašomi Savo

įjojęs kieman, nusėdo iu'; .
tasai sunkiai šonais kvėpus? vaikus Leisvi Mokytis į

^X^t^ANAPOLIO HIGH SCHOOL
Jis gi proto neturi. ir

įėjęs pirkion, Dvainis-r> KOLEGIJA
atsiduso. Žmona sėdėjo po . . .... . . ,

Kas si tu taip vieiun^e^e mokykla lietuviams berniukams šiame 
klausė ji, S Dvah&jai^buv?J^ei^ 1926 metais ir iau ^ra išleidusi 

sėdėjo, nuleidęs galvą, ir. ’mp ,iniU' . .
— Ar daugel mes turi^rianapoll° kolegijoj studijuodami, vaikai drauge

. • gos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpestingai
...arijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Žmona nustojo poteria'^irįanap0iį0 kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokykla
— Kas dabar tau pašilk1 School) jr jvejį kolegijos metai (Junioi' College),

sitiko! >kslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
— Nieko neatsitiko, /aį lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo vai- 

turime pinigų. Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems
Gal bus kokia desiffl yra pra§omį užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, 

Dvainis vėl ilgai tylėjo papildomų žinių.
poteriavus, pabučiavo ^;ų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 
čių užsidėjo ant kaklo.

— Ar tai arklį tau dj$, 
bet vyras vėl jai nieko

— Ar žinai ką, sene,"
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PADĖKA
Kaip per daugelį metų, 

taip ir šiemet Schuylkillo 
apskrities Pennsylvanijos 
slėnių lietuviai katalikai su
rengė savo metinę Lietuvių 
Dieną — trisdešimt pirmą iš 
eilės — rugpiūčio 15 d., Lake
wood, Pa. šios dienos pelnas 
padalinamas lygiai tarp tri
jų lietuvių seserų vienuoly
nų, ir kas metai seserys su
silaukia savo dalies.

Seserys pranciškietės la
bai dėkingos Lietuvių Dienos 
valdybai, iš kurios per iždi
ninką, kun. K. J. Rakauską 
priėmė trečdalį pelno $606.86 
čekiu.

Šių metų valdyba bus įra
šyta į Šv. Pranciškaus vie
nuolyno amžinų garbės narių 
tarpą.

Telaimina jus, Dvasios Va- rinkti, bet daugiausia dirba 
dai, ir jūsų geraširdžius žmo- parapijiečiai Slėniai, Mitkai, 
nes gerasis ir gailestingasis Morkūnienė ir Kruminskas. 
Viešpats už jūsų geras ir kil- jie arčiau bažnyčios gyvena, 
nias širdis lietuviij katalikų ir todėl tas darbas jiems dau- 
išeivijos tikslams ir įstai- giau įmanomas. Taip pat Miš- 
goms.

Schuylkillo apskrities slė
nių lietuviai bus atminti 
karštoje maldoje kasdien. 
Naują koplyčią pasistačius, 
jūsų vardai bus amžinai pi
nami prieš Viešpaties alto
rių mūsų prašymuose jums 
palaimos.

Valio Schuylkillo apskri
ties kietųjų anglių kasyklų 
lietuviams katalikams ir jų 
garbingiems vadams.

Dėkingos,
Motina M. Dovydą, vyres

nioji, ir visos Šv. Pranciškaus 
Seserys.

šis. Buvo aukotojų ir laimė
jimams. čia aukojo P. Valus- 
kis ir P. Žilinskas.

Sąskaitas suvedus pritrūko 
vieno kito dolerio sudaryti 
lygiai sumai 50 dolerių, čia 
tuoj su auko prisidėjo Adelė 
Nausiedienė ir P. Mitkus.

Prel. Maciejauskas kvietė 
visus talkon surinktus rūbus 
tvarkyti ir išsiųsti. Pasiro
do, kad jo triūsu ir rūpesčiu 
rūbų yra pririnkta ir privež
ta daugiau, negu tikėtasi, o 
išsiuntimas sunkus dėl tvar
kytojų trūkumo.

Nors ir yra specialus ko
mitetas rūbams tvarkyti ir

kių šeima, nors toli gyvena, 
bet randa galimybių prisidė
ti visokiais būdais prie taip 
svarbaus darbo.

Iš prel. Mociejausko rapor
to paaiškėjo, kad šį kartą 
pasiųsta į sandėlį virš 2,000 
svarų.

Iš mūsų kraštų siuntimas 
kainuoja daug dolerių, todėl 
kartas nuo karto ruošiamos 
pramogos tam tikslui pinigo 
sukelti.

Pas Šareikus vieši Mačiu 
kienė iš Chicagos, žinomo 
veikėjo ir biznieriaus P. Ma
čiuko žmona, buvusi birutie- 
tė-dainininkė.

Rugpiūčio 25 d. šareikų 
namuose įvyko BALF 13 sky
riaus subuvimas sukelti šiek 
tiek pinigo išsiųsti surink
tiems rūbams sandėlin.

Užkandžius aukojo Maso- 
nienė, S. Vaitekūnienė ir O. 
Račkienė. Pačiai šeimininkei 
Šareikienei 
sa virtuvė, 
džius.

Gėrimus
bokas, P. Žilinskas ir K. Luk-

Atvažiavo į čia apsigyventi 
Jurgis Rudelis su visa šei
ma, taipgi iš Chicagos. Mes 
iš Rudelio daug tikimės lie
tuviškoje darbuotėje.

teko atiduoti vy
ruosiant užkan-

dovanojo J. Ri-

Baigdama žinutes iš mūsų 
kolonijos, BALF 13 skyriaus 
vardu tariu nuoširdų ačiū vi
soms ir visiems už dovanas, 
už atsilankymą, paremiant 
mūsų pastangas.

Bronė Starkienė

vatinės įstaigos, šalpai teikti 
neturime pereiti per tiek 
daug formalumų.

Graikų 
mininkas, 
Skouros, 
Graikijoj, 
mas, kaip
savim turėjo ir filmų foto
grafą, kuris pagamino eilę 
filmų. Jose parodo, kaip ka
ro sunaikinta Graikija, kaip 
ji atsistato, kaip sunaikintas 
susisiekimas. Parodo, kaip 
veikia amerikiečių padovano
tosios ligoninės ant ratų, kaip 
gydytojai ir slaugės skiepija, 
gydo ligonius ir sužeistuo
sius. Parodoma, kaip gautie
ji iš Amerikos rūbai dalomi, 
kaip valgydinami badaujan
tieji vaikučiai.

Šalpos įstaigos yra— grei- 
čiausioji pagalba — direct 
spot relief, be ilgų formališ
kumų — without red tape.

Amerika duoda ir duoda 
tik tam, kam būtiniausiai 
reikia, duoda tik dalį to, kas 
reikalinga, bet tai bent dalis 
pareigos: pagelbėt Europai 
išvengti visuotinės anarchi
jos, — baigė p. Whitmore.

Pagarsėjęs Columbia Net
work radijo komentatorius 
Quincy Howe pareiškė tokias 
mintis:

Iš pirmo pasaulinio karo 
Europa išėjo daug stipresnė, 
negu iš tik pasibaigusiojo. 
Po pereito karo visos valsty
bės greičiau atsistatė, negu 
yra vilties joms dabar atsi
statyti. Po pereito karo tik 
Rusija susmuko, negaudama 
pagalbos iš kitur. Dabar kaip 
tik priešingai.

Europa nukentėjo dėl ka
ro, dėl okupacijos ir išlaisvi
nimo laikais.

Sekanti žiema Europai bus 
baisiausia. Amerika Europai 
turi siųsti anglių, maisto, 
vaistų, medikamentų, drabu
žių. Europa per 10 metų dar 
neatgaus savo pirmesnio pro- 
duktingumo. ,

Amerika dalyvavo jau 
dviejuose Europos karuose. 
Gelbėjo ji anksčiau, turi ir 
vėl dalyvauti pagalbos teiki
me.

Grįžtą iš Europos ameri
kiečiai kariai parvyksta pri
slėgtu ūpu, kaip baisiai Eu
ropa atrodo. Tas ūpas gali 
pereiti ir pas mus. Dėl to tu
rim įsipareigoti nelaimingie
siems gelbėti. Jei pagalbos 
mes Europai neteiksim, ten 
galime laukti anarchijos, 
chaoso, ne kokios nors siste
mos revoliucijos, bet visuo
tinio suirimo!

Mes, amerikiečiai, esam hu
maniški. Tik grynai iš šio j 
taško žiūrėdami, jau priva
lom nelaimėj europiečiams 
gelbėti. Tarptautiniuose san
tykiuose daugiausiai nuveik
sime per šalpą.

Karui, destrukcijai parodė
me savo galingumą. Dabar 
turim pasauliui parodyti, kad 
atstatymui Amerika dar dau
giau gali prisidėti. Čia kaip 
tik privalom parodyti dosnu
mą ir pagalbą. Geriau duoti 
negu imt, — pareiškė, baig
damas kalbą Columbia radijo 
tinklo komentatorius Quincy 
Howe.

IŠ KRIAUČIŲ SUSIRIN
KIMO

Susirinkimas įvyko rugp. 
22 d. Amerikos Lietuvių Pi
liečių klube.

Iš protokolo paaiškėjo, jog 
buvo dėl viršlaikių išrinkta 
komisija eiti pas unijos vir
šininkus ir reikalauti, kad 
kreiptų dėmesį į darbą vir
šaus 36 valandų. Kas dirba 
viršaus, turėtų gauti pusant- 
to sykio didesnį atlyginimą.

Komisijos nariai Montvila, 
Glaveckas ir Jankūnas tuo 
klausimu kalbėjo su unijos 
viršininkais, ir jiems buvo 
atsakyta labai palankiai. 
Bus dedamos pastangos, kad 
kuo greičiausiai tai būtų 
įvykdyta. Su jais kartu daly
vavo tuo reikalu ir skyriaus 
delegatas Buivydas.

Rezignavus iš New Yorko 
Trade Boardo atstovybės 
Varneckiui dėl nesveikatos, į 
jo vietą išrinktas Pranas Mi
las, buvęs skyriaus iždinin
kas, kuris šiuo tarpu vėl su
grįžo prie kriaučių industri
jos.

Iš Joint Boardo atstovybės 
davė raportą J. Peterson ir 
pažymėjo, kad unija veda de
rybas pakelti algas, užmokė
ti už legališkas šventes ir 
gauti senatvės pensiją. Tais 
visais reikalais eina dabar 
pasitarimai. Manoma, kad 
trumpoj ateity visa tai bus 
galima gauti.

Iš kitų atstovybių raportų 
nebuvo.

Delegatas Jonas Buivydas 
savo raporte kiekvienos dirb
tuvės padėtį labai aiškiai ir 
gražiai išdėstė. Trūksta dar
bininkų visiems lietuviams 
darbdaviams. Gal netrukus 
tai atsitaisys, nes kariniai 
darbai jau sustabdyti. Kolei 
pradės civilį darbą, dar kiek 
užtruks. Kurie dabar civilį 
darbą dirba, galės gauti dau
giau darbininkų.

Kriaučiai, nedirbę pergalę 
paskelbus, bus apmokėti už 
vieną dieną. Kurie dirbo prie 
karinių užsakymų, bus apmo
kėti už dvi dienas. Tai kriau- 
čiams labai patiko.

Taipgi unija esanti susirū
pinusi, kad būtų pakeltos al
gos, švenčių užmokestis ir 
senatvės pensija. Tai gal tru
putį užsitęs, nes prezidentas' 
Trumanas visus darbininkų1

vadus pasikvietė tuo reikalu 
pasitarti rugsėjo mėnesį.

Susirinkimas buvo gausus 
ir gražus. Tai sveikintinas 
dalykas. Nors oras buvo la
bai šiltas, bet tai narių nesu
laikė: jiems buvo svarbu su
žinoti, kokia padėtis ir kas 
bus daroma su tomis dirbtu
vėmis, kurios turėjo kariuo
menės užsakymus. Šiuo tar
pu atrodo, kad bus sunku 
gauti joms civilinį darbą, nes 
trūksta materijų. Kai tik 
daugiau jų priaus, nieko ne
laukiant bus galima pradėti 
siūti. Gintaras.

ĮSIGIJO V. BACEVIČIAUS 
KŪRINIUS

New York Public Library 
įsigijo Vytauto Bacevičiaus 
sekančius kūrinius pianui: 
Pirmas žodis ir Dvi Grotes- 
kos, Four Lithuanian Dances 
ir Lithuanian National An
them, Bacevičiaus versijoj.

Cleveland Public Library 
ir Du Bois, Pa. Public Libra
ry įsigijo Bacevičiaus Four 
Lithuanian Dances ir Lithua
nian National Anthem.

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

Šlekių šeima, gyvenanti 
Nesconset, L. I. gavo savo 
pažįstamų laišką iš Vokieti
jos.

Siunčiantieji laišką aprašo 
savo vargus per šįjį karą ir 
pavaizduoja, kaip 1941 m. 
žiauriai buvo lietuviai rusų 
tremiami. „Kiek nekaltų vai
kučių, vos tik gimusių, — 
sakoma laiške, — nekalbant 
jau apie suaugusius, išvežė 
į Sibirą, sugrūdo į vagonus, 
atskyrė vaikus nuo tėvų, 
žmonas nuo vyrų, be lašo 
vandens, be oro...”

Apie dabartinę savo padė
tį taip sako: „Dabar visi lie
tuviai susibūrė į lagerius, aš 
gyvenu su daugiau kaip 
1,000 lietuvių. Sąlygas turi
me nepavydėtinas. Maistas 
blogas, neturime kuo nei ap
sirengti, nei užsikloti. Vokie
tija pasiliks vien griuvėsių 
krūva, ir ką su mumis darys, 
supratimo neturim”.

Šv. Tėvas Pijus XII pri
ėmė audiencijoj 11 Amerikos 
Kongreso atstovų.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aroiniskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsam uoto jas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

\

Reporteris

— Antanuk,—klausia mo
kytoja, —kodėl nenusipraus! 
burnos? Matau, ką valgei 
pusryčiams.

Vaikas: — Tai ką?
Mokytoja: — Kiaušinių?
Vaikas: — Klaidinga, pa

nele mokytoja. Tie ženklai 
tai nuo vakar ryto kiaušinių.

Vaikas: — Tėtuk, duok 
man penktuką.

Tėvas: — Sūneli... jau tu 
per didelis vaikas prašyti 
penktuko.

Vaikas: — Gerai sakai, 
tėtuk... Prašau man duoti de
šimtuką.

Pranas Bekampis.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043 
9

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

♦
i

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

I>aisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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i Pergalės Piknikas j
Į RENGIA |

j AMERIKA |
■ SEKMADIENĮ |

Rugsėjo-Sept. 9 d., 1945 j
Į KLASČIAUS - CLINTON PARKE Į

Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y. J
| PRADŽIA 1 VAL. P. P. ŠOKIAI 6 VAL. VAK.

I 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- g 
lienes parapijos Jaunuolių Benas gros naujus maršus, specialiai paruoštus f

| šiam parengimui. Bus ir daugiau įvairumų. |

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos Vyčių metinis seimas įvyks rugsėjo mėnesio 

21-23 dienomis Šv. Antano lietuvių parapijos salėje 1500 
South 50-th Avenue Cicero, Illinois. Seimo rengėjai yra 
Chicagos vyčių apskritis, bet seimui jie parinko Cicero, nes 
čia gražiai veikia 14 vyčių kuopa ir klebonauja labai nuo
širdus vyčiams kun. Ignas Albavičius.

Gausi šeiminė komisija nuoširdžiai dirba, kad malo
niai priėmus atvykusius atstovus-svečius. Reikia tikėtis, 
kad būsime maloniai priimti.

Seimo sėkmingumas priklausys nuo mūsų pačių, kaip 
mes gausiai suvažiuosime ir kiek nuvežime gerų sumany
mų organizacijos naudai. Bet visi norime, kad seimas būtų 
sėkmingas ir kad organizacija augtų.

Todėl kiekvieno vyčio pareiga važiuoti į Seimą ir iš
spręsti organizacijos reikalus — nutiesti naujas gaires atei
ties darbams.

Šia proga visus vyčius, prietelius, rėmėjus, o ypač 
malonią dvasiškiją širdingai kviečiu į seimą.

Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių Centro pirm.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Gydyto

F °TA’!

PENKTAD®! J į

MirdiUlSMattePMt jffTAl
oi Jfcrth 11^

VISI PERGALĖS 
PIKNIKAN

Visi Brooklyno ir apylin
kės lietuviai esate laukiami 
šį sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
šauniam subuvime — Perga
lės piknike.

Tas piknikas, paskutinis šį 
sezoną žmonių suėjimas po 
grynu dangum, bus Maspe- 
the, Klasčiaus parke.

Atsilankykite — pasilinks
minti, pašokti, padainuoti ir 
su bičiuliais bei pažįstamais 
susieiti.

IŠKILMĖS
Pereitą šeštadienį, rugp. 

25 d., teko nuvykti į Amity
ville, L. I., kur šv. Dominiko 
Seserų vienuolyne buvo da
romi 30 sesučių amžinieji įža
dai.

Tarp tų sesučių buvo viena 
lietuvaitė — Sofija Mickevi
čiūtė — sesuo Marija Urba
na, iš Apreiškimo parapijos.

Apeigos vyko Seserų šv. 
Rožančiaus koplyčioje. Daly
vavo daug prelatų ir kunigų.

Koplyčioje buvo taip pat 
daug svietiškių — tėvų, gi
minių ir draugų postulančių.

Vakare visi dalyviai vy
ko į pp. Mickevičių namus, 
Brooklyne, kur buvo gražiai 
pavaišinti.

Rytojaus dieną, rugp. 26, 
svečiai buvo užkviesti pietų 
į Mickevičių namus. Čia da
lyvavo ir sesutė M. Urbana, 
kurios pagerbimui šie pietūs 
ir buvo surengti. Buvo svei
kinimų ir linkėjimų jaunai 
sesutei. »

Pietuose dalyvavo šie gi
minės ir pažįstami: A. ir M. 
Alaburdai, K. Bakučionis, J. 
Garbačiauskienė, Bakūnienė 
su dukrele Juze iš Bridge
port, Conn., Bakūnas, Kubi
lienė, Milleris su žmona iš

Cliffside; Zavistavičiai iš As
toria, L. I., Dzokienė su duk
rele ir sūnum iš Shenan
doah, Pa., Vadvilavičius ir jo 
sesutė Ethel, J. ir M. Tuma- 
soniai ir jų sūnus Edvardas.

Seselės M. Urbanos tėve
liai ir sesutės nuoširdžiai dė
koja visiems už jų atsilanky
mą į taip gražias jų dukrelės 
ir sesutės iškilmes, už jai 
įteiktas dovanas. Dėkoja už 
visų atsilankymą į surengtą 
jai pagerbti puotą.

Svečiai taip pat yra dėkin
gi už taip nuoširdų ir vaišin
gą visų priėmimą.

Dalyvavęs.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu, mūsų parapijos Šv. 
Vardo vyrai ir parapijiečiai 
vyrai eis bendrai prie Šv. ko
munijos.

Tuojau po mišių bus svar
bus susirinkimas parapijos 
salėje. Visi nariai parapijos 
vyrai kviečiami.

Mūsų parapijiečiai rengia
si į Pergalės pikniką, kuris 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 9 
d. Klasčiaus parke.

Girdėjau, kad ir jų draugai 
žada savuosius atsivežti ir 
praleisti tyrame ore paskuti
nį šios vasaros išvažiavimą.

Sako, kad bus graži pro
grama parke. Verta pamaty
ti.

Maspetho Žinios
— Rugp. 26 d. Maryknoll 

tėvai susirinko $654.58 savo 
misijoms.

— Sugrįžo seselės pranciš- 
kietės ir tuoj prasidės lietu
vių kalbos ir katekizacijos 
pamokos. Seselė Christina 
vėl yra namų viršininkė.

— Rugsėjo mėn. paskuti
nį sekmadienį Rožančiaus 
draugija turės parengimą1 
par. salėje ir darže.

— Drabužių vajų vėl visu 
rimtumu abu skyriai ves per 
rugsėjo mėnesį. Blissvillės 
BALE skyrius irgi nenusi
leis ir drabužius rinks.

— Šv. Vardo draugija or
ganizuoja katalikų skautų 
dalinį. Jiems vadovaus Ant. 
Matulionis.

— Jau daugiau ir daugiau 
grįžta kareivių į namus. Bū
tinai reikalingas Katalikų 
Veteranų postas.

Šv. Jurgio Parapija
Moterų S-gos susirinkimas

Šį sekmadienį tuojau po 11 
vai. mišių bus Moterų Sąjun
gos 35 kuopos susirinkimas.

Svarbu visoms ateiti: po 
vasaros jau laikas pradėti 
darbą.

Pirmininkė

Moterų S-gos susirinkimas
Moterų S-gos 24 kuopos 

susirinkimas įvyksta šį pir
madienį, rugsėjo 10 d., tuoj 
po vakarinių pamaldų.

Visos narės kviečiamos 
gausiai atsilankyti.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

Tel. MArket 2-5360

Lietu viii Radijo Draugijos Vakarines

7:30
WWRL 1600 kc.KETVIRTADIENIAIS 7:30

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

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

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

VIOLETA PRANOKUS
Muzikos Vedėja

EVergreen 8-3626

J. P. GINKUS
495 Grand St AD- JĖZA VITAS 

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

Iškilmingos vestuvės
Rugpiūčio 26 d. 5 vai. po

piet priėmė moterystės sak
ramentą 1-mas leitenantas 
Stasys Budris ir Albina Krū- 
velaitė. Abudu parapijos 
choristai, tai ir choras susi
rinko pagiedoti jiems „Veni 

i Creator.”
Šliūbą teikė kun. K. Pau- 

lionis, asistuojant kun. Pa- 
žereckui.

Schuberto „Avė Maria” 
solo giedojo operos artistas 
Pranas Stankūnas. Jo stip
rus baso balsas gražiai 
skambėjo. „Prieš tavo alto
rių” solo giedojo B. Brund- 
zienė, o „Panis Angelicus”— 
duetą B. Brundzienė ir A. 
Pakinkienė, kurių balsai gra
žiai derinosi.

Ta proga visą dieną alto
rius buvo išpuoštas gyvomis 
gėlėmis.

Jaunųjų palydovais buvo: 
Lt. E. Borden su Rūta Krū- 
velaite, karys D. Kazlauskas 
su Adele Bartkaite, svotas 
ir svočia Jonas ir Bronė 
(jaunojo sesutė) Petrauskai.

Vestuvių puota įvyko 
puošniai išdekoruotoje para
pijos gražioje svetainėje. 
Jaunuosius prie durų sutiko 
jaunojo ir jaunosios mamy
tės.

Jauniesiems ir jų palydo
vams maršo apeigas gra- 

| žiai tvarkė B. Brundzienė.

Šeimininkėms priklauso 
pagarba

Dabartiniu laiku puotas 
rengti nėra lengvas daiktas, 
bet šioje vestuvių puotoje vi
sai neatrodė esą jokių sun
kumų. Rūpestingų ir suma
nių šeimininkių trūsas tik
rai nupelnė joms garbę, nes 
visi valgiai buvo namie pa
gaminti.

Šeimininkavo šios mote
rys : Pranciška Zuzevičienė, 
Ona Vilimavičienė ir Ieva 
Piškinienė.

Rūpestingai ir maloniai 
prie stalų patarnavo Pranė 
Vasiliauskaitė, Ona Zuzevi- 
čaitė ir Teresė Srehan.

Atsilankiusieji svečiai bei 
viešnios tikrai turėjo smagų 
laiką.

Vėliau susidarė geras su
tartinis choras, kuriam va
dovavo A. Grunskis ir J. Pe
trauskas. Puikiai grojo A. 
Jezavito orkestras. Vestuvė
se dalyvavo parapijos kuni
gai, dain. Pr. Stankūnas, 
Brundzai ir arti šimto nau
jos poros artimųjų giminių 
ir pažįstamų. R.

MIRĖ A. STRIMAITIS

Rugsėjo 4 d., antradienį, 
savo namuose Woodhavene 
mirė Anicetas B. Strimaitis, 
lietuvių veikėjas, buvęs SLA 
sekretorius.

Velionis pašarvotas pas 
Garšvą.

Penktadienį, rugsėjo 7 d., 
jis bus išvežtas į Mahanoy 
City laidoti.

Jo brolis, tik ne to paties 
tėvo, buvo vysk. J. Staugai
tis.

Bayonne, N. J.
Ant Missouri laivo

Lietuvis jūrininkas — sea
man first class — Edvardas 
Kalanta iš Bayonne yra ant 
Missouri laivo.
• Kaip žinome, ant to laivo 
sekmadienį buvo pasirašytas 
Japonijos pasidavimas.

Mūsų parapijiečiui Kalan-

MALONI AUKA

Ilgametis „Amerikos” skai
tytojas ir nuoširdus rėmėjas 
Pr. Kurmis iš Woodhaven, 
N. Y. lankėsi įstaigoje ir pa
aukojo „Amerikos” reika
lams $7.00.

Už auką nuoširdus ačiū.
Adm.

STATO KOMEDIJĄ
Moterų Sąjungos New Yor- 

ko ir New Jersey apskritis 
stato labai juokingą veikalą 
„Teisme”.

Vaidinimas bus lapkr. 18 
d., sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne.

Draugijos nuoširdžiai pra
šomos tą dieną nieko nereng
ti. S. S.

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 šį 
pakeitimą.

METINIS RADIJO PIKNIKAS
RENGIAMAS

J. Stuko Lietuviui Radijo „Rūtos” Klubo
ĮVYKS

Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 9 d., 1945
LIETUVIŲ LAISVĖS 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 į 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 §timson Avė. iki Mitchell Ave. ir rasite 
parką.

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

g LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ |

! KLUBAS
B » B

Juozas Zakarauskas, Manager
I PL IKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

| 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. j
P Kampas Stagg Street. Tel. EVergreen 4-9672 |
|  I 
■ i

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
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Tel. EVergreen

šventadieniais susi y [II** ________
- - - - - - - - - - - - - ^en- Valdžiai remti mokslinius
Tel. EVergreen T- f rf^0DaS' Z į-gį tyrinėjimus, kaip UI b’dVO 

valandos: Rentas T
9-12 ryte 1 U U .i,tn pr^- * UTO 
1 — 8 vakariZ,KjJltf P. ‘ jį dalies KEiŽUlU _Penktadieniais užd / įšdČStO DUUj. , „ y- pafŪpD- imti

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES , " „to Stati 9*3 ,
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate g. pjgZldfflU8 Pjpprfflti VctS£5 &3Jr * ,

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasz Jg įstatymą DOH fra- ragu _ 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALI k-T , jyyįe dalykai 1US — llgOUILfc, Ų -C"" • 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIŲ,^. ™ _ g. dfflida. paskolai -

Juozas Ginkus Išleisti dideles
495 Grand Street, Brookly^® į siūloma tuojau šiesiems darbams. B? į

^Ltvuia. kuriuo tvenkti upes, tiesu ta® » 
įsu. • n

PAIEŠKOK •^ieiam darbininkui ou statyti Q
- - - - - - - - - - - užtikrintas darbas. nm .

Marcelė Urbon darbo įstaiga, kun k
te), kilusi iš Kaly ginčus P1156 ^0D0 3 *l\, . < 
Veliuonos valse., į darbdavių, turėtu Pakelti Kongreso nan . 
kričio, dabar i? ^netrukus panaikinti, gas ligi 20 tūkstančių -
Brooklyn, N. Y. * . ^Tti tam tik- rią per metus.

Prašome kreipti^ »f* W |
rikos” adm. duodant valdžios para- ateityje.

PARDAVI■
naSapoa’
heat, garadžiai —tnpįe 15milijonų nau]i| na- kad pe kare su japv 
$8,500. 'į į kad miestuose būtų stojo: K219 užmuštais ir 21-

2 šeimynų mūrinį 'namai 264 sužeistais.
atskirai statyti, su 1F “ ' __________ -
šilima, garadžiai — 

2 šeimynų, su 13# 
50x100 — $14,900.

tai teko matyti didelių daly
kų.

Tarp kitko, jis yra kapito
no pasiuntinys.

Grįžo dvynukai
Iš karo tarnybos atleisti 

du broliai dvynukai — Juo
zas ir Vincas Klimauskai.

Juozas ištarnavo 6 metus, 
Europos karo lauke — 3 me
tus. Jis buvo du kartus su
žeistas ir yra gavęs svarbių 
pasižymėjimų.

Šią savaitę jis vedasi su 
Terese Mascotello.

Jo brolis Vincas tarnavo į 
laivyne pusketvirtų metų ant 
Indiana kovos laivo.

Jis dalyvavo 11 mūšių ir 
yra gavęs aukštų pasižymėji-
mo ženklų.

Šią savaitę jis vedasi su 
E. Pusloszny.

Piknikas pavyko
Piknikas pereitą sekmadie

nį pasisekė puikiai.
Visiems prisidėjusiems ir 

dirbusiems — nuoširdi padė
ka.

Murray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

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

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

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

Dešimties metų garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS | 

KONTRAKTORIAI
„ Atlieka mūrinių namų sienų iš- $ 
k lyginimą, plasteriavlmą, šaligat- s

vių cementavimą ir kt darbus. $
293 MAUJER ST., | 

£ BROOKLYN 6, N. Y.X V

.AZIJOJ

ZINIS i ---------
REpublic 9-1^’ Tokijo. - Japonų karinė štabas buvo sudarytas pra- 

■■ ■ — ='^plybė šia savaitę susilaukė vesti 1904-5 metų kafliktm
PART1I smūgio: gen tarp rusų ir japonų, antras
± panaikinti — 1931 n. kai buvo prašė

Geri, pigūs, patog^' japonų imperijos generalinį tas žygis Į Mandžiūnją. &s 
Gerose vietose. Pa^ aią. 
teisingas. ®

štabas privedė ir pne Peari 
Harbor.

Apdraudžia viską, iW* tol
St?'*"®“žmones. . nnmm Jei relės, te *sar-M s. j, ..u,Kreipkitės: . . ■

t i XT nans sosto.Josepli Vastįj.
dyti ir šie du stabai

r .7 Tas štabas turėjo savo MacArthur nurodė, kad ja-
Real Estate InsUį^ politinę programą ir ponai galės patys nldya 

496 Grand St., Brook am šalį įtraukė į karą prieš savo šalį jeigu tik jk ir © 
Tel. EVergreen į. Ameriką. peratorius klausys jo įsaky

/— —- - '- į'į ta įsakyme gen. Mac- mų. Jei bandys nukrypti a
Arthur pabrėžė, kad jis už- išsisukti, jie greitai ssiank 

Clement A. Alsa darys visas žinių ir radijo bausmės iš okupacinės b 
( VOKETAITIjė niūras, kurios varys pro- riuomenės.

, , iiį. Maudą prieš sąjungininkus Australijos vyriausybė ūAavokara
Ą j _ĄQ__74 f h * i®81 i1 pranešinės amerikiečius ir austrius k

* ta apie kariuomenės vietas, renius belaisvius pavurne 
Jackson Heights,iii Japonų imperijos štabas vo durtuvų pratyboms, js 

TKT-r-. x r, organizuotas rengti subadvdami ir paskui sui NEwtown 9 - U*“ 
' =&— __

L . c 0 iwė mojas tojo 
saugok davo^-—_  t
Teikiamas seriaustfi^ V W-- AntndKĮ į 
i eikiamas geriausi.^ 
patikrinimas, prizmėm c -r- •AKINIAI prieinami^“*! R ® Bd* 
kainomis pagal Jų , ^1'«

^.®bj®ai. savo panų Įmonė, 
si įstaiga įsteigta PrieS/j, s S mil, fabrikuose ir ka-* 
c. O Q J. ^15 milijonų, prie ste- 
Stenger & awo, prie trans-

Jis norėjo nisžažn. 
get MacArkr įsafe j 

l’ imti ir kai kariai ame 
' ėiai pasirodė pre jo u

OPTOMETRISTAS — 3,500,000, prie Toi°
j^^jeSnijoiiaLfiiiaii-^ Pineidis 

ir kitose misnose sri-Pearl Ji 
-=t fa 5 ui šalį įtraukė į karį a 
“ . Moję yra mOOO,000 rikl

LIETUVIŠKA ’iri U metų am- Generolo Tojo susą 
A t j t ta “įtė būrys amerika

A L U D M daugiau negu kas nn- rmrių ir fasespūEjffi 
Karšti Užkaneįį?,h turėtų būti prie Jis tuoj buvo j 

KASDIEN ^<>8 daktaą 5
Patogi VietaSu MOTERMMįsSX,” W,a

; V ^ureu ir tvarkyti pnstatvtas teismui. I 
per * 

morale Tojo, kraupa pku
JUOZAS Ze®*®ių. raudos, kuždėjo* J
411 Grand

Brooklyn. NA y

kad k
HAvemeyer 8 - o4 į mokyklas eiti u “*■ 

RALPH K R ni^pewijanaudotis. f?!staWb«
FOTOG RAEbk * nrjti ja ” ’

65 - 23 GRAND AVI. įj į“'““f W Į® Aar 
Maspeth, N. Y.

394-398 Broadway, Brook

411 Grand,
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