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Amerikos kareivis 
'susitikęs su lietu- 
atiniais Vokietijoje, 

S vargus ir rūpes- 
^savo laiške:

žį Tel. EVergreen 4-7142 vlamas su tais žmo-
5 GAinATMin n matydamas jų sun-
X oALDAiniy PA|j)jei būčiau vienas,
V GERIAUSIOSBfačiau_ čionai ir padė-

Lengvi užkandžiai, Ka^jjįCii dėl Lietuvos lais-
6 pusryčiai — pietos—VAKAKEi. tik gaila, kad kaiJ AISKRYMAS gamintas namie iižmonės čia na- 
X rlausLx bravoru. Parengimam prllni^ < .. . ’ , . •

t “/'gali viso to matyti.
\ Juozas Ginįimatytų, aš žinau,
w 495 Grand Street, .da labiau atjaustų

Nutraukė 28 Bil.
Kariuomenei

tenas

Prie

buvęs 
i- 
ariuo-

Vyš- 
auras. 
to Ka- 

susi- 
s jau 
•ta pa- 
idrau- 
as bus 
madie- 
lų- 
laimėje 
ų gimi- 
aičiūtė,

"lėtų Lietuvą išlais-
Sodalietės ir šiam ta jj, šie žmonSs bran. 

buvo numezgusios staltiesę, ką Amerikos lietu- 
kuri buvo leista išlaimėjimui, -ju iabui. Ju visa

Į šį vakarą atsilankė Mas-.. 
)etho sodaliečių pirmininkė uh 

Mrs. Brady. Ji paliko mums 
gražių minčių dėl sodaliečių 
ateities bendros veiklos.

Rengėjos dėjo visas pas- - 
tangas, kad paįvairintų va-wJems’ 
t -r 1-1 • . • • 51 ivn«

. jų labui. Jų visa 
~ Amerikos lietu- 

žinau, kad šie jų

tai jausmai ir nuo- 
Jžiai.
■tų būti priminimas 

, kurie lietu- 
karą. Jos. dėkingos visiem į,"08 reikaiuose yra 

non rninnim nlm , ’
Misus kontrastas su 
^iečių komendantų

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas pasiūlė 
Kongresui, kad kariuomenės 
išlaidas sumažintų 28 bilijo
nais su viršum dolerių.

Liepos mėn. kariuomenė 
savo reikalams turėjo dau
giau kaip 60 bilijonų dolerių. 
Prezidento siūlymu per atei
nančius 11 mėnesių kariuo
menė savo išlaidoms turėtų 
31 bilijoną dolerių, iš kurių 
18 bilijonų skiriama okupa
cijos reikalams ir demobili
zacijai.

Prezdentas pranešė, kad 
ligi kitų metų birželio mėn. 
galo Amerikos kariuomenė 
bus sumažinta ligi 1,950,000 
žmonių.

atėjusiems, nes gausus atsi- 
ankymas padėjo sodalietėms 

padengti lėšas parapijos ka-jaucugu it aa p r J » n,^ plerpa iii Irarįo ril-reivių kalėdinėms dovanoms, L .
j IaiH’ZIQ QVQ1QTU-

kurios bus siunčiamos į už
jūrį.

ns leidžia švaisty- 
B^etuvių stovyklas, 

riĖdyti, įskundinėti,

PAIEŠKOMA

Rengėjos paaiškėjo iš pasku- 
k'bšimų.
fcitikimų, kai Ame- 

^ūviai, kurių pasky- 
. nie-

jedulin- 
d. 7:30 

jos baž-

__ -w-T i /x* , ivicii, AiniuMarcele Urbon (Žindau-|w j • nešti 
te), kilusi iš Kalvių kaimo. feus žmįnes st’ vyk. 

Veliuonos valse., Kauno = šautuvais> įsakyti 

trinkų.
‘kaip Amerikos val-

kričio, dabar, gyvenanti
Brooklyn, N. Y.

Prašome kreiptis į „Ame- ^.jisti tokius neame-
W ____J________ 1______

rikos” adm. gjj ir nedemokratiš- 
tEsiškimus.

O. P.

0

Antanas Poškus paieško 
Kazimiero Bičkausko, gimu
sio apie 1895 m. Lietuvoje,^ sutarčiai su Itali-
Gražiškių valse., ir jo žmonos 
Adelės, iš namų Liepinaity- 
tės.

Dičkauskas gyveno Brook- 

lyne.
žinantieji 

„Amerikai”.
įgimas 
t. Są-gos 
.surprise 
enės na- 
ubatienei 
ga. 
jungietės___,______
lą išpuoš- namų patarnautojų unijoj, 
mtadienio New Yorke suspenduoti dėl 
mis.
no, daina- 
” ir įteikė

p^.-s plane, sustaty-

"^įta, kad Italijos ko
pija ir Eritrėja bū- 
ndarytos laisvomis 
bs.
merikos vynausy- 

praneškite 135^ kad agresoriai

Kokia čia mįslė — kas ben
dro tarp komunistų ir demo
kratų ?

Komunizmas savo esmėje 
yra paremtas diktatūra ir 
nemėgsta jokių demokrati
nių idėjų ir metodų.

Tad kaip jie gali šaukti 
demokratinių lietuvių seimą 
— gal jie pervertė savo kai
lį ar kas atsitiko? Juk dar 
taip neseniai jie pasisakė vėl 
grįžtą prie proletarinės re
voliucijos. . .

Ne, jie savo gaurų nepa
keitė. Bet jie žino, kad nie
kas nevažiuos į tą jų seimą, 
jeigu jis bus šaukiamas bol
ševikų vardu. Tad ir sumanė 
meškerioti demokratijos ir 
demokratų vardu.

Jiems visaip tenka dangs
tytis, kad žuvį ant savo meš
kerės pagavus. Jau nuo se
niai jie mėgsta neaiškiam 
vandeny savo aukas graibs
tyti.

Jo Eminencija
Kardinolas DENIS JOSEPH DOUGHERTY, 

Philadelphijos Arkivyskupas, Bendrojo Amerikos Lietuvoj 
Šalpos Fondo Garbes Narys.

ARKIV. J. SKVIRECKAS ROMOJE

Rusu Reikalavimai Londone
&

Kongreso Atstovas 
Gina Lietuvą

New Yorkas. — Antradie
nį New Yorke buvo sureng
tos iškilmės paminėti 156 
metų sukakčiai, kai buvo pri
imtas Bill of Rights.

Kalbas pasakė filmų reži
sierius Cecil de Mille ir Kon
greso atstovas Alvin O’Kons- 
ki „World Bill of Rights” są
jungos vardu, šios sąjungos, 
naujai sudarytos, tikslas yra 
kovoti, kad demokratinės 
teisės būtų duotos visoms 
pasaulio šalims.

Kongreso narys O’Konski 
savo kalboje pareikalavo, 
kad Sovietų įtaka būtų ati
traukta iš Balkanų ir Balti
jos šalių.

Jis pabrėžė: „Laisvė nie
kur nebus saugi, jeigu ji ne
bus plečiama. Jei mes neko
vosime gindami laisvę, kad 
Teisių Įstatymas būtų duotas 
žmonėms kituose kraštuose, 
tai laisvės priešai žengs pir-

Buvo Iškilę Lietuvos Reikalai

polizavęs Molotovas. Ameri
ka paskelbė, kad ji pripažįs
tanti dabartinę Vengrijos vy
riausybę. Tik statoma sąly
ga, kad rinkimai Vengrijoje 
būtų pravesti demokratiniu 
keliu, šio pripažinimo prie
žastis yra noras paskatinti 
demokratinių vyriausybių 
atsiradimą kitose rytų Euro
pos šalyse.

Paskutinė didelė rusų 
staigmena, kurių jau ir taip 
nemaža, buvo Molotovo pa
siūlymas, kad Japonijos val
dymas būtų pavestas sąjun
gininkų tarybai, kurioje sė
dėtų ir Rusija.

Sovietų siūlymą parėmė 
dominijos su Australija prie-

Minti iš tokių kul- 
jžaštų, kaip Lietuva, 
j| Estija?
Qp.skelbtas Atlanto 

Louis Schwarz, pirminiu- Keturios Laisvės,

SUKČ1AV0

kas, ir Melnikoff, iždininkas

surastų suktybių unijoje.

MUrray

jo visoms 
netikėtą 

;ietėms už 
Damašie-

--------------- - *
■ray Hill 4-9561

National Alcala i

g iškilmingų pa- 
kad agresijos jė- 
anaikintos ir kad 

(P grąžinta tautoms, 
eiškimų ir žodžių 

dinama prie realių

Aguona

buvo gauta 
vių.
kia savo pa
kams už ap

karas
ivo sureng
tų vakaras 
rijos salėje, 
erų Sodalie- 
blikos atsi-

Industries
Sales and promotion In Sre,^r 

Metropolitan area 

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

delsimą žmonės
^Jėti kančia ir krau
ki netekę lietuviai

■a naikinami.
! turi nešti laisvės

1 saulin, o ne politi-

. *
į ^sybę lietuviams ir
Ara „New York Europos:

Jau nekartą rašėm, kad 
lietuviai išsiilgę savos kny
gos Europoje ir kitose pa
saulio dalyse.

Skeptikai į mus dažnai 
pirštais rodė ir sakė: — Ana- 
va, įsigeidė tas knygų ir kul
tūros! . .

Bet atsirado ir tų, kurie tą 
reikalą suprato ir pamatė, 
kad tai yra toks pat gyvybi
nis lietuvių maistas, kaip 
duona ir drabužiai.

Šalpos Fondas paskelbė 
knygų vajų.

Visi, kurie turi lietuviškų 
knygų, turėtų jomis sušelpti 
savo brolius tremtinius.

Jie gi vis prašo -— siųski
te knygų!

Čia dar vienas jų balsas iš

Bernas. — Pereitą savaitę 
arkivyskupas Juozas Skvi
reckas buvo atvykęs Šveica
rijon.

Šią savaitę jis iškeliavo į 
Romą.

Jį lydi prel. K. Šaulys ir 
kun. čivas.

Pereitais metais vokiečiai 
arkiv. J. Skvirecką su vysk. 
V. Brizgiu ir vysk. V. Pa- 
dolskiu išvežė Vokietijon, 
kur jie ligšiol gyveno.

Arkiv. J. Skvireckas prieš 
kiek laiko šv. Tėvui parašė 
platų laišką, išdėstydamas 
lietuvių vargus ir jų nusista
tymą.

Romoje arkiv. J. Skvirec-! 
kas nepasiliks. Iš ten jis vėl 

j grįš į ligšiolinę vietą.
Arkiv. J. Skvirecko didelis 

nuopelnas lietuvių tautai yra 
jo išverstasis Šv. Raštas, Se
nas ir Naujas Testamentas. 
Jis tą darbą dirbo apie tris
dešimt metų.

Taip pat pranešama, kad 
vysk. P. Būčys, kuris yra ga
vęs vizą atsilankyti Jungti-

nėse Valstybėse, vis dar ne
gali iškeliauti dėl transpor- 
tacijos stokos. .

Arkiv. J. Skvireckas turi 
nuvežti tremtinių lietuvių 
laišką — prašymą šv. Tėvui. 
Po tuo laišku pasirašė tūks
tančiai žmonių.

Atmetė Mokestį 
Bedarbiams

Washingtonas. — Kongre
so komisija atmetė Kilgoro 
įstatymo projektą, pagal ku
rį buvo numatyta darbo ne- 

; tekusiems asmenims duoti

adiia be to ^i jūsų namo stogas 
adiją, oe to, a J* Į®
11 ,dovana’ me pasiruošę 
imjai, Schols nėra per mažas
.ražų tortą, tys atliekame daiU 
’s ir kitoms dėmius Įrankius, 

ninkai yra patyrę, 
 Kurie patys nori

£yra „New York Europos:
Htyse pereitą penk- „Mes, lietuviai, kieti, kaip 
įrodęs adv. K. Jur- granitas, kantrūs, mokame 
amas:

^pasibaigus Euro-
L joje, demokratijos 
^susidurti su gyvy- 
jiiusimais, paliečian-
100 milijonų žmo- 

rytinėje ir vidu- 
/opoje, ir turi pri- 

, riją vykdyti savo 
' aus ir prisidėjimą 
, ;o Čarterio Jungti- 

pareiškime.
iechanik^ bu Baltijos valsty- 

taisyti Parodė puikų po-

Mes, lietuviai, kieti, kaip

IEČIŲ

Kurie patys no rendimo ir valdy-
I c^T^OoTcOATING. TsJ Tdą, rusų NKVD I nereikia šildymo. guriausiose

pakelti vargo naštą ir pilnai 
esame įsitikinę, kad vėl ga
lėsime grįžti Lietuvon, bet 
tik laisvon.

Šiame kritiškame momen
te kreipiamės į tamstas ir 
prašome pagelbos — literatū
ros, spaudos, be kurios bai
giame užgesti.”

Vyčių seimas Cicero praė
jo nuoširdaus darbo dvasioj.

Jau prieš tai jie buvo iš
leidę gražų savo 
„Vytis” numerį.

„Vytis” šiemet 
savo sukaktuvių:

laikraščio

er

zestuvėms

?rgreen 4-9672

| si’dėsite. Apsaugos nuo

§ ■

S

šviesti” tokius, kurie nenori 
grįžti.

Anglai pastatė klausimą, 
kas gi yra SovietiĮ pilietis, ir 
ar Molotovas į tų piliečių 
tarpą priskiriąs taip pat ir 
Baltijos kraštų tremtinius 

ucx HXXVOO.X Fxx- Vakarų Europoje.
myn ir nukariaus... Atlanto! Gaunamas įspūdis, kad 
Čarteris ir Keturios Laisvės Amerikos delegacija pradeda 
buvo paskelbta, kaip antro atgriebti dalį iniciatyvos, 
Pasaulinio karo siekimai. Tai 
buvo Teisių Įstatymo praplė
timas visam pasauliui’”.

O’Konski pareiškė, kad lais
vės teisės yra užgintos Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje, Len
kijoje, Jugoslavijoje ir eilėj 
kitų šalių. Tačiau Amerikos 
kaliai kovojo ir mirė tam, 
kad laisvė galėtų viešpatauti 
tarp pasaulio tautų.

Londonas. — Užsienių rei
kalų ministerių konferencija 
šią savaitę numatyta baigti.

Gal daugiausia buvo kalbų 
pasakyta dėl Balkanų, kur 
nei Amerika nei Anglija da
bartinių vyriausybių nelaiko 
demokratinėmis. Rusai gal
voja priešingai. Jie nori, kad 
rytinis blokas, priskaitant 
Balkanus ir Lenkiją, būtų 
stipriai apginkluotas.

Paskutiniuose posėdžiuose 
buvo iškilęs ir Lietuvos klau
simas. Rusai nusiskundė, kad 
sąjungininkai perdaug Sovie
tų piliečių laiko V. Europoj, 
ypač anglai, ir neleidžia jų 
vykti Rusijon. Rusai nori 
aplankyti jų stovyklas ir ,-aP; šakyje. Jam smarkiai pasi

priešino Byrnes ir iš pradžių 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Bevinas. Tačiau pa
skui, dominijų spaudžiama, 
Anglija pakeitė savo nuomo
nę, nors ligšiol Bevinas dar 
aiškiai neparėmė Molotovo 
dėl Japonijos kontrolės.

Jeigu rusų planas būtų pri
imtas, Japoniją valdytų ko
misija iš Amerikos, Anglijos, 
Kinijos ir Rusijos atstovų.kurią iš pradžių buvo mono-

PRANCŪZIJOS RINKIMU REZULTATAI

Kun. Vienybes Vajus 
Tremtiniams

Renkamos maldaknyges, 
žančiai ir t.t.

Kun. Vienybės Centro 
sėdis įvyko rugsėjo 13 d. 
Carmel klebonijoj.

Be kitų svarbių pasitari-

ro-

po- 
Mt.

25 dolerių pašalpą savaitėje mų, buvo vienbalsiai nutar- 
per 26 savaites.

Prezidentas Trumanas sto
vėjo už šį įstatymą.

Bet dabar Kongrese jis bus tremtiniams Lietuvos kuni- 
. padėtas „ant lentynos” ir ne-1 gams ir žmonėms parūpinti 
bus svarstomas. maldaknygių, rožančių ir ki-

„ ., ~ ~ 7"... tų reikmenų.Eritrėjos, italų kolonijos R v Centro ižd kun> p 
prie Raudonosios jūros, nori Lekešis praneša, kad pirmą 
Rusija, ^Abisinija n Egiptas.; auką tiems tikslams jau pri-

Visi šie kraštai yra viešai §mg - Maspetho parapijos 
pareiškę savo siekimus per kieb kun. J. Balkūną 

-----------------------------------------  108.00 dol.

ta, kad K. V. C. Valdyba 
kreipsis laiškais į visus ku
nigus su aukų prašymais

Paryžius. — Praėję savi
valdybės rinkimai Prancūzi
joje parodė, kad komunistai, 
nežiūrint jų agresyvios pro
pagandos, nesulaukė didelio 
gyventojų pasitikėjimo.

Didžiausias laimėtojas tuo
se rinkimuose yra socialistų 
partija. Net Paryžiuje, ku
rio priemiesčiai yra vadina
mi „raudonąja juosta”, ko
munistai savivaldybėje po 
šių rinkimų turės mažiau vie
tų, negu anksčiau.

Antroje vietoje stovi ra
dikalų partija, kuri turi to
kių senų ir patyrusių vadų, 
kaip Herriot. Bet radikalai 
yra pralaimėję nemaža vie
tų tų pačių socialistų nau
dai.

Nauja Liaudies partija už
ėmė trečią vietą, o Paryžiuje 
— antrą.

Komunistams atiteko 
ketvirta vieta prancūzų 
vivaldybėse.

Šie rezultatai dar nėra
lutiniai. Pagal prancūzų tvar-

tik 
sa-

ga-

ką, iš 3,028 kantonų rinki
mus dar reikės pakartoti šį 
sekmadienį 724 vietose, kur 
nė viena partija nėra gavusi 
reikalingos daugumos.

Norėdami sustabdyti socia
listų laimėjimą, per šiuos 
baigiamuosius rinkimus ko
munistai ir radikalai susita
rė eiti išvien ir remti tik vie
ną kandidatą, komunistą ar 
radikalą, žiūrint, katras dau
giau balsų buvo gavęs per 
pirmuosius rinkimus.

Gen. De Gaulle pareiškė, 
kad jis rinkimų vaisiais yra 
patenkintas. Jie paliudijo 
pritarimą De Gaulle užimtai 
linijai. Visi kabineto nariai 
buvo išsyk išrinkti, išskyrus 
vieną.

Žmonės buvo manę, kad 
komunistai laimės daug dau
giau balsų, negu gavo, nes 
jie propagandai leido didžiu
les sumas. Bet prancūzai pa
siliko ištikimi demokrati
nėms partijoms.

HIROHITO SIEKIA DEMOKRATIJOS TRUMANAS BUS LAIVYNO PARADE
Ministerį Washingtonas. — Baltojo 

Namo sekretorius pranešė, 
juuuuuutts. — i-a ucigiauu kad prezidentas Trumanas 

ateina žinių, kad Jugoslavi- spalių 27 d. atvažiuos į New 
jos diktatorius Tito laiko na- Yorką, kur pasakys dvi kai
mų arešte savo užsienių rei- bas ir dalyvaus didžiuliame

Tokijo. — Imperatorius Imperatorius pasisakė, kad
Hirohito pareiškė Amerikos jam geriausia patiktų tokia
spaudos atstovui, kad Japo- konstitucinė monarchija,
nija dabar stovi ant visai kaip Anglijoje.
naujų pagrindų ir pasirodys Amerikos spaudos atst0.

narl° ! PastebSi°' kad P“sS kalų"m7nfsUri”s»:
Jis pasakė, kad Japonija ™Ea bombųUnkadaVbuvo , ?S1 SubTasiča.s negalėJ° 

atpii-vip nohfiHnsii tnrp« tvnr naikinta oomoų, Kaaa ouvo dalyvauti ir Jugoslavijos rei- kyUs3 pagal demokrlunU “ J° “ . - I Londono konferen-
Amerikos ar Anglijos pavyz-1 Gen. MacArthur pareiškė, cijoje. . ...
dį, bet jis trokšta, kad jo kad Japoniją gal reikėsią Oficialiai sakoma, kad jis

Londonas. — Iš Belgrado

Laivai parade bus nusitie
sę apie septynias mylias 
Hudsono upėje.

Vakare prezid. Trumanas 
grįš į Washingtoną.

tauta išmoktų branginti de- valdyti eilę metų, nors oku- isusirgęs. Bet prie jo nepri-

laivų parade.
Pirmiausia prezidentas at

vyks į Brooklyno laivų dir- 
byklą, kur jis pasakys trum
pą kalbą, paleidžiant 45,000 
tonų lėktuvnešį „Franklin 
Delano Roosevelt”.

Paskui prezidentas pasieks 
Battery parką, iš kur va
žiuos per miestą ligi Central 
parko, čia jis pasakys ilges
nę kalbą, kuri bus perduota 
per radiją.

Apie 2 vai. prezid. Truma
nas nuvažiuos į Hudsono upę, 
kur pora valandų žiūrės mil
žiniško laivų parado.

Tame parade pasirodys ir 
karo laivas „Missouri”, 
kurio gen. MacArthur 
ėmė japonų pasidavimą 
kijo įlankoje.

Giljotina Naciu 
Nusikaltėliams

Londonas. — Laikraščiai 
rašo, kad Amerikos inžinie
riai padarė elektrinę giljoti
ną, kuri bus vartojama, vyk
dant mirties bausmę na
ciams karo nusikaltėliams.

Per Prancūzų revoliuciją 
18 a. gale giljotina kirsdavo 
galvas ano režimo priešams.

leidžiami net namiškiai.
Anglijos pasiuntinys buvo 

užsukęs į Subasičo namus. 
Ten jį pasitiko ginkluota sar
gyba ir pasakė, kad negali
ma ministerio matyti.

Įdomu, kad toji keista li
ga Jugoslavijos ministerį iš
tiko kaip tik išvakarėse, ka
da jis turėjo išvykti į Lon
dono konferenciją.

pacine kariuomenė nebusian
ti didelė.

mokratinės vyriausybes ver
tę.

Imperatorius pažymėjo, 
kad netrukus jis tikisi maty
tis su gen. MacArthur.

Jis savo rašytame atsaky
me nurodė, kad Japonijoje 
koki nors revoliuciniai pasi
keitimai nėra nei įmanomi, 
nei pageidaujami. Jo šalis 
dabar yra įžengus į naują 
taikos kelią. Bet Japonijai 
reikia susidurti ir su arti
mesnėmis problemomis, tarp 
kurių pirmoj vietoj yra mais
tas ir pastogė.

teroro, priespau-
Užgniaužė Sukilimą

Iš įvairių nutarimų ir pla-

Jugoslavi- 
jo šalyje 
Jis sako, 
atsimainė

Į/istinis NKVD ir 
Romėnė būtų ati- 
| Lietuvos.
A • ★ ant 

pri- 
To-

draugai šioje ša- nų ypač norėtume sveikinti 
,us reikalavę, kad pasiryžimą gyvinti jaunųjų

Dr. V. Mačekas, kroatų 
kaimiečių vadas 
joje, pranašauja 
naują revoliuciją, 
kad Jugoslavijoje
iš rudųjų į raudonųjų fašis
tų valdžią.

rieji komunistai 
| |’ad šie šaukia de
ki lietuvių seimą.

susilaukia 
spalių 31 

d. sueina 30 metų, kai pasi- 
, rodė pirmas jo numeris.

3 STagg 2-14M
Ž F. GRAŽYS k S*
S KONTRAKTOBIA1
S* c|pTJ11
X Atlieka mūriniu
$ lyginimą, pl»lrt£rl®V^?’dtrbi»
K viu cementavlma
| mMAUJKBf

BROOKLYN 6, N.

Vyčių veikimą. Kai berniu
kai ir mergaitės įsitrauks iš 
anksto į šią organizaciją, su 
ja suaugs, tai jie visados pa
siliks jai ištikimi, o tuo pa
čiu jie bus geri amerikiečiai, 
lietuviai ir katalikai.

Buenos Aires. — čia bu
vo susektas karinis sąmoks
las nuversti dabartinę Argen
tinos diktatūrinę vyriausybę.

Buvo areštuota nemaža 
karininkų, tarp jų ir gen. 
Rawson, kuris vadovavo 1943 
metų sukilimui.

SAVĘS NEPAMIRŠO
Surasta, kad Hitleris skir

davos sau algą iki 8 milijonų 
dol. metams.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesimaudoti raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KRIZĖ LONDONO KONFERENCIJOJ

Londone didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministe- 
riams nesiseka.

Svarstydama šios konferencijos darbus, užsienių poli
tikos stebėtoja Anne O’Hare McCormick rašė: „Šiaip ar 
taip, yra aišku, kad konferencija virsta ištyrimu, kokias 
jėgas turi besiderančios pusės”.

Kitu atveju, vėlesniam straipsny, ji nužymėjo, kas iš 
tos konferencijos išryškėjo.

Pirmoj vietoj iškilo ideologiniai skirtumai: vienoj pu
sėj Rusija su savo supratimu apie demokratiją, antroje 
gi — Amerika, Anglija ir Prancūzija, kurių demokratijos 
sąvoka yra visai kitokia ir kurios Maskvos pastatytų vy
riausybių Bulgarijoj, Rumunijoj ir kitur visai nelaiko de
mokratinėmis ir nepripažįsta.

Kitas konferencijos vaisius — Anglijos, Amerikos ir 
Prancūzijos didesnis suartėjimas. Nors apie tai nemėgsta
ma užsiminti, bet praktikoj susidarė du didžiųjų valstybių 
blokai. Tai yra tiesioginė pasėka iš rusų laikysenos, kuri 
pasireiškė savo zonos statymu Europoje, totalitarinių reži
mų palaikymu, kolonijų reikalavimu Afrikoje ir pastango
mis įsistiprinti Viduržemio jūroje.

Kiek galima patirti, ginčai šiais klausimais tiek karš
ti, jog Molotovas sušuko: „Kur aš esu — ar teisme?”

Kiti pranešimai liudija, kad. Londone vėl neapsieita be 
savotiškų nuolaidų.

Tai nušviečia iš Londono C. L. Sulzberger „New York 
Times” skiltyse.

Pirmoj vietoj paaiškėjo, kad taikos sutartis su Italija 
nebus sustatyta. Tai sutrukdė rusų reikalavimai, palietę 
Italijos kolonijas ir piniginį atlyginimą.

Čia turėjo būti svarbiausias konferencijos tikslas. Da
bar Italijos reikalai pasiliks gulėti toj pačioj vietoj, kur 
buvę.

Po to buvo prieita prie Balkanų kraštų. Po trumpo spy- 
riavimosi, amerikiečiai liovėsi reikalavę demokratinių tei
sių garantavimo taikos sutartyse su Bulgarija ir Rumunija. 
Taikos sutarčiai svarstyti su tomis šalimis pagrindan paim
tas rusų projektas, nors Amerika ir Anglija buvo sustačiu- 
sios savo planus.

Amerikos plane taikos sutarčiai buvo išdėstyti demo
kratijos ir laisvės nuostatai Balkanų šalims, buvo numaty
ta, kad visos svetimos kariuomenės iš ten pasitrauks, kai 
tik bus pasirašytos taikos sutartys su Bulgarija, Rumuni
ja ir taip pat su Vengrija. Amerikos planas nepripažino 
Rusijos pastatytų vyriausybių Rumunijoj ir Bulgarijoj,

Viso to ūmai atsisakyta, priimant pagrindu Rusijos 
projektą, kuris neduoda jokio pažado apie svetimų kariuo
menių atitraukimą, laisvus rinkimus ir laisvą prekybą.

Amerikiečių delegacijos eilėse pastebimas didelis nu
sivylimas tokia konferencijos padėtimi ir vaisiais. Ameri
kiečiai į Londoną buvo atvykę su šviesiausiomis viltimis, 
ir už tai jų dvasia labiausiai apsiniaukusi. Anglai taip pat 
susirūpinę, o prancūzai laikosi filosofiškai, nors jiems ne
pasisekė savo norų įtraukti į programą.

Didelis nusivylimas buvo pastebėtas ir mažųjų valsty
bių tarpe. Jų vardu Australijos užsienių reikalų ministeris 
Evatt pareiškė, kad Londono konferencijos metodai yra ne
sveiki, nedemokratiški ir neteisingi.

Į Londono konferenciją buvo sudėta daug vilčių.
Jai baigiantis ir apžvelgiant jos atliktus darbus, pra

deda ryškėti nauja tiesa: užtruks dar daug laiko, ligi Euro
poje bus įvesta tvarka ir grąžintos taikos sąlygos.

Yra užsienių politikos žinovų, kurie sako, kad be dve
jų metų negalima laukti taikos konferencijos ir galutinio 
susitvarkymo.

R.

NAUJA L. VYČIŲ VALDYBA
L. Vyčių organizacijos sei

mas, įvykęs rugsėjo 21, 22 ir 
23 d. d. Cicero, III., praėjo 
gražiai. Dalyvavo daug dele
gatų iš visų Amerikos kolo
nijų. Apsvarstyta daug nau
dingų organizacijai reikalų. 
Tarp kitų svarbesnių spren
dimų, buvo nutarta parduoti 
Vyčių spaustuvė.

Išrinkta Centro Valdyba 
ateinantiems metams, kurion 
įeina: pirm. — Pr. Razva- 
dauskas; I vicepirm. — adv. 
A. Jankauskas; II vicepirm.
— A. žičkus; finansų sekr.
— F. Grendelytė; prot. sekr.
— T. Aukštikalnytė; ižd. — 
Pr. Gudelis; ižd. globėjai — 
I. Pakeltytė ir O. Klimaitė. 
Ritualų komisija — Adv. A. 
Jankauskas, J. Juozaitis ir 
inž. A. J. Mažeika.

Seimui pirmininkavo P. 
Razvadauskas. Seimo garbės 
pirm, buvo išrinktas kun. I. 
Albavičius, Vyčių garbės na
rys.

Seiman buvo atvykęs ir 
Vyčių steigėjas M. A. Norkū
nas iš Lawrence, Mass.

Buvo taip pat padaryta 
nutarimų, liečiančių jaunųjų 
Vyčių veiklos sustiprini
mą. šiam reikalui įstatus pa
ruošti išrinkta komisija iš S. 
Piežos, kun. S. Railos, L. 
Švelnio ir O. Klimaitės.

LIETUVA „PASKOLINO”
RUSIJAI MILIJONĄ

New Yorkas. — Nežiūrint, 
kad Lietuva baisiai karo su
naikinta, žmonės yra verčia
mi pirkti Rusijos paskolos 
bonus.

„Izvestija” Nr. 105 prane
ša, kad Vilniaus apskrities 
valstiečiai per vieną dieną iš- 
pirkę daugiau, kaip už mili
joną rublių paskolos lakštų, 
išmokėdami visą sumą gry
nais pinigais. LAIC.

MANO PERGYVENIMAI BOLŠEVIKŲ
IR NACIŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Rašo V. Vaitkus

Daugelis žmonių vis neti
ki bolševikų ir nacių žiauru
mams, neišreiškiamiems žo
džiais.

Aš, Jungtinių Amerikos 
Valstybių pilietis, ilgus me
tus išgyvenęs Lietuvoje, tik 
1944 metais spalių 11 palikau 
Lietuvą ir, laimingai atbė
gęs į Švediją, gavau iš Ame
rikos konsulato Stockholme 
globą ir paramą.

Ir tik š. m. rugpiūčio 15 
atvažiavau į Ameriką.

Į savo gimtąjį kraštą no
rėjau sugrįžti jau prieš karą. 
Tačiau nesigailiu, kad šį sun-
kųjį laiką turėjau pergyven
ti pavojuose ir varguose, nes 
per tą laiką turėjau progos 
pamatyti ir pažinti tikrąjį 
bolševizmo ir nacizmo veidą.

Netekau savo artimųjų ir 
giminių, bet pats išlikau gy
vas ir sugrįžau atgal į savo 
gimtąjį kraštą.

Šiuo laiku ilsiuosi pas sa
vo gimines ir greitu laiku iš
einu į kariuomenę.

Į Lietuvą išvažiavau su 
motina, vos kelerių metų bū
damas. Ten pradėjau lankyti 
gimnaziją, o paskutiniu me
tu studijavau mediciną Kau
no Universitete.

Šiame rašinėlyje, bendrais 
bruožais, noriu atvaizduoti 
bolševikų ir nacių okupaciją, 
kaip pats visa tai pergyve
nęs ir daugelio įvykių buvęs 
liudininku.

Visa tai, ką aš čia rašau, 
yra šventa tiesa, nes žinau, 
kad nei truputį neklystu ir 
nei vieno žodžio neperdedu.

Esu laimingas, kad esu toj 
šaly, kur tiesa yra galima pa
sakyti viešai ir kur viešpa
tauja tikra ir visiška laisvė.

Tuo tarpu daugelis nežino 
arba nenori žinoti, kad yra 
valstybių, kur ne tik laisvė, 
bet ir paprastas žmonišku
mas yra pamintas po kojo
mis, o pats žmogus, šio pa
saulio tobuliausias tvarinys 
ir gamtos šeimininkas, yra 
paniekintas ir padarytas že
miausiu vergu.

Ir visa tai vyksta šiame 
moderniškiausios ir aukš
čiausios kultūros šimtmety
je!

Kadangi visą tą laiką iš
gyvenau Lietuvoje ir pažįstu 
to krašto kultūringus ir ra
mius gyventojus, noriu apie 
jį daugiau parašyti.

Lietuvių tauta, praeity bu
vusi didelė ir graži valstybė, 
šimtus kartų atrėmusi anų 
laikų vokiečių puolimus iš 
vakarų ir rusų iš rytų, šian
dien yra begėdiškai užgrob
ta ir naikinama.

Tur būt, žmonijos istorija 
dar nėra mačiusi tokio aki
plėšiškumo ir tokių žiauru
mų, kaip kad neša su savim 
bolševizmas ir dar tik ne
perseniai nukirstas naciz-
mas.

Nesileisiu į Lietuvos did
vyrišką ir garbingą praeitį, 
bet pasistengsiu nors keliais 
charakteringais bruožais ap
rašyti 1940 metų birželio 15 
—1941 metų birželio 22 bolše
vikų okupaciją, o paskui ir 
vokiečių okupaciją.
Pirmieji ateinančios audros 

debesys
Keletas žodžių iš 1939 me

tų įvykių. 1939 metais len
kams kapituliavus, bolševi
kai ta proga pasinaudoja, 
nors Rusija buvo pasiskelbu
si neutrali, ir užgrobia gra
žią Lenkijos dalį. Vilniaus 
kraštas taip pat atiteko bol
ševikams. Nors naciams šis 
rusų „triksas” ir nepatiko, 
bet negi buvo tada laikas su 
„draugu” pyktis.

Bolševikai, kad pasauliui 
pademonstruotų, jog jie yra 
ir teisingi, ir geri, 1939 me
tais rudenį Vilnių su maža 
jo sritimi grąžina Lietuvai. 
Girdi, šį brangų Lietuvai

V. Vaitkus
Jis gimė Amerikoje, bet 

gyveno ir mokėsi Lietuvoje. 
Jam ten teko matyti rusų ir 
vokiečių okupacijas, kurias 
čia dedamame straipsnyje 
jis aprašo.

1944 m. jis pateko į Švedi
ją, o iš ten — į Ameriką. Da
bar jis rengiasi išeiti kariuo
menėn.

grobtas 1920 metais ir kurį 
jokios tarptautinės instituci
jos nesugebėjo Lietuvai grą
žinti, mes jums grąžiname.

Savaime aišku, prieš ap
leisdami Vilnių, bolševikai, 
kuo švariausiai jį apiplėšė, 
ypatingai fabrikų įrengimus. 
Bet už kiek laiko bolševikai 
iš Lietuvos pareikalauja į sa
vo vidų įsileisti Trojos arklį, 
t. y. į kelius Lietuvos centrus 
įsivesti rusų kariuomenės 
įgulas. Tai buvo pirmas Lie
tuvai smūgis.

Šį jų norą reikėjo išpildyti. 
Nuo tos dienos lietuvių tauta 
pajuto tiesioginį bolševikų 
pavojų.

Didesnė lietuvių tautos da
lis šio Trojos arklio reikš
mę suprato ir jau pranašavo, 
kad vieną dieną šio arklio vi
duriai prasivers ir iš jų pra
dės lįsti raudonarmiečiai ir 
aštriais nuogais durtuvais 
mesis badyti tos šalies ne
kaltų gyventojų, jaunų ir se
nų, vaikų ir suaugusių. Iš 
tikrųjų neapsirikta.

Tragedijos pradžia
Atėjo 1940 metų birželio 

15 d. Tuo laiku aš buvau gim
nazijos priešpaskutinėje kla
sėje. Turėjome gimnazijoje 
šventę ir džiaugėmės, kad 
mokslo metus galime baigti 
laisvoje tėvynėje. Tik staiga 
į salę įbėga vienas susijaudi
nęs mokytojas ir sušunka: — 
Raudonoji Armija peržengė 
sieną. Lietuvių kariuomenei 
įsakyta nesipriešinti ir ne- 
trukdyt jos žygio.

Mūsų, jaunųjų, širdys su
stojo akimirksniui plakusios, 
ir mes supratome, kad pasku
tinis Laisvos Lietuvos siūlas 
liko nukirstas. Mūsų džiaugs
mas baigėsi, išsiskirstėm pri
slėgti.

Raudonoji Armija žygiuo
ja per Lietuvą! Dangus juo
das nuo lėktuvų, o keliai ir 
keleliai užtvinę raudonaisiais 
tankais.

Raudonoji Armija neša 
„išlaisvinimą”. Priešingai 
raudonosios propagandos 
tvirtinimams, niekas raudo
nosios armijos nesutiko su 
gėlėmis. Ir tik maža dalis 
darbininkijos išėjo į gatves 
pasižiūrėti darbininkų kla
sės „gynėjų” ir Stalino sau
lės nešėjų.

Pati raudonoji armija su
nykusi, uniformos daugiau 
nei skurdžios.

Bolševikų šeimininkavi
mas augo diena iš dienos. 
Tuoj prasidėjo žymesniųjų 
lietuvių ir komunizmo „prie
šų” suiminėjimai. Visa tai 
vyko per pirmąsias okupaci
jos dienas, o kur ištisi tero
ro metai? Visų detalių aš pri
siminti negaliu, nes tada tu
rėjau 19 metų ir visko žinoti 
negalėjau. Tačiau šie niekšiš-

miestą, kurs buvo lenkų už- ki bolševikų darbai giliai įs-| paskutinį

trigo į mano jaunuolišką sie
lą, ir jų užmiršti negaliu.

Sugebą savo srityje dirbti 
žmonės, pav. pašto įstaigose, 
policijoje, valsčiuose ir 1.1., 
buvo atleidžiami, o į jų vie
tas skiriami menkų kvalifi
kacijų bemoksliai žmonės, 
bet komunistai, kurie dau
giausia net nežinojo, dėl ko 
jie komunistai. Už keleto mė
nesių buvo paleista visa Lie
tuvos pilicija (atleisti poli
cininkai negalėjo gauti jo
kios kitos tarnybos), o į jos 
vietą įsteigta liaudies mili
cija, kurią daugiausia sudarė 
miestų ir miestelių chuliga
nėliai, valkatos ir šiaip nusi
gyvenęs elementas.

Štai vienas pavyzdys. 
Skuodo liaudies milicijos vir
šininku buvo paskirtas toks 
Baranauskas, nusigėręs bat- 
siuvis. Visų mėgiamas Nau
miesčio viršaitis (pavardės 
neatsimenu) buvo atleistas, 
o į jo vietą paskirtas neiš
manėlis nusigyvenęs vietinis 
ruselis.

Net mokyklų vyresniais 
pareigūnais buvo skiriami 
vadinamieji „komsorgai”, 
menko išsilavinimo komunis
tėliai, kurių teisės neretai bū
davo didesnės už tų mokyklų 
direktorių teises. Mano gim
nazijos „komsorgu” buvo pa
skirtas tik pradžios mokyk
lą baigęs Galiukas. Dažnai 
sušaukdavęs mokinius į salę, 
tasai Galinkas duodavo au
klėjimo pamokas, šūkauda
mas, kad po Stalino saule 
mes esame laimingiausi ir 
turime progos eiti geriausius 
mokslus, mokomės „tiesą” 
mylėti, o ne taip apgaudinė
jami kaip kapitalistinių kraš
tų jaunimas, pav., Anglijoje, 
Amerikoje, Prancūzijoje ir 
t.t.

Taip mums buvo kalama 
kasdien. Tačiau Lietuvos 
jaunimo perauklėti nepavy
ko, nes mes pėrdaug jau ge
rai pažinome komunizmo 
veidmainystę ir niekšišku
mą. Neretai buvo rengiamos 
komunistų paskaitos, į ku
rias mus versdavo eiti. Jas 
laikydavo bemoksliai komu
nistai. Pav., vienas Kretingos 
komunistas, prie žemėlapio 
atsistojęs, pirštu rodo Mask- 
vos-Stalingrado kryptį, tvir
tindamas, esą, čia traukiniai 
daro 1000 kilometrų. Bū
davo koktu, kad tokie sovie
tų nemokšos pasišoka skai
tyti mokslines ir kultūrines 
paskaitas.

Komunizmo istorija buvo 
laikoma švenčiausia knyga. 
Kiekviename puslapyje atra
si „švenčiausią” tėvo Stali
no vardą su švelniausiais ir 
gražiausiais prierašais.

Tiek klasėse, tiek įstaigo
se nuo sienų buvo šalinami 
valstybiniai ženklai ir į jų 
vietas kabinami Stalino di
džiausi atvaizdai. Mes šiuos 
įvykius jautriai pergyveno
me, nes matėme, kad tai yra 
didžiausia pasaulyje veid
mainystė, akiplėšiškumas, 
žmogaus laisvių atėmimas ir 
jo dvasinė bei materialinė 
degradacija. Ypač prie dva
sinio jaunimo palaužimo pri
sidėjo NKVD (komunistų 
slaptoji policija, anksčiau 
vadinusis čeką, paskui GPU, 
ir paskutiniu laiku NKVD). 
Ši organizacija, kurios teisės 
nėra ribotos, stengėsi iš vi
sų visuomenės sluoksnių su
mobilizuoti kuo daugiausiai 
šnipų.

Žinau visą eilę savo pažįs
tamų, kurie buvo priversti 
šiai egzekucijos organizaci
jai šnipinėti.

Papasakosiu apie savo ge
riausio suolo draugo istoriją.

Jaunų sielų naikinimas
Tai buvo 1940 metais, apie 

lapkričio-gruodžio mėnesį. 
Vieną dieną, per rusų kalbos 
pamokas į klasę įeina gim
nazijos sargas ir praneša, 
kad šis mokinys yra kviečia
mas trumpam pasikalbėji
mui į miliciją. Mudu pasižiū
rėjome, paspaudėm viens ki
tam ranką, spėliodami, gal ir

SVARBUSIS TAUTINIO KARO FONI^IJJJ™0
VA1US ' 0S LIETUVOJE

Rašo Kun. Dr. K. Gečys

Dosni Amerikos visuome
nė šio karo metu, ir jį užbai
gus, sušelpė ir tebešelpia šim
tus milijonų žmonių, šis šel
pimo darbas labai žymia dali
mi eina per Tautinį Karo 
Fondą — National War 
Fund, kuris jungia plačiai ži
nomas labdaros ir šalpos or
ganizacijas, kaip ŪSO, War 
Prisoners Aid, United Sea
men’s Service ir pan., o šalia 
jų keliolikai tautų šelpti fon
dus, kurių tarpe ir United 
Lithuanian Relief Fund — 
Bendrąjį Amerikos Lietinių 
Fondą. Mūsų Fondas yra Na
tional War Fund nariu nuo 
1944 m. liepos 30 d.

BALF tikslas yra šelpti 
nukentėjusius nuo karo ir jo 
pasėkų lietuvius kiekviena
me krašte, kur tik įmanoma 
pasiekti, teikiant visokią rei
kalingą pagalbą maistu, pi
nigais, vaistais, drabužiais ir 
kitomis priemonėmis.

Iš National War Fund Ben
drasis Amerikos Lietuvių 
Fondas praeitais metais yra 
gavęs 356,500 dolerių, šiems 
1945-6 metams yra numaty
ta 600,000 dolerių.

Fondo Vajus
Šiais metais, kaip ir kas 

met, National War Fund 
rengia vajų. Jis prasidės 
spalių men. 1 dieną. Jo tiks
las — surinkti 115 milijonų 
dolerių ateinantiems metams 
aukščiau minėtiems kilniems 
ir svarbiems tikslams. Vajus 
tęsis visą mėnesį.

Kiekvieno lietuvių kilmės 
amerikiečio pareiga yra prie 
šio vajaus prisidėti- ir daly
vauti didžiajame žmonijos 
šelpimo darbe. Turime neuž
miršti, kad National War 
Fund yra lietuvių šelpimo 
reikalą tinkamai įvertinęs. 
Prisidėdami prie vajaus dar
bų vykdymo, parodysime sa
vo gerą širdį kenčiančiai 
žmonijai ir ištiesime pagal
bos ranką tūkstančiams sa
vo artimųjų.
Kas darytina vajaus reikalu

1. Svarbu, kad tuojau su
sidarytų vietiniai lietuvių ko
mitetai iš įvairių organizaci
jų atstovų prie bendrų Na

tional War Fund (Commi 
ty Chest ar kitais varę 
komitetus) vajaus 
bių kiekviename 
miestelyje ar

kartą. Ilgos man

buvo tą dieną pamokos, nie
ko nebegirdėjau, ką mokyto
jas aiškino. Vos tik pasibai
gus pamokoms, nubėgau į jo 
namus ir laukiau jo parei
nant. Parėjo jis išvargęs ir 
išbalęs. Turėjau jam prisiek
ti, kad tik jis ir aš žinosiu, 
ką jis man papasakos. Jis 
prisipažino, kad jį privertė 
šnipinėti ir įskundinėti drau
gus ir pažįstamus, kurie ką 
nors pasakys prieš sovietų 
valdžią ir komunistinę san
tvarką. Jam įgrasino sušau
dysią, jei jis meluos, o jei 
bus „geras” — siusią į Mask
vą, į kursus. Jis turėjo pasi
rašyti, kad niekam to nesa
kys ir niekas to nežinos.

Ir vėl sekdavo dienos, kai 
jį iššaukdavo. Ir aš vėl likda
vau sėdėti vienas suole ir 
vėl nieko nebegirdėdavau, 
kas dedasi klasėje, o tik ma
tydavau savo draugą su į jo 
krūtinę įremtu rusų revolve
riu.

Šis mano draugas dar te
begyvena ir yra pabėgęs iš 
Lietuvos, su juo susirašinė
ju laiškais. Jis buvo gudrus 
ir mokėjo išsisukinėti. Kiti 
buvo mažiau gabūs ir virto 
tikrais NKVD agentais. Taip 
pat pažinau vieną mokytoją, 
kuris tokiu pat būdu buvo 
priverstas šnipinėti ir įskun
dinėti savo kolegas. Ir jam 
pavyko iš Lietuvos pabėgti.

Komunistų sistema yra 
„puikiausia” pasaulyje. Ji 
padaro taip, kad draugas 
draugo bijo, o tėvai nebepa- 
sitiki vaikais. Sunku ir įsi
vaizduoti tiems, kure nėra 
gyvenę komunistų „rojuje” 
ir šildęsi po Stalino karšta 
saule.

(Bus daugiau)

LdaiyraDie- i 
vTdc*’*; 
mie^T^- 

kaime, kur :
bent keli lietuviai amerty ' 
čiai, prisitaikant prie vicM0 . u" 
veiklos sąlygų. $ Vilniaus

Cįiij (Parin-
2. Organizacijų astovų 0^ pa. 

sitarimus turėtų sušau m vjeną 
BALF skyriai ir apie susi0 (Alvite, 
riusį komitetą tuojau 10^.^ 
nešti vietiniam National v 00^ 
Fund Community Chest? 
War Chest Drive Commit 
ir BALF Centrui.

3. Nurodymų vajaus ko p 
tetams duos vietiniai Na$ . . 
nal War Fund vajaus ko^®,38 , 
tetai ir mūsų įstaiga. įnperatonaus

Bendro Amerikos Lic^logo Vy- 
vių Fondo Direktorių Ts'^gni.Pa- 
ba kviečia ir prašo visus ifjriaus vysk, 
tuvius stoti šion didelėn ^vskiovai- 
kon visu pajėgumu ir ši;įvairi
mi. Prisiminkime alkstantį popie- 
ir vargstančius, po išgria 
Europą išmėtytus lietuvr 
Visos jų viltys ir mintys ^VARTAI 
atkreiptos į mus, į Amer:-jįr svarbiau- 
Neapvilkime jų. kultūrinių ir

BALF Direktorių Taryti “e *lk 
19 West 44 Street ;jWLietu‘

New York 18, N. Y. Ji susijusių su 
__________ $ jos sostines

Lietuvių Kolonij'g S 
Harbine ** 

--------- jail žinomi net
New Yorkas. — Rytų Europoje, 

joje esančią Mandžiūriją.&sLurdas. 
ponams pasidavus, užėmėkoplyčia su
sai- šo vartų ir ant

Ten yra Harbino mies^F08' 
svarbus geležinkelių cente Vilniaus mies- 
su 500,000 gyventojų. Tsąta mūru, ku- ros Vartų pav 
mieste jau nuo ankstybesaisyti penkeri j 
laiko gyveno nemažai Liestais, kuriuose , 
vos piliečių, kurie kartkajtfėjo sargyba, 
mis turėdavo bendrus pairtų, vadinami 
gimus. Tėvų marijonų' m buvo aukš- 
nuolija čia turėjo savo mų fortifikacijų 
jų namus, kuriuose dirbo a® miesto ga- 
tuvis kunigas — žinomas ąsoje vietoje, 
šytojas ir pedagogas V. h angoje virš 
zonas. ša šv. Mergelės

Be jo, dar buvo ir lietu3! m. pa- 
broliukų. Kun. Mažonas ^dapatįsi- 
vo grįžęs į Lietuvą, redagt^ |Įe tame 
„šaltinį”, vėliau jį rusai W1R- 
trėmė į Sibirą. Harbine irtų Dievo Moti- 
paskutinių dienų darbavos ėmė garsėti 
buvęs marijonų generolu neariksčiau 
pasižymėjęs kalbėtojas, baažnij. 
gūdžių tautybės kun. Cikąpfctas ant aš- :

Apie Lietuvos piliečių ąžuolinių i 
dėtį rusų okupuotame Har?™88 italų re- 
ne kolkas žinių neturime. 0es' 
gal kinų rusų susitari!* atvaizduota be 
Mandžiūriją turi perimti laiko sudė- 
nai. ' LA^ės kryžmai,

_______ *į palenkusi į de- 
KOMUNISTŲ PARTIJOJ Veidas 

►DIKTATŪRA LIETUVOM&us, pilnas 
 ' mnumo, meilės

New Yorkas. — Lietuvi ® akys pilnos 
kieji kvislingai, Vyr. Lie20 Veido spalva 
vos Sovieto prezidiumo pir^-Šv. Panelės gal- 
Paleckis, Liaudies Komis. sidabrine 
vieto pirm. Gedvilas ir koirStia aureole. Iš- 
nistų part. sekr. Sniečkus ir veidą, visą 
sveikindami Staliną su ka&gia sidabrinis 
užbaiga, nė žodžiu neužsifdbas — rankų 
nė apie demokratinę dalį Kias, auksuotas 
ro laimėjime. '^plastiškai išva-

Kaip rodo Maskvos 1;?° s^aus ro' 
kraščiuose išspausdintas ^zante-
tekstas, jie tik garbina Sudė
tų vadą” Staliną ir, neva ^enis-
tuvos vardu kalbėdami, U 
brėžia, kad „mūsų krašt0™ar^as Vii- 
veda Lenino-Stalino partijG^ .auksakalių 

.dusiai antroje 
Paskutiniai žodžiai teisiu pusėje, 

gi — Lietuva tikrai yra Dįevo Moti. 
doma komunistų diktatūrda^ paveikslas 

LAl'popiežiaus varju 
-------- buvo vairikuo-

MENO PARODA VILNIUJ!liepos mėn. 2 d. 
---------  . .^vainikais.

New Yorkas. — Nežiūriu Vartus kasmet 
karo ir okupacijos sunkumt^ Qet 
Lietuvos menininkai, kur

iš labai tolimų vieti 
po Velykų sekmadii 
minėse, lapkričio tr< 
madienį—Dievo Mot 
bos šventėje. Senu 
niekas neina ir n 
pro tuos vartus m 
kepurės ar skrybėlė 
syklės laikosi ir nt 

Aplink paveikslą 
je žiūrovo dėmesį 
gausiai iškabinti j 
dabriniai ir auksir

> kurių yra apie 14,( 
! kinčiųjų atsidėko;

vo Motinai už gai 
, nes.

Aušros Vartų š 
garbę savo raštu 
poetai A. Mickevi 
Tado” pradžioje, 
vackis, Liudvikas 
vičius, Jonas Mi 
ronis, Motiejus C 
kompozitorius S 
niuška 1846-1855 
panavo lotynišk: 
keturias muzika 
gas ir įspūding 
Vartų litanijas.

Giesmės, kąra 
tos, greta religi 
patriotinį pobūi 
Marija šlovinam 
di apgynėja Ge< 
to; sostinėje rez 
minties Skrynia 

Viename eilėr
Aušros Vartų” 
Gustaitis savo 
dauja Aušros 
Motinos užtarti 
yra aktualus š 
lietuvių išgyvei 
se.

■ Lietuvos bran

dar gyvi liko, įstengė suniokok &mal. 
ti meno parodą. Buvo
tyta, apie 150 piešinių, JelsU diecezi- 
fikos, skulptūros ir keram'įMkio0 diecezijoje: 
kos dalykų. Be kitų, dalyv^S^’buda- 
vo Kalpokas, VienožinskiUjJ^^kažubin- 
Janulis, Petravičius. < Jį.**1- aK

rusų okupacim 
valdžios akį. S 
tropolitas Juc 
nejuokais ruoš 
paglemžimą. F 
mento, rašyti 
pridėjo laišką 
damas, kad jis 
ną palaidoti I 
tikiu šv. Dva 
ir čia vienu 
pakabinti Au 
veikslą. 1865 
Lietuvos dikt 
ravjovas m 

. Aušros Vart 
i tarimas net 

dėl to, kad 1 
19 d. jis ne' 
šauktas į Pe

ŠI
Šiluvos 18 

je, kuri yra 
čioje, kiekv 
bėti daugyb 
mis kalbomi 

Čia rasiu 
prancūzų, i 
kalbomis. I 
perskaitysii 
Įvairiais ti!

„ Šventojo 
' profesoriais 

niais inteli 
tūkstančiai 
dėta vesti 1

Koks įd( 
žmones į 
kais apaug 
telį? Kas 
kalnuotais 
tus vilioja 
mobilius, 
nias, kuri 
tūkstančii 
tais rugs 
užtvenkia 
tuvos, ka 
rinkus ir 
liais ištiš 
tai papra 
gęs, mil 
šimtais 
šimtais s

Kunigi 
gaudas

b — austos
Kryžiaus baž-

luvoje n 
venimas 
žiaus pa 
degė. N 
nyčią s 
kėjai, įi 
metro i 

i kai, lyj
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SVARBUSIS TAUTINIO iTZZZ -................
VAJUS EBUKLINGOS IR ŠVENTOS

Dosni Amerikos visuome-ltiomlli VIETOS LIETUVOJE 
nė šio karo metu, ir jį užbai- ty (^^^^ Rašo Kun. Dr. K. Gečys 
gus, sušelpė ir tebešelpia šim-’komitej ----------
tus milijonų žmonių, šis šel- bių nemažai yra Die-

• pimo darbas labai žymia dali- miesfcių šaltinių-stebu-
■ mi eina per Tautinį Karo bent į:ų. Bažnyčios pri-
■ Fondą — National War ciai, j^uklingais šešioli- 
- Fund, kuris jungia plačiai ži- veįjnelės paveikslų,*)

nomas labdaros ir šalpos or- . is Kristaus statu- 
ganizacijas, kaip ŪSO, Warl . šiuose, Vilniaus 
Prisoners Aid, United Sea-C^ią kryžių (Parin- 
men’s Service ir pan., o šalia’. . L;U Šv. Antano pa
jų keliolikai tautų šelpti fon-jn^Kretingoje), vieną 
dus, kurių tarpe ir United paveikslą (Alvite, 
Lithuanian Relief Fund -ij7? diec.), du šv. Ro- 
iendrąjį Amerikos Lietuvių . p.^0J0 paveikslus 

Fondą. Mūsų Fondas yra Na-i11 v. Kaišiadorių 
Tonal War Fund nariu nuo 3 ^Isėdžiuose, Telšių 
1944 m. liepos 30 d. tetas-

BALF tikslas yra šelpti nalltlingu šv. Panelės 
nukentėjusius nuo karo ir jo tetai i, seniausias bene 
pasėkų lietuvius kiekviena- fe.ose, padovanotas 
me krašte, kur tik įmanoma . imperatoriaus 
pasiekti, teikiant visokią rei- Ju’ll Paleologo Vy- 
kalingą pagalbą maistu, pi-Lnajam 1718 m. Pa- 
nigais, vaistais, drabužiais iri ™*Vo Vilniaus vysk.
kitomis priemonėmis. į??) Bžostovskio vai-

Iš National War Fund Ben- r ^iem. aukso vaini- 
drasis Amerikos Lietuvių Užvanotais popie-
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ta 600,000 dolerių.
Fondo Vajus

i Šiais metais, kaip ir kas 
įmet, National War Fund 
įrengia vajų. Jis prasidės 
Į spalių men. 1 dieną. Jo tiks- 

!®|las — surinkti 115 milijonų 
dolerių ateinantiems metams 
aukščiau minėtiems kilniems 
ir svarbiems tikslams. Vajus 
.tęsis visą mėnesį.

Kiekvieno lietuvių kilmės 
I amerikiečio pareiga yra prie 
šio vajaus prisidėti-ir daly- ^koplyčios^

sukom- 
tekstui 
turtin- 
Aušros

ių, kultūrinių ir 
“Snumentų, ne tik 
,t ir visoje Lietu- 
’žiai susijusių su 

p’ypač jos sostinės 
[j(į;a Aušros Vartų 

Marijos stebu- 
veikslas. Aušros 
savo stebuklingo 
.lačiai žinomi net 

. Rytų Europoje, 
laiškas Lurdas.
^Tirtų koplyčia su- 
a ūro vartų ir ant

vauti didžiajame žmonijos 
šelpimo darbe. Turime neuž
miršti, kad National War įįaįSyįį penkeri 

ęrp. yra lietuvių, sdpuno Į^pkštais, kuriuose 
tinkamai įvertinęs. budėjo sargyba. 

■vičVn Prisidėdami prie vajaus dar- j vartų, vadinami 
.sisxu-ibų vykdymo, parodysime sa-^tais, buvo aukš- 

vo gerą širdį kenčiančiai J^tų fortifikacijų 
žmonijai ir ištiesime pagal- “gįame miesto ga
būs ranką tūkstančiams sa-gausio j e vietoje, 
vo artimųjų. . jyti/ba angoje virš

alama 
ituvos 
jpavy-

jiamos 
į ku- 

ti. Jas 
komu-

svaite.is Vilniaus mies- 
soSlsuptas mūru, ku-

ėringos daryfįna vajaus reikalo Cino šv. Mergelės
nėlapio
> Mask-

1. Svarbu, kad tuojau su-1. Svarbu, kad tuojau su- ’ urį 1626 m. pa
sidarytų vietiniai lietuvių ko- B'l.itų, čia pat įsi- 

Šie tametį, tvir- mįĮetaį iš įvairių organizaci- febai, 
lukiniai atstovų prie bendrų Na- 'fe koplyčią.
’ų. Bū- 
e sovie- 
:a skai- b**vo tą dieną pamokos, me- 
iltūrines ko nebegirdėjau, ką mokyto- 

jas aiškino. Vos tik nasibai- 
ia buvo SUs pamokoms, nubėgau į jo 

l knyga, 
yje atra
do Stali- 
usiais ir 
ais.
: įstaigo- 
šalinami

-Mrtų Dievo Moti- 
• tižias ėmė garsėti ' L*. — V •P^ngas neanksciau

jas aiškino. Vos tik pasibai- >' . * „
J iioT1 piestas ant as-

; dingtų ąžuolinių 
namus ir Jauniau jo , visas ital re.

nant Parpin uq įsvarPCS IT <- i-es žymes.
A atvaizduota be 
įikas laiko sudė- 

L“’ūtinės kryžmai,

namus ir laukiau jo parei
nant. Parėjo jis išvargęs ir 
išbalęs. Turėjau jam prisiek-

:r ti, kad tik jis ir aš žinosiu, K

RAUDONASIS TVANAS PLINTAišsaugojo tradicinį, nors dro
bėje pieštą, šv. Panelės pa
veikslą, P. Giedgaudo dova
nų aktą ir vieną arnotą. Vi
sa sudėję į ąžuolinę, geležim 
apkaltą skrynią, užkasė že
mėje.

Taip praėjo aštuoniasde
šimt kovų ir kančios metų, 
keitėsi žmonės vieni po kitų, 
ir kasdieniniame varge pa
miršo tai, kuo rūpinosi ir ra
minosi kiti.

Vieną dieną arti tos vietos, 
kur riogsojo katalikų bažny
čios griuvėsiai, piemenys ga
nė bandą. Ant didelio ak
mens, ant kurio šiandien sto
vi puikios koplyčios altorius, 
staiga pasirodė jauna, gra
žiai pasipuošusi, palaidais 
plaukais, moteris su kūdikė
liu ant rankų ir verkė.

Piemenys, parginę bandą, 
papasakojo visa tą atsitiki
mą namiškiams ir pažįsta
miems. Visiems buvo įdomu. 
Rytojaus dieną, lyg ką ne
paprasto nujausdami, visi 
susirinko į tą vietą. Atėjo ir 
kalvinų pastorius su moky
toju. Pastoriui bebarant mi
nią, kad ji yra tokia lengva- 
tikė, visi pamatė ant to pa
čio akmens skaisčią, gailiai 
verkiančią moterį su kūdikė
liu ant rankų.

Nustebęs ir išsigandęs, 
pastorius paklausęs, ko ji 
verkianti. Ji atsakiusi: „Ki
tados šitoje vietoje buvo gar
binamas mano mylimas sū
nus, o dabar ariama ir sė
jama”.

Tas apsireiškimas davė ši- 
luviečiams progos uoliau ieš
koti savo bažnytinių turtų, 
kuriuos prieš aštuoniasde
šimt metų buvo paėmę kal
vinai, o jų jau tada globoja
mas Marijos paveikslas ne
žinia kur buvo paslėptas.

Netolimame kaime aklas 
šimto metų senelis pradėjo 
pasakoti, kad netoli apsireiš
kimo vietos prieš aštuonias
dešimt metų stovėjusi kata- 

į likų bažnyčia, kuri sudegusi, 
o jos vietoj esanti užkasta 
geležinė skrynia su bažnyti
niais daiktais ir paveikslu.

Aklasis senelis buvo atves
tas į tą vietą. Ir štai įvyko 
stebuklas. Kai tik kojos pa
lietė ieškomąją vietą, jis pra
regėjo ir nurodė, kur reikia 
kasti. Iš tikrųjų buvo rasta 
skrynia, kurioje buvo arno
tas, paveikslas ir kunigaikš
čio dovanų aktas.

Tai įvyko 1612 m.
Paveikslą, arnotą ir pačią 

skrynią gali matyti kiekvie
nas Šiluvos lankytojas, do
vanų dokumentas, eidamas

LIETUVOS TREMTINIAI 
DANIJOJ

Vysk. Motiejus Valančius 
(1801-1875)

Kai rusai uždraudė spau
dą, vysk. Valančius pirmas 
suorganizavo knygnešius ir 
slaptą lietuviškų knygų ga
benimą. šiandien lietuviška 
knyga lietuviams tremti
niams yra brangus turtas ir 
laukiamas svečias.

Dr. J. Basanavičius 
(1851-1927)

Jis yra lietuvių tautinio 
atgimimo tėvas. 1883 metais 
Dr. J. Basanavičius išleido 
„Aušrą”, kuri nušvietė Lie
tuvą. Dabar lietuviai tremti
niai ilgisi tos lietuviškos 
šviesos — savo laikraščio ir 
savos knygos.

Kopenhaga. — Lietuvių 
tremtinių skaičius Danijoje 
kaskart auga. Pastaruoju 
laiku prisidėjo didesnis bū
relis klaipėdiečių. Danų ad
ministracijos rūpesniu, lietu
vius numatoma išskirti j at
skirą stovyklą.

Maistas ten pakenčiamas. 
Daug blogiau su rūbais, ypač 
turint galvoje artėjančią žie
mą. Visai blogai su darbu, 
kurio esančiomis aplinkybė
mis Danijoje gauti visai ne
įmanoma. Didelio tremti
niams džiaugsmo sukėlė tik 
ką iš BALE gauta piniginė 
pašalpa. LAIC.

NĖRA LIETUVOJE 
TRISPALVĖS

KNYGŲ VAJUS LIETUVIAMS

<$> ■-----------------------

Stockholmas. — žinomas 
rašytojas, visuomenės veikė
jas ir patrijotas Ignas Jur- 
kūnas-Šeinius tik ką išleido 
švedų kalba naują veikalą — 
„Raudonasis Tvanas Plinta”.

Dėl nenuilstamos autoriaus 
veiklos, siekiant atstatyti 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą, pereitais metais, prieš 
Šeiniaus gimines Lietuvoje 
sovietai griebėsi žiaurių re
presijų.

Knygą išleido žinoma 
Stockholmo leidykla Natur 
och Kultur.

Tos pačios leidyklos rūpes
čiu kiek anksčiau buvo iš
leisti ir kiti I. šeniaus kūri
niai, tarpe jų „Lietuvių kul
tūra” ir kitos knygos.

Naujas rašytojo veikalas 
yra skirtas velionies Roose- 
velto atminimui pagerbti; 
atminimui: „Visos žmonijos 
nepamirštamojo kovotojo dėl 
žodžio laisvės, tikėjimo lai
svės, laisvės nuo vargo ir 
laisvės nuo smurto, Atlanto 
Čarterio iniciatoriaus ir ma
žųjų taikingųjų tautų nar
saus gynėjo”. Taip knygos 
viršelyje pažymėta.

Nors veikalas tik spėjo pa
sirodyti, pirmosios švedų 
spaudos recenzijos atrodo 
itin padrąsinančios, — tiek 
padrąsinančios, kad jau 
griebtasi išleisti veikalo ang
lišką vertimą.

Neabejojame, kad tai bus 
itin didelis įnašas į lietuvio 
dabar vedamą kovą dėl savo 
tėvų žemės laisvės.

Naujame veikale yra arti 
300 puslapių.

Jo ruošimas iš autoriaus 
pareikalavo daug metų 
kropštaus darbo. Chronologi
niu požiūriu, veikalas apima 
laikotarpį nuo garsaus Rib- 
bentropo — Molotovo 1939 
metų susitarimo iki atominės 
bombos pasireiškimo ir Ja
ponijos kapituliavimo.

LAIC.

New Yorkas. — Aprašinė- 
dama iškilmes Lietuvoje, 
,,Pravda” No. 173 pažymi, 
kad miestai ir namai puošia
mi Sovietų Sąjungos vėlia
vomis, komunistų partijos 
Politbiuro narių portretais ir 
Sovietų Sąjungos maršalų 
atvaizdais.

Kokie „bosai” krašte, to
kias ir vėliavas bei atvaiz
dus įsako iškelti. Ne taip dar 
seniai buvo kabinamos svas
tikos. LAIC.

Nuo senų laikų lietuvis siekė mokslo, šviesos, kultūros. 
Knyga jam buvo brangus turtas, išminties ir mokslo šalti
nis. Lietuvio kaimiečio svajonė buvo savo sūnų ir dukterį 
išleisti į mokslą, atkelti jam vartus į kultūros lobynus.

Tą lietuvio žengimą į šviesą skaudžiai suardė ką tik 
pasibaigęs karas. Ypač sunkioje padėtyje šiuo atžvilgiu yra 
lietuviai tremtiniai Vakarų Europoje. Bet jie rankų nenu
leido. Kad jaunieji lietuviai neliktų be mokslo, Lietuvos 
tremtiniai pradėjo organizuoti mokslo įstaigas. Dabar Vo
kietijoj jie jau turi pankiasdešimt vaikų darželių, šimtą 
pradžios mokyklų, dešimt gimnazijų, eilę liaudies universi
tetų ir kitokių švietimo organizacijų.

iš labai tolimų vietų: trečią 
po Velykų sekmadienį, Sek
minėse, lapkričio trečią sek
madienį—Dievo Motinos Glo
bos šventėje. Senu įpročiu, 
niekas neina ir nevažiuoja 
pro tuos vartus nenusiėmęs 
kepurės ar skrybėlės; tos tai
syklės laikosi ir nekatalikai.

Aplink paveikslą koplyčio
je žiūrovo dėmesį patraukia 
gausiai iškabinti įvairūs si
dabriniai ir auksiniai įžadai, 
kurių yra apie 14,000; tai ti
kinčiųjų atsidėkojimas Die
vo Motinai už gautas malo
nes.

Aušros Vartų Šv. Panelės 
garbę savo raštuose skelbė 
poetai A. Mickevičius „Pono 
Tado”
vackis, Liudvikas Kondrata
vičius, Jonas Mačiulis-Mai
ronis, Motiejus Gustaitis, o 
kompozitorius Stasys Mo- 
niuška 1846-1855 m. 
panavo lotyniškam 
keturias muzikaliai 
gas ir įspūdingas 
Vartų litanijas.

Giesmės, karmelitų užves
tos, greta religinio, turi ir 
patriotinį pobūdį. Jose šv. 
Marija šlovinama kaip „Di
di apgynėja Gedimino mies
to; sostinėje reziduojanti Iš
minties Skrynia”.

Viename eilėraštyje, „Prie 
Aušros Vartų”, poetas M. 
Gustaitis savo vizijoje mal
dauja Aušros Vartų Dievo 
Motinos užtarimo, kuris itin 
yra aktualus šiose sunkiose 
lietuvių išgyvenamose dieno
se.

Lietuvos brangenybė—Auš
ros Vartų paveikslas — vėrė 
rusų okupacinės ir dvasinės 
valdžios akį. Stačiatikių me
tropolitas Juozas Siemaška 
nejuokais ruošė to paveikslo 
paglemžimą. Prie savo testa
mento, rašyto 1860 m., jis 
pridėjo laišką carui, prašy
damas, kad jis įsakytų jo kū
ną palaidoti Vilniaus stačia
tikių šv. Dvasios vienuolyne 
ir čia vienuolyno cerkvėje 
pakabinti Aušros Vartų pa
veikslą. 1865 m. kovo mėnesį 
Lietuvos diktatorius M. Mu
ravjovas nutarė uždaryti 
Aušros Vartų koplyčią. Nu
tarimas nebuvo įvykdytas 
dėl to, kad 1865 m. kovo m. 
19 d. jis netikėtai buvo at
šauktas į Petrapilį.

ŠILUVA
Šiluvos lankytojų knygo

je, kuri yra bažnyčios koply
čioje, kiekvienas gali paste
bėti daugybę užrašų įvairio
mis kalbomis.

Čia rasime parašų anglų, 
' prancūzų, švedų ir kitomis 

kalbomis. Po tais parašais 
perskaitysime pavardes su 
įvairiais titulais, pradedant 
Šventojo Sosto atstovais, 

' profesoriais ir baigiant 
niais inteligentais: jų 
tūkstančiai, nors knyga 
dėta vesti tik 1927 m.

Koks įdomumas veda 
žmones į šį paprastą, 
kais apaugusį, nedidelį mies
telį? Kas tais smėlėtais ir 
kalnuotais keliais ištisus me
tus vilioja ekskursantų auto
mobilius, kas vilioja tas mi
nias, kurios nuo 100 iki 150 
tūkstančių kiekvienais me
tais rugsėjo 8-16 dienomis 
užtvenkia kelius iš visos Lie
tuvos, kas paklupdo maldi
ninkus ir duoda noro eiti ke
liais ištisus kilometrus? Juk 
tai paprastas, miškais apau
gęs, miestelis su devyniais 

i šimtais katalikų ir dviem 
■ šimtais žydų.

Kunigaikštis Petras Gied- 
Igaudas 1457 m. pastatė Ši
luvoje medinę bažnyčią. Gy

TREMTINIŲ BALSAS
Mokant vaikus, reikia lietuviškų knygų, vadovėlių. Šią 

spragą ypač opiai jaučia lietuvių vadai Vakarų Europoje. 
Vienas jų rašo laišką į Ameriką: „Vokietijoj yra daug įvai
raus jaunimo, yra mažų, pradžios mokyklos amžiaus vaikų. 
Tai ar negalima būtų jiems padaryti keletą vadovėlių, ele
mentorių ar šiaip chrestomatinio pobūdžio knygelių, kad 
būtų iš ko juos lietuviškai pamokyti. Tai labai opus ir skau
dus reikalas. . . Reikia visais būdais gelbėti jaunimas ir jis 
palaikyti.”

Šiuo metu vienas iš svarbiųjų darbų yra parūpinti tų 
knygų lietuviams moksleiviams Vakarų Europoje. Tačiau 
ir suaugę pasigenda lietuviško rašto, savos knygos ir laik
raščio. Išblaškyti po visus kraštus, dažnai jie savo laiš
kuose į Amerikos lietuvius pirmiau paprašo ne duonos ir 
ne drabužių, bet lietuviškos knygos.

Toki prašymo balsai ateina iš visur, kur tik yra lietu
vių: iš Vokietijos, Austrijos, Italijos, Šveicarijos, Prancū
zijos, Danijos,. Švedijos, Norvegijos ir kitur.

Atskirti nuo savo tėvynės, nuo savo žemės ir sodybų, 
nuo savo ir mylimų asmenų, tie žmonės bent knygos la
puose trokšta grįžti prie savo šalies upių, girių, laukų ir 
žmonių, kaip juos yra apdainavę garsūs Lietuvos poetai ir 
pavaizdavę jos pasakotojai.

NAUJA DARBO DIRVA
Tad prieš visus laisvėje esančius lietuvius iškyla nauja 

darbo dirva: suteikti knygų lietuviams Vakarų Europoje — 
tiek moksleiviams, tiek suaugusiems, kad jie turėtų iš ko

LIETUVOS VAIKUS VEŽA 
Į STOVYKLAS

New Yorkas. — Sovietų 
Sąjungoje šią vasarą buvo 
numatyta paimti į stovyklas 
1,675,000 vaikų.

Paduodama tą žinią „Prav
da” Nr. 117 pažymi, kad į 
stovyklas pirmoj eilėj bus 
imami Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vaikai. Anksčiau bu
vome jau pranešę, kad iš Pa- 
balčio šią vasarą buvo išvež
ta 60,000 vaikų.

LAIC.

MASKVOS PROPAGANDIS
TAI LIETUVON

New Yorkas. — Maskvos 
laikraštis „Pravda” Nr. 116 
vedamajame skelbia, kad ko
munistų partija savo geriau
sius veikėjus siunčia į „iš
laisvintus” kraštus.

LAIC.

KAUNO UNIVERSITETE

New Yorkas. — Maskvos 
kontroliuojamos spaudos 
duomenimis, Kauno universi
tete šiuo tarpu mokosi 1,800 
studentų. 1941 m. buvo 3,200.

Medicinos fakultete yra 1,- 
200 studentų, kurių tarpe 
77% merginų ir moterų. Pa
skui seka technikos ir kiti 
fakultetai. LAIC.

Aukokite pasiskaitymo knygas, apysakas, poezijos, 
dainų rinkinius, o taip pat ir tikybinę literatūrą. Prie jų 
pridėkite maldaknyges, kad lietuvis katalikas turėtų iš ko 
garbinti Dievą savo tėvų kalba.

Jei kas turėtų rimtų žurnalų, kaip „židinio”, „Naujo
sios Romuvos” ir kitų, arba Lietuviškos Enciklopedijos, — 
visa tai būtų brangi dovana lietuviams Vakarų Europoje.

Lietuvių kalba paskutiniais metais buvo labai ištobu
linta. Todėl šių laikų lietuviams jau netiktų knygos para
šytos menka, pasenusia kalba: duokite savo broliui gerą 
knygą, bet ne kokią bevertę ar brošiūrėlę. Pasenusi, bever
tė knygpalaikė lietuvio nepaguos, jo dvasios neatgaivins ir 
nepakels. Tai gali padaryti tik gera knyga, nors jos pavir
šius jau būtų ir aptrintas. Svarbu gražus, gilus turinys, 
mintys, o ne apdarai.

IŠGIRSKITE BALSĄ!
Išgirskite tremtinių lietuvių balsą: duokite jiems knygų. 

Peržiūrėkite savo lentynas, skrynias ir meskit akį į palėpę, 
gal ten yra užmestų gerų raštų. Tegul jie ten nedulkėja ir 
nedūlyja, nes jie labai, labai reikalingi tūkstančiams lie
tuvių.

Knyga lietuviui yra brangus turtas. Seniau ją knygne
šiai gabeno ir platino, statydami pavojun savo gyvybes. 
Šiandien vėl jos ilgisi lietuviai, žiaurių audrų išblaškytį 
pasaulyje.

Paskiri asmenys, mokyklos, draugijos, organizacijos, 
parapijos, — visi kaip vienas į šviesos talką: rinkite kny
gas, aukokite jas ir kuo greičiausiai siųskite į Bendrąjį 
Amerikos Lietuvai šalpos Fondą, kuris jos tuoj pristatys 
lietuviams Europoje.

Jei kas turėtų ar žinotų ką turint didesnį kiekį bet 
kurios knygos, malonėkite pranešti — gal bus galima susi
tarti tas knygas nupirkti.

Šis lietuviškos knygos vajus skelbiamas nuo spalių 1 d. 
Visas lietuviams tremtiniams skiriamas knygas prašome 
siųsti tokiu adresu:

UNITED LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE 
101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Visiems lietuviškos knygos aukotojams iš anksto reiš
kiame nuoširdžiausios padėkos žodžius.

BALF VALDYBA,
19 W. 44 St.

New York 18, N. Y.

per daugelį teismų, dingo. į šviestis, dainas dainuoti, savo tėvų pasakas pasiskaityti 
Po_ tų visų ^įvykių^Šiluva įr bent iš knygos lapų tuo tarpu išvysti Lietuvą gražią, 

skaisčią, garbingą ir sykiu tiek daug iškentėjusią.
Imkimės darbo, nieko nelaukdami. Niekas kitas už mus 

jo neatliks; tai kiekvieno lietuvio uždavinys — nunešti 
šviesos, lietuviškos knygos mūsų broliams ir seserims, iš
trėmime vargo dalią bevargstantiems.

K,xxxv r<x- Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas, šalia me- 
skh’damas^šTluvoie^ visuoti- džiaginio rūpinimosi tremtiniais, imasi šios naujos parei- 
nius atlaidus rugsėjo 8 die
ną.

Kiekvienas, atvykęs į Ši
luvą, būna sužavėtas koply
čios, kuri savo grožiu ir di
dingumu Lietuvoje yra vie
na iš labiausiai vykusių. Ste- kite visus lietuviškus mokyklų vadovėlius, kaip skaitymų 
buklingas paveikslas kasmet knygas, elementorius, priešmokyklinių vaikų paveiksluotas 
traukia ir traukia minias į knygeles, gramatikas, matematikos vadovėlius, istorijos, 

literatūros knygas, lietuvių klasikus, kaip Duonelaitį, Dau
kantą, Valančių, Žemaitę, Baranauską, Maironį, Pečkaus- 
kaitę, Vienuolį, Krėvę ir kitus.

VX, XXU.XX VXXX JXM XX - . .įlKaS lUlKO SUdC-

ką jis man papasakos. Rūtinės kryžmai, 
prisipažino, kad jį privertė palenkusi į de- 
čnininSt-i ir įskundinėti drau- "** mleidusi. Veidas

-J, ryškus, pilnas 
“Lramumo, meiles 

, o akys pilnos 
o. Veido spalva 

,.|Šv. Panelės gal- 
K'.supta sidabrine 
K'ncia aureole. Iš-

šnipinėti ir įskundinėti drau
gus ir pažįstamus, kurie kąi ir i iu 6,. 1 nors pasakys prieš sovietu

:alino di
dės šiuos 
ergyvėno- 
id tai yra 
fje veid- 
šiškumas, 
ėmimas ir 
laterialinė

valdžią ir komunistinę san
tvarką. Jam įgrasino sušau
dysią, jei jis meluos, o jei 
bus „geras” — siusią į Mask
vą, į kursus. Jis turėjo pasi-

pradėjo sparčiau garsėti. 
Kiekvienais metais ėmė rink
tis vis daugiau žmonių į tą 
apsireiškimo vietą. Šventas 
Tėvas Pijus VI atsiuntė auk
sinį vainiką apvainikuoti 
tam paveikslui ir bulę, pa- i

gos ir skelbia Knygos Vajų Lietuvių Tremtinių Reikalui.
Lietuviui tremtiniui kiekviena sava knyga bus džiaugs- 
ir paguodos šaltinis.

eili- 
yra 

pra-
vcb t U10 LUAVJV P .
rašyti, kad niekam to nesą-^as ir veidą, visą 
kys ir niekas to nežinos. nr''rlgia sidabrinis

Ir vėl sekdavo dienos, kai grybas —- rankų 

Vau sėdėti vienas s'uoTii^ plastiškai išva- 
vėl nieko nebegirdėdmlsr0k0s“lauiJ':0- 
kas dedasi klasėje, o
ydavau savo draug, snįj. t s Men.._

krutinę Įremtu rusgre*W;verts yra ]abai 
nu,_ , , '^a padarytas Vil-

Šis mano draugas dar JUgių auksakalių 
begyvena ir yra pabėgęs ^iausiai antroje 
Lietuvos, su juo susirasimįčs pUSgje> 
ju laiškais. Jis buvo gudrus rtų Diev0 Moti- 
ir mokėjo išsisukinėti. KR* jmgas paveikslas 
buvo mažiau gabūs ir virto .popiežiaus vardu 
ūkrais NKVD agentais. Taip buvo vainikuo- i 
pat pažinau vieną mokytoj?'; liepos mėn. 2 d. 
kuris tokiu pat būdu buv° vainikais, 
priverstas šnipinėti ir jsW'i^Vartus kasmet

ft-ingia sidabrinis
. j 1.1 V ei ovikLlCLVU UlvilvMf

Prie dva' jį iššaukdavo. Ir aš vėl likdamas, auksuotas
ūžimo pri- 
komunistų 

anksčiau 
.skui GPU, 
u NKVD), 
irios teisės 
įgėsi iš vi- 
loksnių su- 
daugiausiai

tuos 
miš-

mo

REIKALINGOS KNYGOS
Bet norime pabrėžti, ko pirmoje vietoje reikia: auko-

savo pažįs- 
o priversti 
organizaci-

lie savo ge- 
igo istoriją.
ūkinimas
metais, apie 
o mėnesį, 
rusų kalbos 

j įeina gim- 
ir praneša, 
yra kviečia- 
pasikalbėji-

ludu pasižiū- 
lsm viens ki-

dinėti savo kolegas. Ir ' 
pavyko iš Lietuvos pabėgt*-

Komunistų sistema | 
„puikiausia” pasaulyje- 
padaro taip, kad draugi 
draugo bijo, o tėvai nebep^' 
sitiki vaikais. Sunku ir 
vaizduoti tiems, kure 
gyvenę komunistų „rojuj8 
ir šildęsi po Stalino kai^ J 
saule. /

'Pus daugiau) 1

• ninku būriai net 
I
joj: Šiluvoje, žemai- 

k'i Pažaislyje, Tytuvė
nų diecezijoje: Piva- 
pp'jre; Telšių diecezi- 
. .Panevėžio d iecezi joje: 
j>f.kaviškio diecezijoje: 
(jdių parapijoje); Vil- 

. P : Barunuose, Guda- 
d. Katroje (Kašubin- 

l^pse (Belicos parapi- 
, fijr mieste — Aušros 
■Jir šv. Kryžiaus baž-

tą mažą miestelį, apaugusį 
senomis pušimis, kurių vir
šūnės su pagarba nusilenkia 
į tos šventovės pusę ir šla
ma apie ten glūdinčias dva
sios brangenybes.

KALVARIJOS
Pažymėtinos šventos vie

tos—Vilniaus ir žemaičių 
Kalvarijos, įkurtos XVII 
šimtmetyje.

Vilniaus priemiesčio ir Že
maičių Kalvarijos yra miš
kuose, ant gražių kalnelių, 
tarp kurių teka upeliai-Ced- 

______ c _____ --z- -j ronai. Stovi daug rokoko sti- 
venimas tyčiojosi. XV am-' liaus koplyčių, vartų ir tilte- 
žiaus pabaigoje bažnyčia su
degė. Naujai pastatytą baž
nyčią sudegino Kalvino se
kėjai, įsikūrę už pusės kilo
metro nuo miestelio. Katali
kai, lyg nujausdami ateitį,

lių — tai Kryžiaus Kelių sto
tys. Vilniaus Kalvarijoje jų 
yra trisdešimt šešios, žemai
čių Kalvarijoje — devynioli
ka. Koplyčių atstumas toks, 
kaip Išganytojas savo Kan-

čios laiku yra perėjęs. Ke
liai tarp jų pabarstyti žeme, 
atvežta iš Jeruzalės.

Nuo Didžiojo Penktadie
nio, o ypatingai prasidėjus 
Sekminėms, iki vėlybo rude
nio prasideda visoje Lietu
voje organizuotos ir pavie
nių asmenų išvykos į Aušros 
Vartų ir Šiluvos stebuklin
gas vietas, o taipgi Vilniaus 
ir žemaičių Kalvarijų lanky
mas. Kalnuose per dienas 
nesiliauja žmonių maldos ir 
giedojimai.

Jeigu kas sugebėtų su
rinkti visas maldas, sukalba
mas Lietuvos stebuklingose 
ir šventose vietovėse; jeigu

kas galėtų nugirsti milijonų 
širdžių plakimą, iš kurių 
kiekviena turi neužmirštomą 
ekstazės valandėlę; jeigu 
kas galėtų surinkti visas aša
ras, išlietas tose vietose; jei
gu kas sugebėtų išmatuoti 
visą skausmą, kuris amžių 
bėgyje sunkiai buvo nekartą 
užgulęs žmonių krūtines, ir 
visą begalinį džiaugsmą, kurs 
iš jo užgimė; jeigu kas visa 
tai įveiktų padaryti, tas pa
rašytų stebuklingą knygą 
apie lietuvio sielą, kuri moka 
pasiekti tikėjimo, vilties ir 
meilės viršūnes ir atlikti šio
je žemėje skaistyklos kelio
nę. . .



SURINKTI DRABUŽIAI

A. P. Ž. Red.

GRĮŽTA KARIAI

MIRĖ

a.

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas IŠTEKĖJO

LIETUVIS GRABORIUS

REIKŠMINGAS VAKARAS

savo 
atsi-

Hospital. Bu- 
sakramentais 
ramiai atsi- 

pasauliu. Pa-

RENGIASI NAUJAM 
VAJUI

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

~~r-.- .-...-r—------------------------------- T—---------

AMERIKA Rugsė jo-September 28,

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ

Philadelphijos Žinios
Šią savaitę baigtas drabu

žių rinkimas.
Gražiai dirbo komitetas ir 

pavieniai rinkėjai. Kai kurie 
asmenys, kurie nenori net 
savo vardo duoti, labai daug 
surinko drabužių ir įdėjo 
daug darbo, juos taisydami. 
Jiems tikrai tenka didelė pa
dėka.

Didžiausi rinkimo centrai 
buvo prie visų parapijų. Iš 
parapinių centrų ir bus iš
siųsta daugiausia drabužių. 
Per šį vajų surinkta gerų ir 
net naujų drabužių.

Tačiau kaip iš didelio mies
to, gal būtų galima buvę ir 
daugiau surinkti, jei nebūtų 
pasitaikiusios didesnės kliū
tys.

Kiek tiksliai surinkta, bus 
paskelbta vėliau. Dabar dra
bužiai jau surūšiuoti ir siun
čiami į šv. Jurgio parapiją, 
iš kur bus išvežti į New Yor- 
ką.

Pasibaigus šiam drabužių 
rinkimo vajui, nepasibaigė 
drabužių rinkimas. Dabar 
bus nuolatinis drabužių rin
kimo centras, į kurį nuolat 
galės plaukti reikalingi dra-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.

Modernižka laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Šv. Jurgio Parapija KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTE^ PRAN™*

bužiai nukentėjusiems lietu
viams.

O kai bus vėl didesnis va
jus, tai mums tik teks dau
giau pasidarbuoti mieste pla
tesniu mastu per didžiausias 
krautuves bei organizacijas 
ir galėsime surinkti daugiau 
ir geresnių drabužių.

Dabar komitetas kaip tik 
ir planuoja, kad nuolat eitų 
lietuvių gelbėjimo darbas. 
Vieni gali aukoti drabužius 
bei avalynę, kiti aukoja pi
nigais, iš kurių esti nuper
kama reikalingų drabužių. 
Prie tos vietos galės dažniau 
susirinkti mūsų lietuvių dar
bininkės ir atliks daug gerų 
darbų lietuvių gelbėjimui.

Tai tikrai bus nuolatinis 
darbas.

Svečių bei draugų ir pa
žįstamų susirinko į vestuves 
labai daug. Susituokė labai 
nuotaikingai, su mišiomis, 
kaip ir tinka jaunai katali
kiškai porai. Abu jaunieji 
gavo daug sveikinimų ir ge
riausių Inkėjimų.

Linkime ir mes ilgai ir lai
mingai gyventi naujam šei
mos gyvenime.

Berta Raškytė ištekėjo už 
Andriaus Nolano. Jie susi
tuokė šv. Petro bažnyčioje, 
Gloucester, N. J.

Jaunoji buvo kilusi iš Phi
ladelphijos ir krikštyta šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj.

Spalių 4 dieną, Šv. Pran
ciškaus dieną, šv. Kazimiero 
parapijos tretininkų kongre
gacija rengia savo bendrą 
pobūvį-arbatėlę.

Tai tikros tretininkiškos, 
broliškos nuotaikos pobūvis. 
Visi tretininkai ir jų draugai 
bei pažįstami gali dalyvauti 
toje dvasinėj puotoj. Tai tra
dicinė tretininkų šventė.

Pažymėtina, kad šios va
karienės metu jauna treti
ninkė Pranciška Mažeikaitė 
pasakys atitinkamą kalbą. 
Ji yra gailestingoji sesuo li
goninėj ir kalbės gailestingu
mo klausimu. Tikrai sveikin
tinos jaunosios tretininkės.

Vakarienės pradžia 7:30 
valandą vakare.

LANKĖSI VIEŠNIA

Lietuvių komitetas jau 
rengiasi tinkamai pradėti ir 
išvesti Tautinio Karo Fondo 
vajų.

Šiemet jis prasideda spa
lių mėnesį, tuoj po lietuvių 
drabužių vajaus. Tame vaju
je lietuviai savo darbu ir au
komis visuomet noriai talki
ninkauja.

Ir šiemet reikalinga sava
norių darbininkų, kad vajus 
pasisektų. Komitetas savo 
darbų tvarkoj jau yra numa
tęs, kaip pravesti tą vajų.

Praeitais metais lietuviai 
labai gražiai užsirekomenda
vo ir surinko labai daug au
kų, proporcingai pagal 
kvotą, šiemet negalėtų 
likti.

Rugsėjo 23 dieną šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj 
buvo didelės iškilmės. Sumos 
metu įvyko iškilmingos su
tuoktuvės dviejų lietuvių p. 
Elzbietos Rimdeikaitės, 1706 
E. Moyamensing Avė. su lie
tuviu veteranu Tomu Žukaus
ku.

Abudu lietuviai ir iš tos 
pačios parapijos. Elzbieta 
Rimdeikaitė gerai pažįstama 
visai parapijai. Ji jau nuo 
jaunystės veikė toj parapi
joj. Ji viena pirmųjų soda- 
liečių, gera vaidinto j a-artis- 
tė ir uoli darbininkė.

Paskutiniu laiku jau ke
lintus metus ji eina susivie
nijimo f in. raštininkės parei
gas. Ji tą pinigų skaičiavimo 
ir visų mokesčių registravi
mo darbą atlieka uoliai ir la
bai gerai.

Juozas Grušas

UŽ SAULĘ GRAŽESNIS
— Žiemą ne taip šalta, ar ne? — kalbėjo sulaiky

dami juoką kirtėjai.
— Ne taip šalta. . . — atsakė Adomas.
— Junti kūno šilumą ir širdies plakimą.
— Ir širdies plakimą. . .
— Ir dar ką? — kvatojosi vyrai. — Bet kas gi prie 

tokio tavęs norės glaustis!
— Pasakyk jam, kad jis biaurus, kaip rupūžė.
— Argi taip galima ant žmogaus. . .
— Sakyk, kad jis •— kaip išmirkusi velėna.
— Klausyk, Adomėl, — šaukė į ausį jaunas kirtė

jas, — ant tavęs, sako, kad tu biaurus, kaip ru. . .
Per rauplėtą veidą perbėgo šešėlis.
— Nenusimink, Adomėl, neklausyk jų. . .
— Ko man nusiminti, — sako Adomas, tankiai mirk

sėdamas. — Aš žinau, koks esu, ką čia kalbėti. Bet 
vyresnioji mergytė Steputė kartą man pasakė, kad aš 
gražesnis už saulę. Tai va! . . Kada žmona pradėjo 
mane. . . kaip jūs dabar. . . lygiai kaip ir jūs. . . ir taip 
pat . . Steputė ilgai verkė. Kai motina išėjo, ji pri
slinko, atsiklaupė, pabučiavo mano kojas ir pasakė, 
kad už saulę gražesnis.

— Bet juk Steputė akla, iš pat mažens nemato.
— Tai juo labiau, juo labiau. . . — kalbėjo susijau

dinęs Adomas. — Ji pasakė už saulę. . . Tik reikia su
prasti.

— Gražesnis už saulę! Tai gražesnis!
— Ir už mėnulį.
— Jūs nieko nesuprantate, nesuprantate nieko, — 

mikščiojo paraudęs Adomas. — Gyvenu kaip šuo, die-

Vienas po kito laimingai 
grįžta namo kariai. Vieni jau 
atleisti, kiti dar tik laikinai, 
bet jau laukia sugrįžimo die
nos. t

Ką tik jau grįžo Mykolas 
Bigenis, kurs už kelių dienų 
jau bus civilis gyventojas.

Sugrįžo iš Europos Jonas 
Karpis ir nemaža kitų mūsų 
karių. Visus sugrįžusius gra
žiai sutinka ir priima vietos 
gyventojai ir visa apylinkė. 
Beveik visur gatvės išpuoš
tos vėliavoms ir garbės kas
pinais, bei sveikinimais.

Rugsėjo 17 dieną mirė 
a. Motiejus Adomaitis, iš W. 
Philadelphijos.

Velionis ilgai ir sunkiai 
sirgo General 
vo aprūpintas 
ir prisirengęs, 
skyrė su šiuo
laidotas rugsėjo 20 dieną, šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Ilsėkis ramybėj.

Jau sudarytas komitetas, 
kurio pirmininkė yra G. Ra
manauskienė ir Internationa- 
lio Instituto veikėjai bei lie
tuvių atstovai, kad būtų su
rengtas susipažinimo vaka
ras tarp lietuvių ir nelietu
vių.

Tam numatyta svarbi pro
grama, kad visi nelietuviai 
geriau pažintų lietuvių pra
eitį, meną, literatūrą ir lie
tuvių gyvuosius troškimus 
savo laisvei atgauti. Kalbas 
pasakyti pakviesti prof. A. 
Semi ir V. Vaitkus.

Šiomis dienomis Philadel- 
phijoj lankėsi žymi lietuvė 
veikėja Devenienė. Ji yra lie
tuvių gelbėjimo komiteto da
lyvė ir atlieka didelius lietu
vių gelbėjimo darbus. Tikrai 
sveikintina jos energija ir 
pasišventimas nelaimingųjų 
brolių labui, čia buvo susto
jusi pas komiteto pirminin
ką J. Grinių.

Būdama Philadelphijoj ji 
užmezgė pažintis su geroku 
lietuvių veikėjų philadelphi- 
jiečių skaičiumi.

40 vai. atlaidai rugsėjo 23- 
25 praėjo labai nuotaikingai. 
Per visas dienas lankėsi ne
maža parapijiečių ir svečių.

Dalyvavo daug kunigų sve
čių iš visos apylinkės. Pa
mokslus sakė T. Aukštikal
nis, S. J. Mokyklos vaikučiai 
visomis dienomis atliko šv. 
Sakramento adoracijos va
landas. Rytais buvo laikoma 
daug Mišių, kuriose dalyva
vo nemaža tikinčiųjų. Daug 
parapijiečių priėmė šv. Ko
muniją ir meldėsi ta intenci
ja, kuri buvo nurodyta at
laidams.

Užbaigimo procesija buvo 
tikrai įspūdinga ir patraukė 
visų širdis prie Dievo. Bažny
čios gražus išpuošimas atro
dė dangiško atspalvio ir vi
siems darė kilnų ir patrau
kiantį įspūdį.

Daug mokinių
Parapijos mokykloj šiemet 

daugiau mokinių, negu kuo
met yra buvę šv. Jurgio pa
rapinėj mokykloj. Daug įsto
jo į pirmą skyrių ir į kitus 
skyrius.

Mokytojos seserys pranciš- 
kietės dirba visu uolumu, kad 
mokykla ir vaikų darželis ir 
toliau sėkmingai gyvuotų.

Pasaulinio karo bildesys prašytas į žmogaus s 
nutilo; taika jau paskelbta. 
Tautos tariasi apie ateitį, o 
žmones, kuriems kautynės 
buvo įkyrėjusios, siaučia 
kaip viešajame, taip ir pri
vatiniame gyvenime.

Vargas, skurdas, badas, 
mirtis paplito, kaip koks 
tvanas.

Žmonių giminei be galo 
reikalinga Vadovo, Kara
liaus, kuris juos išvestų iš to 
skurdo ir netvarkos; reikia 
tikrojo Karaliaus, kurio ka-

— Stepone Šilansku 
dar serga. Girdėjau, k 
no vykti ligoninėn. Ai 
taujama.

— Bažnyčios priear 
v atnaujintas. Įžengu 

kuriuodama ir negaišd su-pUOia akįn aiškios,
atkuria nešvari dvasia iisu spalvos, kuriomis s: 
sisėda visuomenes centr^ gįkir lubos yra išdažytos, 
suomenes širdyje apsigr. žydų _ Girdėjau, kad 1 
na‘ kO" Mendelis renka auka;

Nešvari dvasia ir jos fįtais apm tano klierikų fondui, 
nai visada budrūs, vii.’ formuota Qas ar nebus tik i 
dirba prieš Kristų ir pauškai- 
krikščionis Gi katalikui

Žmogaus širdis yra patįJ’J* 
dysis altorius.

Kai Kristus nebemyl:^ 
ir nebcgarbinarnas gy^flitąP^’ 
me, šį gyvenimą tada f

atkuria nešvari dvasia i/.

------- .c - • tam tikslui? žmonėi
krikščionis. Gi katalikai, ame- remia kun. Mendelkrališkasis vainikas amžinai remia

nevysta, kurio sostas niekuo- ^au® . rlS rauju atj judėjo jimus. 
met nedreba, kuris gali būti <^nai saldžiai sau ap.

° narncrioi ilcDriamina Lratnr1 •. n,, ntikra prieglauda ir stiprybė ^togiai ‘If damies kataįoi,. Bu- 
gyvenimo varguose. be? P™?globstyje. Jie net; j5ą

Todėl šventas Tėvas ir “k°v0Ja . > SR-
_  .. (Kristaus ir Kataliku Ra<..

Marianapc

KRUTAMIEJI PAVEIKS
LAI

Šv. Vardo Draugijos pa
stangomis yra rengiami ju
damieji paveikslai šv. Kazi
miero parapijos salėj, spalių 
14 dieną 7 vai. vakare.

Bus rodoma nauja filmą — 
„Didžiausias Įsakymas”.

Laukiama daug lankytojų.

GRĮŽO

Karys Edvardas Antonai- 
tis grįžo sveikas namo iš už
jūrių. Jo dvynukai broliai 
S-Sgt. Jonas yra marinuose, 
No. Carolina, o Cpl. Balys 
tarnauja marinuose Kalifor
nijoje. Jau ketveri metai, kai 
Edvardas nematė savo bro
lių.

Jo grįžimą paminėti rengia 
Marija Antonaitytė ir Marga
rita Knever, iš New Yorko.

Daug drabužiij
Prie šv. Jurgio parapijos 

yra įsteigtas bendras lietu
vių drabužių rinkimo sandė
lis. Jau suvežta nemaža dra
bužių, kurie netrukus bus iš
vežti į New Yorką.

Vienas geradaris paauko
jo savo sunkvežimį, su ku
riuo ir buvo surinkta daug 
drabužių iš parapijiečių ir 
kitų žmonių.

Veiks jaunimas
Kuris laikas prie parapijos 

veikė jaunimo apylinkės cen
tras. Jaunimas susirinkdavo, 
pasilinksmindavo ir gražiai 
praleisdavo vakarą.

Tie apylinkės jaunimo ben
dravimo Vakarai visiems jau
nuoliams patikdavo. Kaip 
patirta, jie bus tęsiami ir to
liau. Vakarus veda suaugę, 
vietos kunigų priežiūroj. 
Jaunieji gali pašokti, pažais
ti ir gauna nesvaigių gėri
mų.

Tokie ir panašūs jaunimo 
susirinkimai yra daromi po 
visą Philadelphijos miestą ir 
turi gerą pasisekimą.

įsteigė Kristaus Karaliaus 
šventę 1925 metais, raginda
mas tikinčiuosius kasmet 
paskutinį spalių sekmadienį 
viešai ir iškilmingai pasiau
koti Kristui Karaliui ir karš
tai melstis, kad visas pasau
lis leistų Kristui karaliauti 
žmonių širdyse.

Šiemetinė Kristaus Valdo
vo šventė bus švenčiama spa
lių 28 dieną.

Šių dienų žmogus panoro 
gyvenimą tvarkyti be Kris
taus. Daugelis viešai ar slap
tai atsisakė nuo Kristaus. 
Naujasis žmogus vietoj Kris
taus pasistato savo tautą, sa
vo rasę, savo tautinį kraują. 
Jis rėkia, šaukia, kad tik jo 
tauta turi gerai gyventi, kad 
jo tautai maža erdvės, maža 
vietos, maža duonos, maža 
žibalo, maža turtų, — maža 
ir vis maža.

Ir išveda toks šių dienų pa
gonis savo armijas į frontą 
prieš kitas tautas ir maudo 
kraujo mariose žmones, ku
rie dažniausiai nė nežino, už 
ką jie žūsta; mat, jis, vadas, 
žinąs ir taip norįs. . .

Kai žmogus gyvenimą ima 
tvarkyti be Kristaus, gyve
nimas ima lūžti ir griūti. Bet 
griūdamas gyvenimas kartu 
užgriūva, palaidoja ir patį 
žmogų, kurs šį gyvenimą sta
tė be Kristaus. Tačiau Kris
tus Valdovas turi būti vėl pa

Padėka
Nuoširdžiai dėk 

siems Tėvų Mari ji 
jams ir geradariu 
nors būdu prisidėjo 
praėjusio TT. Ma 
mėjų seimo Mar 
rugsėjo 16 d.

, Dėkojame drau 
į rios ruošė tam til 

gimus, ir tiems

Kristaus ir Katalikų BaGj §var. 
čios reikalų bei idėjų. K

Juo mažiau gyvenime dirba !
Kristus, juo daugiau bus^ pra-' 
nešvarios dvasios ir jos įjotas pa- 
bų- . šviesą raš-

Kristaus Karaliaus Svitojus, pra- 
ir yra proga visiems Kr^i lietuvius 
atgal grąžinti į gyvenini paskelbimas 
savo namus, į savo širdį.ir širdingai 
proga iš gyvenimo išguiti 
švarią dvasią ir visus jos įsikalbėjimą kurie savo aukas 
nūs susprogdinti. kitą sa- įteikė patys.

Bet čia reikia darbo,'
kia kovos, reikia pasiauLjims rabinas kiusiems ir da 
mo ir meilės Kristui, $ grupės ra- pamaldose prie 
Kristaus ir už Kristų. j^ed, savo si- tos ir a. a. kun 

Išvarytasis Kristus ie&lbė lietu- kapo.
kelio atgal į visuomenę, įsovajų. Žy- Už visus Tė1 
ją ištrauktų iš jos pačios;, kaugijų ve- rėmėjus ir £era 
ruoštų skerdynių, ieškojlffy pranešė, 1 d. bus atlaik 
lio į žmogų, į sielą, į širįsurinkusi rū- Šv. Mišios Mar 
protą. *T1LHA. ir- legijos koplyčic

(Bus daugiau) prabils renka Giliai dėking 
NLjivą siuntinį. Tėvai M: 

------------- šiaip sve- Mariana 
TREMTINIAI ORGANIB® ’̂ M ----------
JASI sirtun rūbų. ' Hav
 s&ama desim-

New Yorkas. — Vak51™8 asmei 
Vokietijoje įsikūrusi' ,,Lit!^?01Ils’Pra' 
vių Sąjungos Valdyba” M M Mary 
bą pasiskirsto šešiomis ša!™“1611! Pa'lme atstovė S1 

dalyvavusi M 
seime, davė j 

i iš seimo dari 
Kuopos pii

Dėkojame visi

Rugsėjo 23 
rų Sąjungos 
nesinis susiri

mis: tai — ūkis ir finani2^cms, su| 
organizacija - koordinaci^ veždaraa.' 
menas ir kultūra; švietim210 dalyse kas 
spauda ir informacija; apkvaitę garsia- 
pinimas darbu. įprašė siųs-kubait^-įtelk 

LAs rinkimo cen- lę visų vai

MIRĖ

Rugsėjo 15 d. mirė Domi
ninkas Karčauskas, 65 metų 
amžiaus. Palaidotas rugsėjo 
22 d. šv. Petro kapinėse po 
pamaldų šv. Jurgio bažnyčio
je.

Laidotuvių apeigas aprūpi
no J. Kavaliauskas.

GRŪDAI LIETUVOJE 
RAUDONARMIEČIAMS

New Yorkas. — „Prav- 
dos” pranešimu, prie valsčių 
vykdomųjų komitetų Lietu
voje sudaryti specialūs sėk
lų fondai, kurie pirmoje eilė
je aprūpina Lietuvoje besi
kuriančius ūkininkauti rau
donarmiečius. LAIC.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS

jais vakarus su 
a Juozas Kro
sais. trekais ap
eigos savinin-

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

z Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelplūa,

Išrinktos i 
vauti Moterį 
apskrities n 
vime, kurisLietuvis Graborius - Balsamuotoj^s įto papuoštas iHartįorde.

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. jau yra 10 
.^susiorganizavę, 
■S) narių. Visi jie 

kitokiu būdu
vių savaitę. Ki- 
aiės rūbų tvar-

- skavimą. Bus dir- 
ais ir vakarais, 
aėiau rūbus iš-

S. Tamuliei 
įkienė ir Z.

ną ir naktį dirbu, jei tik gaunu darbo. . . Ką jie be 
manęs. . . Ką tos mergytes. . . Manot, kad jų motina. . . 
Jūs nieko nesuprantatae! Ji, Stepute, ji, akla mergai
tė, bučiuoja mano kojas. . . Ar jūs suprantate!

Kirtėjai nutyla. Jiems nejauku.
Visi ilgai žiūri į degantį laužą.
Girioje ramu ir nyku. Šalčio dvelkimas sklinda per 

aikštes ir tankumynus, per plačias pusnis ir mėlyną 
skliautą, kaip sunkus ir tylus alsavimas.

Adomas susigūžia prie ugnies, jo veidas išbalęs ir 
pašiurpęs, o lūpos kietai sučiauptos. Sustingusiu 
žvilgsniu jis žiūri | plazdantį laužą, o liepsna kaskart 
vis labiau skirstosi, virsta šviesiomis žvaigždutėmis ir 
spindi. Jis girdi kažkeno tylią raudą, kuri plaukia kar
tu su vėju, siūbuoja su medžių šakelėmis.

Jis pakyla nuo laužo ir nueina svyruodamas per gi
lų sniegą. Ir dabar jam ašaros viena po kitos ritasi 
per veidą.

Vėl suskambėjo miškas. Kirvių kirčiai trinksėjo kaip 
kalvėj, krisdamos eglės šniokštė ir drebino žemę. Jų 
aidas toli skardėjo per mišką, aidėjo žaliomis eglyno 
vilnimis.

Protarpiais vėjo papūsta šlamėjo ir gaudė giria, o 
tuo momentu kirtėjai atrodė mažyčiai, kaip vabalai 
plačiame kviečių lauke. Atmetę galvas jie žiūrėjo į 
dangų siekiančias pušis, atkakliai kapojo puikius jų 
liemenis ir šypsojosi, kai medis išsitiesia po jų kojo
mis.

Bet štai viena miško gyventoja sumanė truputį pa
sijuokti iš tų ginkluotų vabalų. Rimta ir daili eglė pa
sipriešino kirtėjų valiai ir virsdama pasuko į stipraus 
kaimyno glėbį. Ji dabar kybojo ore, savo šakas supy- 
nusi su beržo šakomis.

Praeitą 
“ bingai atle 
’ Matulaitis, 

joj išbuvc 
su puse ir 
už jūrų.

Malonu 
Jonu. Jis 
Kazimiere 
prie kitų 
bei orgai

Sveikii
> sugrįžusį 

kim dirt 
rią jis Ii

Mirus
'•ūktuvės kunigą- Matulaii 

___ ____________  __ .__________ pasitikėjimi^tės kun. An- draugai 
nes čia nebebuvo nė vieno medžio, kurį galėtų pakiM0• Ryte 8:30 v. mi reiš 
ti be pavojaus ir su triukšmu nuleisti ant šio žalio vr®3 atnašavo šv. Jonui 1 
niko.___________________________________________ ^intencijai, o va- Tegu'

Beliko viena išeitis: reikia kirsti beržas. Bet šis da^P^imo puota, teikia i 
bas buvo tikrai pavojingas, nes tokio svorio spaudžiu taip buvo kun. Matula 
mas medis gali lūžti vos tik pradėjus kirsti. O šia; Indelio prašy- 
palikti negalima, nes dėl tų kelių medžių jie netekt Mėmė šv. Komu- Kleb
visos savaitės uždarbio, o gal dar ir pabaudą gautų. ‘■Minsko intend- kas pr

Bet jie visi kaklus ištempę žiūrėjo į kybančius m1 
džius ir laukė, kaip žąsys, bene nusileis debesys. Vi' 
nas kitas nuklampojo prie beržo dar kartą jsitikinį^ .f džiugi. 
kaip stipriai įkliuvusios eglės. Stora beržo šaka, maty^ ^renjefįu' 
nuo paskutinio smūgio buvo jau kiek įplyšusi ir kieį jaĮyvavimas kun ! 
vienu momentu galėjo lūžti, paleisdama visą milžinių ,. ’
ką naštą. Kirtėjas atbulas pašoko, tarsi nuodingą atrodo daug I •
vatę pamatęs. t.

— Stipriai laikosi? — klausė toliau stovintieji, a
— Šaka įplyšusi! j
— Kad taip dar nors viena eglė — dabar jau tikra 

numuštų! . .
— Bet eglės neatneši.
— Reikia kirsti beržas, nieko nepadarysi.
— Kirskit, kad norit, aš — ne.
— Aš taip pat nekirsiu.
— Nekirsi — negausi uždarbio, šeštadienį ir kai 

žmona, kad nėra kas valgyt.
(Bus daugiau)

Pa. Koresp.

— Vyrai, į talką! — šaukė kirtėjai, nebeįstengdami 
nugalėti medžio.

Visi, padėję kirvius, rinkosi murmėdami, tik vienas 
Adomas, nekreipdamas dėmesio, genėjo storą pušį.

— Ei, jūs, seni gluosniai, — šaukė atėjusieji, — argi 
nematote, kad negalima buvo leisti į šitą pusę.

— Medis yra gyvas daiktas, vyručiai, jis parodo kar
tais ir savo įnorių: būtinai virsta priešingai, negu ma
nai j j nuleisti.

— Nepažįstate medžių, vyrai. . . Kaip žmoguje, taip 
ir medyje kartais velnias slypi.

Kirtėjai surėmė dalbas ir nustūmė kamieną nuo kel
mo, į kurį jis buvo atsirėmęs. Tačiau eglė ir nemanė 
taip lengvai pasiduoti. Ji tik gūžtelėjo, pasisuko, su
šlamėjo ir dar labiau įsispraudė tarp storų beržo šakų.

— Velnias, ar angelas, visvien kas nors čia tarp ša
kų pasipynė, — kalbėjo kirtėjai.

Liko dar vienas būdas nugalėti užsispyrusią miško 
gražuolę.

Vyrai apžiūrėjo netoli augančias egles. Suskaitė net 
keturias, kurios virsdamos galėtų nutrenkti neklauža
dą savo seserį. Pakirto vieną puikią eglaitę ir ėmė 
piauti. Eglė sudrebėjo ir pradėjo linkti. Kirtėjai pa
bėgo į šalį ir įtemptais žvilgsniais, virpėdami laukė 
tos akimirkos, kada abi kaimynės su dideliu triukš
mu grius ant sušalusios žemės.

Eglė trinktelėjo, kamienas pašoko, kaip spyruoklė, 
o viršūnė nukrito ant sniego, tarsi kardu nukirsta 
galva. Ir abu medžiai, kryžmais sudėti, pasiliko kybo
ti tarp dangaus ir žemės.

Reikalas blogėjo. Kirtėjai murmėjo ir keikėsi. Jie 
parinko kitą, dar storesnę, ir pradėjo kirsti. Ši buvo 
per arti, dar neįsibėgėjusi pasiekė kybančius medžius, 
persisvėrė, viršūnė susmego | sniegą, o pakilęs kamie
nas pradėjo nuožulniai slysti žemyn.

“imore, Md.— Bėkit! — saukė kirtėjai viem kitiems. 1
Vyrai, kaip pabaidyti elniai, pašoko per sniegą. E7~ 

medžio šaka užsikirto už šakos, ir ši garbinga miš sukak- 
gyventoja su skaudžia panieka buvo priversta mirtį®8 
lauke gulėti kojom į viršų. ^ rugsėjo 23 c

Įnirtę kirtėjai nuleido dar dvi egles, bet ir šios ’pay0) ^uy° mylima 
ko medžių tinkle.

Jie jau nebesikeikė. Išnyko drąsa ir

atlaidi 
Pijoj s

Šv. 
bazar 

“|22 d.
Kle 

jiečh 
komi 
ijimo

auuuu uaug 
bet buvo gan

'>rsekė vakarienės!7; 
’įtiname brangiąją ‘ 
Wę, grįžusią į

JMienį, rugsėjo 23
I sūnus buvo pa- 
Gavo vardą Vik-

. Kun. Dr. Men
kė krikšto sakra- 
Ponai Shwartz buvo

B
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KRISTAUS
aulinio karo iRESPONDENTŲ PRANEŠIMAI 
lo; taika jau paskelbta, 
tos tariasi apie ateitį, o dysisį* ------

.nes, kuriems, kautynės Kai Ki^abeth N. T.
o įkyrėjusios, siaučia k De^ ’ 
p viešajame, taip ir pri- 
iniame gyvenime.
Vargas, skurdas, badas,. 
rtis paplito, kaip koks 
anas.
Žmonių giminei be galo 
ikalinga Vadovo, Kara
tus, kuris juos išvestų iš to 
:urdo ir netvarkos; reikia 
krojo Karaliaus, kurio ka- 
iliškasis vainikas amžinai 
evysta, kurio sostas niekuo- 
let nedreba, kuris gali būti 
ikrą prieglauda ir stiprybė 
[yvenimo varguose.

Todėl šventas Tėvas ir 
steigė Kristaus Karaliaus 
šventę 1925 metais, raginda-' 
mas tikinčiuosius kasmet 
paskutinį spalių sekmadienį 
viešai ir iškilmingai pasiau
koti Kristui Karaliui ir karš
tai melstis, kad visas pasau
lis leistų Kristui karaliauti 
žmonių širdyse.

Šiemetinė Kristaus Valdo- savo imkime. Paskelbimas 
vo Šventė bus švenčiama spa- progaišrugiškai ir širdingai

( lių 28 dieną. švariąh;.
j Šių dienų žmogus panoro n® ssrpatį pasikalbėjimą 
r i gyvenimą tvarkyti be Kris- --------

i taus. Daugelis viešai ar slap- 
1 tai atsisakė nuo Kristaus.
Naujasis žmogus vietoj Kris- • 
taus pasistato savo tautą, sa-

? į vo rasę, savo tautinį kraują.
1 Jis rėkia, šaukia, kad tik jo 
į tauta turi gerai gyventi, kad

s‘ į jo tautai maža erdvės, maža 
vietos, maža duonos, maža 
žibalo, maža turtų, — maža 
ir vis maža. z

I Ir išveda toks šių dienų pa- 
i gonis savo armijas į frontą 
prieš kitas tautas ir maudo 

I kraujo mariose žmones, ku
rie dažniausiai nė nežino, už

, . uJ vajus eina 
kūrinote' . * v. ., ,«fln^aJus S1^ savaitą pla- 
™feiūbavo.
siseday^ -
suomėj savaitę buv0 su" 
ūa pasikalbėjimas su

iajoru James Kirk ir 
Nefoji pareigūnais, žydų 

nai visįnenės atstovais, ko- 
dirba Intais ir kitais apie 
irikšikį padėtį. Informuota 
zausKiisya smulkmeniškai, 
ti, daŽDiim su tuo vietinė ame- 

, patoguispauda kasdien dėjo 
bėspri^ ar trumpesnius ap- 
nekovoji! apie rūbų vajų. Bu- 
Kristaosografuota, ir šią sa- 
čiosrafe amerikiečių spau-

JuoEfi paveikslai. Svar- 
Kristfi;kad, išklausius K. 
nešva^.ičio, kuris dirba 

mde, išsamaus pra- 
niesto majoras pa- 

^icialų ir viešą raš- 
KRto gyventojus, pra- 

paremti lietuvius

— Stepone šilanskienė vis 
dar serga. Girdėjau, kad ma
no vykti ligoninėn. Apgailes
taujama.

— Bažnyčios prieangis jau 
atnaujintas. Įžengus tuoj 
puola akin aiškios, gyvos 
spalvos, kuriomis sienos ir 
lubos yra išdažytos.

— Girdėjau, kad kun. Dr. 
Mendelis renka aukas Šv. An
tano klierikų fondui, šis fon
das ar nebus tik septintas 
tam tikslui? žmonės gausiai 
remia kun. Mendelio užsimo
jimus.

Marianapolis

s-

įjos 
:en- 
ivo, 
žiai

Bet įjparašysim kitą sa- 
datat 
mo į tas vietinis rabinas 
Krisu>; ar kitos grupės ra- 

Melamed, savo si- 
kiiE Paskelbė lie.tu- 
jaita’ų rinkimo vaJU- ZY- 
raošti!ingųjų ve'

M. Levy pranešė, 
l i turi surinkusi rū- 

’ yabau, Y.M.H.A. ir- 
*e, kad rūbus renka 
u gatavą siuntinį, 
"tsiliepė šiaip sve- 

pranešdami, kad 
ilban ir turi rūbų, 
.asiunčiama dešim-

i asme- 
yįftjznio įstaigoms, pra-

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame 

siems Tėvų Marijonų rėmė
jams ir geradariams, kokiu 
nors būdu prisidėjusiems prie 
praėjusio TT. Marijonų Rė
mėjų seimo Marianapolyje, 
rugsėjo 16 d.

Dėkojame draugijoms, ku
rios ruošė tam tikslui paren
gimus, ir tiems asmenims, 
kurie savo aukas atsiuntė ar 
įteikė patys.

Dėkojame visiems atsilan
kiusiems ir dalyvavusiems 
pamaldose prie Liurdo gro
tos ir a. a. kun. J. Navicko 
kapo.

Už visus Tėvų Marijonų 
rėmėjus ir geradarius spalių 
1 d. bus atlaikytos giedotos 
Šv. Mišios Marianapolio Ko
legijos koplyčioje.

Giliai dėkingi,
Tėvai Marijonai
Marianapolio Kolegija

vi-

New Haven, Conn

Harrison-Kearny,

a Message to the
NAUJAS DAKTARAS

Mr. Quayle

Lt. Dr. V. J. Kemėžis

Darlington, N. 
kalbos profeso-

buvo pirmutinis

PEOPLE of BROOKLYN
Once again it becomes necessary to re

quest your co-operation in expediting the dis
patch and delivery of Christmas mails to the 
men and women serving in our armed forces 
overseas.

The Postoffice Department intends to put forth every 
effort to deliver this mail before Christmas. Your help 
Is urgently needed. It must be a sorry Christmas in
deed for any of these men and women who do not 
receive their gifts in time. You can do your part by 
mailing between Sept. 15 and Oct. 15—the earlier the 
better. The parcels must not exceed five pounds in 
weight or 15 inches in length or 36 inches in length and 
girth combined. Each gift should be Indorsed 
"Christmas Parcel." These regulations also apply to 
gift parcels sent overseas in connection with the Jewish 
religious holiday Chanukah. The parcels should be 
indorsed "For Jewish Holiday."

FRANK J. QUAYLE Jr.
Postmaster

So. Boston, Mass. pijąs. Vis tai mūsų prelato 
J. Maciejausko pastangos.

VIETOS ŽINIOS)
■ ■■ r      -- - ■■ .        ■   - T 7 :    ■_ —z : —   ■ i

Kazys Konopinskas
Jis yra baigęs Apreiškimo 

mokyklą Brooklyne. Dabar 
mokosi Marianapoly.

LIETUA IŲ AUDITORIJOS 
B-VĖS ŠĖRŲ PARDAVINĖ

JIMO VAJUS

Rugsėjo 13 d. direktorių 
susirinkime buvo nutarta dė
ti visas pastangas parduoti 
daugiau šėrų, kad galėtume 
pradėti statyt auditoriją, 
nes planai jau gatavi.

Šerai vajaus laiku parduo
dami po $25.00. Po vajaus, 
tikimasi, šėras bus padvigu
bintas.

ką jie žūsta; mat, jis, vadas, Net įvairiems
žinąs ir taip norįs... .. 2Tmti vajų. Mrs. Mary 

Kai žmogus gyvenimą ima vi0į nAnJ^adipni n/_ 
tvarkyti be Kristaus, gyve-

benJnimas ima lūžti ir griūti. Bet
nrri vi n m n n mnrnnimao Vorhl

. įk penktadienį pa-
.ponias keliones, sumis:!. v,’m rubus vezdama.

jau- griūdamas gyvenimas kartu <^miesto dalyse kas 
Kaip įgriūva, palaidoja ir patį ma^;įą savaitę garsia- 
r to- kurs šį gyvenimą sta- Ašinėjo ir prašė siųs-

iugę, 
ūroj. 
ižais- 
gėri-

inimo 
ni po 
istą ir

)JE
IMS

„Prav- 
valsčių 
Lietu

tis sėk- 
ije eilė
je besi- 
iti rau- 

LAIC.

tė be Kristaus. Tačiau Kris- Pamušų rinkimo cen- 
-us Valdovas turi būti vėl pa- ^arapi jos mokyklą.

tris vakarus su 
1 inėjo Juozas Kro-i T* Ste 3208 5nieJtis> trokais ap-

TONAS Dtf istaiSos savinin- 
as buvo papuoštas 

Lietuvis Graborius ^)ĮOnįjOje jau yra bQ 

1025 MT. VERNON ST., ^rių susiorganizavę, 
200 narių. Visi jie 
ar kitokiu būdu 

šią savaitę. Ki- 
Tel. REgent 8434 pradės rūbų tvar-

RICHMOND
-.'lUlJLllo U V CLixCLl CLIO,

WH0LESAU greičiau rūbus iš- 

Savininkai lietuviai^

PERKAME ČIA 
8304-16 Richmond Str.

Md.

Rugsėjo 23 d. įvyko Mote
rų Sąjungos 33 kuopos mė
nesinis susirinkimas, kuria
me atstovė Stasė Tamulienė, 
dalyvavusi Moterų Sąjungos 
seime, davė platų pranešimą 
iš seimo darbų bei nutarimų.

Kuopos pirmininkė M. Jo- 
kubaitė įteikė gražią dovanė
lę visų vardu, pagerbiant 
kuopos atstovę.

Išrinktos sąjungietės daly
vauti Moterų Sąjungos Conn, 
apskrities metiniam suvažia
vime, kuris įvyks spalių 14 d. 
Hartforde: A. Kvaratiejienė, 
S. Tamulienė, M. Ramanaus
kienė ir Z. Markūnienė.

nebeįstengdami

daTni, tik vienas 
ėjo storą pušį, 
atėjusieji, — argi 
šitą pusę.
ii, jis parodo kar- 
sšingai, negu ma-

ūaip žmoguje, taip

kamieną nuo kel
iu eglė ir nemanė 
Įėjo, pasisuko, su- 
) storų beržo šakų, 
s nors čia tarp ša-

užsispyrusią miško

egles. Suskaitė net 
nutrenkti neklauža- 
ikią eglaitę ir ėmė 
linkti. Kirtėjai pa

is, virpėdami laukė 
s su dideliu triukš-

ako, kaip spyruoklė, 
arsi kardu nukirsta 
judėti, pasiliko kybo-

rmėjo ir keikėsi. Jie
•adėjo kirsti, ši buvo

' ’Xc>nčius medžius,
'-',mie-

Koresp.

— Bėkit! —šaukėt- Dubinsko sukak- 
Vyrai, kaip pabaidyti^ tuvės

medžio šaka užsikirto^enj’.rugsėjo 23 d.
gyventoja su skauftPP'i0! buv0 minima. 
lauke gulėti kojni* ukuaktH.v8s kumga- 

Įnirtę kirtėjai nulėk»lrbu0tas ,ku“',^n’ 
i I- r u asko. Ryte 8:30 v. ko medžių tinkle. . , f v diskas atnašavo sv.Jie jau netak*> 0 intencijaii o va. 
nes čia nebebuvo K pagerbimo puota, 
ti be pavojaus ir su tn^as^ kaįp buv0 kun

........Mendelio prašy- 
Beliko vienaūeits . prįgmg Į£Omu_ 

bas buvo tikrai Dubinsko intenci- 
mas medis gali lūžti
palikti negalima, nes \ —— 
visos savaitės užda^^u^P^.

Bet jie visi ste,bin0 T/121,11®1’
džius ir laukė, kUn'. Menįehų 
nas kitas y . V
1 • L. ■••ivn;^Pagerbimo puoto- 
kaip stipriai jkli . ^Įįene atrodo daug 
nuo paskutinio sm^ bet buv0 gan 

--------ienės 
brangiąją 
grįžusią į

Praeitą savaitę buvo gar
bingai atleistas Corp. Jonas 
Matulaitis, kuris karo tarny
boj išbuvo ketverius metus 
su puse ir apie trejus metus 
už jūrų.

Malonu buvo pasimatyti su 
Jonu. Jis priklausė prie šv. 
Kazimiero parapijos choro ir 
prie kitų naudingų draugijų 
bei organizacijų.

Sveikinam Joną, laimingai 
sugrįžusį į mūsų tarpą, ii’ lin
kini dirbti dėl tėvynės, ku
rią jis labai myli.

Mirus Jono dėdei kun. K. 
Matulaičiui Lietuvoje, visi 
draugai, draugės ir pažįsta
mi reiškia gilią užuojautą 
Jonui liūdesio valandoje.

Tegul gerasis Dievas su
teikia amžiną atilsį kun. K. 
Matulaičio vėlei.

Neseniai ši lietuvių koloni
ja susilaukė naujo profesio
nalo — gydytojo Lt. Vito J. 
Kemėžio. Jis yra Juozo ir 
Onos Kemėžių sūnus iš Kear
ny, N. J.

Jojo brolis, kun. M. Ke
mėžis, yra Bayonne, N. J. lie
tuvių parapijos klebonas ir 
seminarijos 
J. lietuvių 
rius.

Mykolas
šios parapijos įšventintas ku
nigas, Vitas tampa pirmuti
niu Harrison-Kearny parapi
jos savu gydytoju.

Lt. Dr. Vitas Kemėžis, bai
gęs mokyklą ir kolegiją, bu
vo nuvykęs į Louisiana vals
tybę, kur įstojo į Louisiana 
State universitetą, čia jis 
studijavo specialinius kur
sus psychologijoje.

1941 m. įstojo į Hahver- 
mann Medical College. Phi- 
ladelphijoj, Pa.

Mokslas jam sekėsi. Pa
skutiniais metais jis buvo 
kolegijos metraščio ,,Medic” 
redaktorius.

Kilus karui, jis stojo į ka
riuomenę ir 1944 m. baigė 
Hahvermann Medical Col
lege. Mokyklos viršininkai 
pakvietė daktaro brolį kun. 
Mykolą suteikti palaiminimą 
akto dienoje. Buvo tai antras 
kartas, kai katalikų kunigas 
toj įstaigoj per 75 metus to
kį palaiminimą suteikė.

Paskutiniais mokslo me
tais Lt. Dr. Vitas Kemėžis 
praktikavo Stevens Hospital, 
Philadelphijoj. Po to vienus 
metus ėjo intern o pareigas 
įgyti praktikos Šv. Mykolo 
ligoninėje, Newark, N. J.

Išlaikęs egzaminus jis įsi-

Vyčiij Seiman
Iš Bostono į Chicagą Vy

čių seiman buvo nuvykęs gra
žus būrys — iš viso septyne
tas.

Tarp jų buvo Vyčių pirm. 
P. Razvadauskas su žmona, 
adv. A. Jankauskas, F. Gren- 
delytė, R. Glineckaitė, J. Mar- 
čulaitytė ir L. švelnis.

Naujojoj Anglijoj Vyčiai 
gana stiprūs. Turi 14 kuopų 
ir rengiasi atgaivinti dar 4.

Naujosios Anglijos Vyčių 
apskrities pirm, yra Longi
nas Švelnis.

Chicago, Ill
Valdybos įvesdinimas

Dariaus-Girėno Postas Nr. 
271, American Legion, šešta
dienį, rugsėjo 22 d. savo rū
muose surengė spalvingai iš
kilmingą naujos posto valdy
bos 1945-6 metams įvesdini
mą, kuriame, be eilinių narių 
legionierių, dalyvavo daug 
žymių svečių iš Amerikos Le- 
gijono ketvirtojo distrikto, 
kaimyninių postų, laikraščių 
redaktorių, korespondentų, 
ir t. t.

Naujas komanderis yra Pr. 
Pumputis.

Los Angeles, Cal.
Telegrama Sekretoriui 

Byrnes
Šiomis dienomis A.L.T. 

skyrius Los Angeles pasiun
tė į Londoną kablegramą 
Valstybės sekretoriui Byr
nes, prašant išlaisvinti Lie- 

gijo diplomą ir gavo teisę įUVą nuo rusų okupacijos ir 
L New grąžinti jai nepriklausomy-

- - bę, einant Atlanto čar-
1944 m. rugsėjo 17 d. jis terio dėsniais, kurie buvo nu

vedė lietuvaitę mokytoją Ma-' statyti mažoms ir didelėms 
riją čurinskaitę. Ji yra bai- tautoms lygiai. Telegramą 
gusi N. J. State Normai pasirašė skyriaus pirm. V. 
School ir buvo mokytoja pra- Mockus ir sekretorė B. Star-

mediciną praktikuoti 
Jersey valstybėje.

dineje Bellville, N. J. mokyk
loje.

Gavęs laipsnį naujas dak
taras buvo valdžios paskir
tas vykti į Shepherd Field, 
Texas tarnauti amerikos la
kūnams. Dabartiniu laiku jis jain 
paskirtas į Carlisle, Pa. Čia kįmus

kienė.

Klebonas kun. E. Gradec- 
kas pranešė, kad 40 valandų 
atlaidai prasidės mūsų para
pijoj spalių 7 dieną.

nuo paskutinio sW’ bet buv0 
vienu momentuiG sekė vakari 
ką naštą. Kirtėjas ęįname 
vatę pamatęs. junytę,

— Stipriai laikosi-

Šv. Kazimiero parapijos 
bazaras šiemet įvyks spalių 
22 d. ir bus visą savaitę.

Klebonas kviečia parapi
jiečius prisidėti darbu 
komis, taipgi platinti 
jimo bilietėlius.

— Šaka įplyšiS- padienį, rugsėjo 23 
-Kad taip dar ų sūnus buvo pa- 

numuštų!.. t Gavo vardą Vik- ’
— Bet eglės n^do. Kun. Dr. Men-
— Reikia kirsti ti^kė krikšto sakra-
— Kirskit, kad^^nai Shwartz buvo
— Aš taip pat D^’ab

žmona, kad

ir au- 
lamė-

Bridgeport, Conn
Praeitą savaitę buvo pa

rapijos 40 valandų atlaidai. 
Pranciškonas kun. Juvenalis 
Liauba pasakė gražius, turi
ningus pamokslus. Jis taipgi

Aukos
Rugsėjo 16 d. įvykusiame 

Kultūros ir Labdaros Klubo 
susirinkime nutarta paauko
ti iš iždo $25.00 War Chest 
vajui einant, o BALE sky
rius nutarė už 100 dolerių 
nupirkti naujų smulkių daik
tų, kaip tai siūlų, segtukų, 
adatų, drabužėlių vaikams, ir 
pasiųsti sandėliu.

Rūpinamės, kada bus gali
ma tiesioginė pagelba pabė
gėliams. Vis dažniau ateinan
čiuose laiškuose per karei
vius ir pažįstamus Vokieti
joj ar Prancūzijoj esą lietu
viai skundžiasi visišku skur
du.

Šv. Kazimiero parapijiečių 
pastangomis buvo rengiamas 
šokių vakaras rugsėjo 23 d. 
Tai buvo pirmutinis balius 
atidarant rudenio sezoną.

B. S. S.

East St. Louis, Ill

Mūsų klebonas kun. Dr. A. 
Deksnys gavo žinią, kad jo 
tėvas Stanislovas mirė Sibi
re.

Ten pat yra ir jo brolis.
Pažįstami ir parapijiečiai 

klebonui reiškia gilią užuo
jautą liūdesio valandoj.

Pittsburgh, Pa

LIETUVIŲ TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

Pirmadienį, spalių 8 d., 8 
vai. vakare Apreiškimo pa
rapijos muzikos salėje šau
kiamas metinis New Yorko 
Lietuvių Tarybos susirinki
mas'.

Valdyba

DIDELIS PARENGIMAS

Moterų Sąjungos N. Y. ir 
N. J. apskritis rengia juokin
gą veikalą vardu ,,Teisme” 
ir taip pat „Vienas mėnuo po 
vestuvių”.

Po vaidinimo bus šokiai.
Parengimas įvyks lapkri

čio 18 d., sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje.

Draugijos prašomos tą 
dieną nieko nerengti.

Bendrovė gauna nuomos 
$900.00 per metus už ,,Lunch 
Wagon”, o po trejų metų 
gausim $1,200 per metus.

Bendrovės turtas dabar 
siekia apie $30,000.

Atsišaukiam į vietines ir 
apylinkės draugijas, klubus 
ir pavienius veikėjus prisi
dėti prie šio darbo, kuriuo 
galėsim visi lietuviai pasi
džiaugti, kada turėsim nuo
savą namą.

Tikimės, kad draugijos ir 
pavieniai asmenys parems 
mūsų atsišaukimą.

Pereitą savaitę šėrus pir
ko: Ant. Masiulis, I. Pollac- 
kas ir Vincas Kuras.

Bendrovės direktorių su
sirinkimai būna pirmą mėne
sio penktadienį, Liet. P. Klu
bo salėj 60-39 56 Drive, Mas- 
peth, N. Y.

Tad Liet. Piliečių Klubo 
mėn. susirinkimas bus penk
tadienį, rugsėjo 28 d., 8 vai. 
vak. Klubo salėj.

P. J. šlapikas, direkt.

PADĖKA

SUTIKIMO VAIŠŪS

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 
22 d., Mrs. Shalins suruošė 
priimtuvių puotą savo sūnui 
Cpl. Petrui Shalins ir jo žmo
nai Gigai.

Susirinko gražus būrys 
draugų pagerbti jų. Buvo ne
mažai ir biznierių, kaip tai 
grab. S. Aromiskis, kont. Ši
maitis ir kiti.

Rūbų rinkimas
Rūbų vajus eina smarkiai, 

pasidėkojant mūsų prelatui 
J. Maciejauskui.

Jam išsiuntinėjus atsišau- 
j į katalikų parapijas, 

tiek rūbų privežė iš karto, 
kad moterims ir vyrams pa
dedant, apsidirbti nebeįma
noma.

Iš mūsų miesto iki šiolei 
yra išsiųsta į Brooklyno san
dėlį virš aštuonių tūkstančių 
svarų drabužių. Tai labai 
daug, žiūrint mūsų kolonijos 

prašė pasimelsti už Lietuvą didumo. Jokiu būdu nebūtų 
ir Lietuvos tremtinius Sibi
re ir kitur, kad Dievas jiems 
suteiktų laimės sugrįžti ne- 
priklausomon Lietuvon.

kiek pabuvęs, jis bus išvež
tas į Madison, Wisconsin.

Jaunam gydytojui jojo tė
veliai, broliai, seserys ir vi
si draugai, giminės ir arti
mieji linki geros sėkmės atei
tyje.

A. K.

buvę galima tiek padaryti 
pavieniui ir nesikreipiant į 
šio miesto bažnyčias ir para-

Ateinantį mėnesį įvyksta 
parapijos metinis bazaras. 
Vėliau bus pranešta, kurio
mis dienomis tai rengiama.

Parapijos choras turės sa
vo metinį parengimą lapkri
čio mėnesį.

Iš karo grįžęs J. Bernotas 
jau pradėjo chore giedoti.

Dabar choras turi 13 solis
tų ir solisčių.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA”
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del Cerro
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Svarbi konferencija
Šių metų lapkričio 29, 

ir gruodžio 1 dienomis Chi
cago j e įvyks Visuotinis Ame
rikos Lietuvių Kongresas. Jį 
šaukia Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Savaime suprantama, kad 
visos Amerikos lietuvių ko
lonijos siųs delegatus į kal
bamą kongresą. Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai negali 
atsilikti. Kad nusiuntus kuo 
gausiausią pittsburghiečių 
delegaciją į Amerikos Lietu
vių Kongresą, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Pittsburgho 
skyrius šaukia plačią šios 
apylinkės lietuvių organiza
cijų konferenciją.

Konferencija įvyks sekma
dienį, spalių 21 d., Lietuvių 
Piliečių Svetainėje. Pradžia 
3 vai. po pietų.

Delegatų į šią konferenci
ją prašoma siųsti po vieną 
nuo kiekvienų dešimties jū
sų organizacijos narių. Taip 
pat galės dalyvauti ir sve
čiai.

Pagrindinis konferencijos 
tikslas bus: nustatyti skai
čių ir išrinkti delegatus į 
Amerikos Lietuvių Kongre
są; išspręsti būdus sukelti 
delegatų kelionei lėšų; ap
svarstyti priemones, kokias 
turėtų panaudoti Amerikos 
Lietuvių Kongresas, kad pa
gelbėti Lietuvai griežtai iš
kelti jos nepriklausomybės 
bylą būsimoje taikos konfe
rencijoje ir ją ginti.

30

Washingtonas. — Ligi me
tų galo laivynas paleis 820,- 
000 jūrininkų.

Grojo A. Poškaus orkes
tras.

Cpl. Petras Shalins, kele
tą metų ištarnavęs kariuo
menėje, tikisi greit grįžti iš 
karinės tarnybos. J. Z.

Rugsėjo 15 d. man buvo 
suruošta „Surprise party” 
gimtadienio proga.

šiuo noriu pareikšti nuo
širdžią padėką J. Terebeizie- 
nei, kurios namuose įvyko 
parengimas, taip pat 29 kuo
pai už brangią dovaną. Da- 
mušienei dėkoju už skanų 
tortą, M. Kivitienei už gar
džių valgių parengimą ir P. 
Grigienei už vakaro vedimą.

Dėkoju visoms, kurios reiš
kė linkėjimus.

Priimkite lietuvišką ačiū.
S. Subatiene

Svarbu ne tai, kaip ilgai, 
bet kaip gerai gyvename.

Tomas Kempietis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Graborius—Baisam uoto jas

Tel. NEwtown 9 - 4464

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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RUOŠIAMAS “AMERIKOS” BAZARAS
Rugsėjo 20 d. „Amerikos” įstaigoje įvyko „Amerikos” 

leidėjų vadovybės susirinkimas. Dalyvavo Lietuvių Univer
salinio Biuro direktoriai: pirm. K. J. Krušinskas, vicepirm. 
kun. J. Aleksiūnas, kun. N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas, Da
nielius J. Averka ir Juozas B. Laučka. Svarstyta laikraščio 
ir įstaigos stiprinimo reikalai.

Posėdyje nutarta suruošti „Amerikos” trijų dienų ba- 
zarą. Kleb. kun. N. Pakalnis maloniai sutiko leisti bazarą 
suruošti jo vadovaujamos Apreiškimo parapijos salėje. Ba- 
zaras bus tris dienas — lapkričio 23, 24 ir 25. Jo rengimo 
darban nutarta kviesti tuos pačius geruosius „Amerikos” 
bičiulius, kurie pernai sudarė bazaro komitetą. Tikimasi, 
kad kiekvienos vietos parapijos draugijos turės atskirus 
parapijų skyrius.

Pernykščio bazaro darbuotojai jau yra pareiškę savo 
sutikimą ir šiemet pasidarbuoti. 1945 metų bazaro rengimo 
komiteto susirinkimas yra kviečiamas šį penktadienį, rug
sėjo 28 d., 8:30 vai. vak., tuoj po Federacijos susirinkimo, 
Apreiškimo par. salėje.

Apie bazaro darbo planus bus pranešta vėliau. „Ame
rikai” artimos draugijos prašomos lapkričio 23-25 d. d. su
silaikyti nuo savo parengimų.

NESURANDAMAS KARYS Mūsų Apylinkėje ĮSTOJO VIENUOLYNAN

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

Šį penktadienį, rugsėjo 28 
d., šaukiamas New Yorko Fe
deracijos apskrities mėnesi
nis susirinkimas Apreiškimo 
parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai.
Visi nariai kviečiami atsi

lankyti. Valdyba

KARO FONDO VAJAUS 
LIETUVIŲ KOMITETAS
Antradienį, rugsėjo 25 d., 

įvyko Karo Fondo vajaus lie
tuvių komiteto steigiamasis 
susirinkimas.

Buvo atsilankę apie 60 vie
tos draugijų atstovų ir vei
kėjų.

Pranešimą padarė BALF 
pirm. kun. Dr. J. Končius. 
Buvo ir kitų kalbėtojų.

Išrinkta komiteto valdyba 
ir vajaus komisija.

Plačiau bus pranešta kitam 
numery.

GRIŽO KAREIVIAI 
BROLIAI

Pfc. Viktoras Garliauškas 
buvo garbingai atleistas iš 
karinių pareigų, rugsėjo 20 d.

Ištarnavo kariuomenėje 4 
metus ir 8 mėn. Užjūryje bu
vo 2 metus. Grįžo iš Vokieti
jos. Turi keletą pasižymėji
mų.

Cpl. Juozas Garliauskas 
grįžo 30 d. atostogų pas sa
vo motiną A. Garliauskienę. 
Ištarnavo kariuomenėje apie 
3 metus. Užjūryje išbuvo 2 
metus. Parvyko iš Vokieti
jos.

Grįš atgal į karines parei
gas spalių 3 d. į N. Caroline.

Abudu broliai džiaugiasi, 
sveiki sugrįžę, galėdami sma
giai pasisvečiuoti su namiš
kiais.

Bet labiausiai džiaugiasi 
motina sulaukusi abiejų sū
nų. ____________
KARO FONDO PARENGI

MAS
Šį sekmadienį, rugsėjo 30 

d. 2:30 vai. po pietų New Yor
ke Tautinis Karo Fondas 
ruošia milžinišką parengimą,

į kurį pakvietė programą at
likti ir lietuvius.

Lietuviams atstovaus tau
tinių šokių šokėjų grupė, ku
riai vadovauja Br. Brundzie- 
nė.

Šis parengimas įvyks 
Bronx Parke, Botanical Gar
den.

Dalyvaus apie 15 įvairių 
tautų. Kadangi čia vietos gy
ventojams patogus susisieki
mas, tai turėtų ir lietuviai 
gausiai dalyvauti.

Šį penktadienį šios šokėjos 
pakviestos YWCA, Brooklyn, 
N. Y. atlikti tautinių šokių 
programos.

Į Botanical Garden galima 
važiuoti traukiniais iš Grand 
Central (lower level) ligi Bo
tanical Garden 200 Str. 
Bronx. Taip pat tą vietą ga
lima pasiekti su 3 Avė. EI. 
traukiniu.

Įėjimas be bilietų.
Jeigu šį sekmadienį lytų, 

tai tas parengimas būtų nu
keltas į kitą sekmadienį, spa
lių 7 d., tuo pat laiku.

ŠV. JURGIO DR-JOS 
NARIAMS

Šv. Jurgio Draugijos kvar
talinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių — Oct. 3 
d., Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Šis susirinkimas svarbus, 
nes karo metu buvo nutari
mas nerengti jokių parengi
mų, bet karui pasibaigus, mė
ginsime ką surengti.

Visi kviečiami dalyvauti.
J. Ambrazaitis, pirm.

VIENUOLYNO NAUDAI 
PARENGIMAS

Nukryžiuoto Jėzaus sese
rų vienuolynui Brocktone pa
remti rengiama Bunco parti
ja.

Partija bus Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne, 
rugsėjo 28 d., penktadienį, 
8 vai. vakare.

Prašome visus gausiai at
silankyti ir paremti lietuves 
vienuoles, naujai įsikūrusias 
savo motiniškuose namuose.

Rengėjos.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

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

TeL MArket 2-5360

| LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarines

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

į KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 13 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St.

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

AD. JftZAVITAS
VIOLETA PRANOKUS 

Muzikos Vedėja 
EVergreen 8-3626

laiško, rašyto iš- 
į Europą pereitais

Brangi Mamyte,

Cpl. Antanas Sijevičius, 
tarnavęs inžinierium B-24 
bombonešyje.

Praeitų metų lapkričio 30 
d. Karo Departamentas pra
nešė motinai Onai Sijevičie- 
nei, kad jos sūnus Antanas 
yra dingęs kur nors Europos 
karo fronte lapkr. 10 d. Nors 
ir dabar jo likimas nežino
mas, motina dar vis turi vil
ties, kad jis dar atsiras.

Čia yra ištrauka iš A. Si- 
jevičiaus 
vykstant 
metais:

„Mano
Prašau, Brangioji, nesirū

pink manim, nes yra, kas 
mane globoja, žinai, kad tai 
yra Aukščiausiasis Viešpats.

Aš tikiu, kad Tavo svei
kata tokia pat, kaip kad aš 
palikau Tave, Mieloji. Tu at
rodei puikiai, kai aš ten bu
vau... Baigsiu šiuo tarpu. La
banakt, ir Dievas tegul lai
mina tave. Tavo sūnus Anta
nas”.

Ona Sijevičienė yra veikli 
Angelų Karalienės par. dar
buotoja, Amžinojo Rožan
čiaus dr-jos pirmininkė. Nuo
širdžiai remia laikraštį 
„Ameriką”, kurios ji yra il
gametė skaitytoja.

Linkime O. Sijevičienei 
kuo greičiausiai sulaukti sū
naus sugrįžtant.

SUGRĮŽO Iš EUROPOS
Liepos mėnesį sugrįžo pas 

motinėlę karys Raimondas 
Daubaras, kuris išbuvo 30 
mėnesių tarnyboje. Karys 
Raimondas grįžo sveikas. 
Motinėlė Daubarienė gyvena 
145 Hemlock St.

Sveikinam sugrįžusį karį 
Raimondą ir linkime geriau
sio gyvenimo tarp savųjų.

Šiomis dienomis sugrįžo 
antras sūnus — karys Ed
vardas Daubaras pas moti
nėlę 30 dienų poilsio.

Karys Edvardas išbuvo 24 
mėnesius Europoje.

Daubarienės žentas Tho
mas Campbel buvo paleistas 
visai iš karo tarnybos.

9 Kun. J. Karalius šią sa
vaitę lankėsi New Yorke Kul
tūros Instituto posėdžiui.

® Kun. J. Baltusevičius, 
Kunigų Vienybės pirm., bu
vo atvykęs į New Yorką Kul
tūros Instituto reikalais.

® Kun. J. Savulis iš Du
ryea, Pa., buvo atvažiavęs 
New Yorkan šią savaitę.

® A. Vaičiulaitis apsigyve
no New Yorke. Greičiausiai 
jį galima pasiekti „Ameri
kos” adresu.

® Pelyną Stoska ateinantį 
trečiadienį, spalių 3 d., dai
nuoja vyriausią rolę „Par
duotojoj Nuotakoj”, City 
Center Operoj.

® Sue Griska šį sekmadie
nį dainuoja „Traviatoj” ir 
„Carmen”. Abu veikalai,’vie
nas po pietų, antras vakare, 
eina City Center operoj.

® Julija Oreškienė, grįžda
ma po atostogų iš Conn., bu
vo pakeliui sustojus New 
Yorke.

o Kun. Dr. V. Širvaitis, 
kuris studijuoja Washingto
ne, lankėsi New Yorke ir 
„Amerikoj”. Su juo buvo at
vykęs kun. S. Raila iš Phila- 
delphijos.

® P. Labanauskas šiuo me
tu atostogas leidžia New 
Yorke.

• Prof. K. Pakštas po po
ilsio Naujojoj Anglijoj yra 
grįžęs į New Yorką.

• L. Švelnis, Naujosios 
Anglijos Vyčių apskr. pirmi
ninkas, parskrido New Yor
kan iš Chicagos, kur dalyva
vo Vyčių seime. Ta proga jis 
aplankė „Ameriką”, prieš 
grįždamas namo.

• O. Klimaitė iš Kearny, 
N. J. buvo išvykusi Chicagon, 
kur dalyvavo Vyčių seime.

• S. 1-c D. Razanauskas 
grįžęs atostogų 15 dienų. Da
bar gyvena Little Creek, Va.

• Kun. Ant. Pažereckas 
perkeltas į šv. Onos parapiją 
Flushing.

• Kun. V. Godūnas paskir
tas į šv. Jurgio parapiją 
Brooklyne.

• Sgt. Jonas Valašinas 
rugsėjo 16 d. grįžo namo, at
leistas iš kariuomenės.

Elena Matonytė

Elena Matonytė, duktė 
Prano ir Onos Matonių, gy
venančių Astoria, L. I., įsto
jo rugsėjo 8 d. seserų domi- 
ninkonių vienuolynan Amity
ville, L. I.

Ji veikliai dirbo CYA or
ganizacijoje. 1942 m. buvo iš
rinkta sodalicijos pirminin
ke, o sekančiais metais ir 
1944 m. buvo perrinkta. Ji 
taip pat pirmininkavo lietu
vių parapijų sodalicijų meti
niam suvažiavime šių metų 
gegužės 27 d.

1944 m. ji buvo išrinkta 
CYA pirmininke.

Jai pirmininkaujant, tiek 
sodalicijos, tiek CYA veikla 
buvo labai gyva.

Sodalicija ir CYA linki 
naujai vienuolei visokeriopos 
palaimos.

Elena Matonytė yra penk
toji, iš sodalicijos ir CYA iš
ėjusi į vienuolyną.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Moterų S-gos 35 kuopa lap

kričio 11 d. rengia smagų 
laimėjimų vakarą. Bus gra
žių dovanų. Užkandžiai bus 
duodami dykai.

Pradžia 7 vai. vak. Bilie
tai po 50 c. Rengėjos kviečia 
visus atsilankyti.

Maspetho Žinios

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Apreiškimo 
Parapija

Apreiškimo parapijos Vy
rų Maldos Apaštalavimo 
Sąjungos visotinis susirinki
mas šaukiamas rugsėjo 30 d. 
tuojau po sumos parapijos 
salėje.

Prašomi visi M. Apaštala
vimo nariai dalyvauti. Tai
pogi prašomi visi parapijos 
vyrai susirinkiman pamaty
ti, kas ta Maldos Apaštalavi-

Rap. mo Sąjunga, nes daugeliui 
ji visai nežinoma.

Vyrų M. A. SąjungaVYČIŲ SUSIRINKIMAS
New Yorko ir New Jersey 

vyčių apskrities susirinki
mas bus spalių 7 d., sekma
dienį, Jersey City, N. J.

Vieta — šv. Onos parapi
jos salė, prie Grand St. ir 
Manning Ave.

Šis susirinkimas

DIDŽIAUSIAM LAIKRAŠTY

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

AMERIKOS LIETUVIŲ K 
ŪKŲ VISUOMENINIO 
KULTŪRINIO GYVENU

SAVAITE ASTIS

EINA KAS PENKTADD

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

įjieivis ra- 
’■linuoja per 
L Tai atei- 
įį bangas, 

gėlėtą kar- 
jie partiza- 

vyrai ir 
^tavoje, pa- 

M Kai- 
jfveiktik mo- 

turi tu-

įsgų apara-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimą 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g€ 
riausix bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITEs, rįj partiza-

Juozas Cinkus įmos daina
495 Grand Street, Brooklyn, N. YF1.1188]88?,8

Angelų Karalienės 
Parapija

noriteJaunuoliai, kurie 
įsirašyti į chorą ir pasimo
kyti dainų ir giedojimo, kvie
čiami penktadienio vakarais 
8 vai. į parapijos salę.

Dabar eina pamokos ir pa
sirengimai prie parapijos 
koncerto.

Vaikinai ir mergaitės kvie
čiami.

Tikybos ir lietuvių kalbos 
pamokos laikas pamainytas. 
Dabar sesutės moko: pirma
dieniais, trečiadieniais nuo 4 
vai. p.p., gi šeštadieniais nuo 
10 vai. ryto.

Tėveliai prašomi savo vai
kus prižiūrėti, kad jie lanky
tų pamokas.

Parapijos jaunuolių švil
pukų beno balius rugs. 22 d. 
gana gerai pavyko.

Dalyvių, ypač jaunimo, be- 
vo matyti ir iš kitų parapijų. 
Gražu, kaip jaunuoliai vieni 
kitus remia, dalyvaudami jų 
parengimuose.

labai 
svarbus. Kviečiami nariai at
silankyt kuo gausiausiai.

Pradžia lygiai 3 vai. po 
pietų.

Apskrities Sekretorė

Apkalbėjimas suteršia ap
kalbėto ją ir jo priešą.

Sokratas

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

Kvietimas
Šį sekmadienį 6 vai. Ro

žančiaus draugija ruošia 
dviejų veiksmų vaidinimą ir 
balių. Į šį gražų parengimą 
kviečia atsilankyti visus, 
jaunus ir senus, ir gražiai 
laiką praleisti.

Bus šokiai prie gero orkes
tro.

Karių Motinų ir Žmonų 
metinis susirinkimas bus pir
madienį, spalių 1 d., po No- 
venos pamaldų.

Mot. Sąjungos svarbus su
sirinkimas bus antradienio 
vakare 8 vai.

ČIGONŲ BALIUS

Juozas G. Vaškas buvo pla
čiai paminėtas didžiausiame 
Amerikos laikrašty — rugsė
jo 16 d. „Sunday News”. Ten 
buvo ir jo nuotrauka prie 
darbo.

Jo darbas yra „teataster” 
— pagal paragavimą skirs
tyti arbatą rūšimis. Jis dir
ba jau 20 metų šioj srity. Jis 
gyvena Woodhaven, jo ofi
sas Manhattan.

Kitą sekmadienį Rožan
čiaus draugija minės savo 
metinę šventę. Bus mišios 9 
vai., ir visos narės eis ben
drai prie komunijos. Vaka
re po pamaldų bus metinis 
susirinkimas.

Iš kariuomenės parvyko 
garbingai atleisti Kivytų 
žentas G. Smit, Vyšniauskie
nės žentas J. Mataliano, Ed. 
Gimus ir B. Navickas. Jie 
visi išbuvo Europoj po tre
jus metus.

BALF vajus eina gražiai. 
Žmonės aukoja drabužius ir 
kitus daiktus. Ona Rimkie
nė paaukojo gražių drabužių, 
23 gabalus muilo ir $2.

Lauksime daugiau aukų.
O. P.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ

KLUBAS
Juozas Zakarauskas, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
I I

_ ^03,ir„Par-
PR. STANKŪNAS OPE*

“ (Lietuvos at- Pranas Stankūnas, d? ne. 
ninkas lietuvis, pasirody” 
nauja operos kompanija, 
ri rugsėjo 30 d. pradeda 
veiklą. Statoma opera’ 
Trovatore . P. StankunarL: ri joje svarbią rolę. ^..Uask’ 

J J q v , BdpnjO). 
Naujos operos vieta t0 

„Barbizon Plaza Tliealįį ak 
101 W. 58 St.. New York^ kaip

—   1—=Į3ninistai įsi-

PARDAVIMUI?*“8
Ridgewood, — 2 šeimynų š Roosevelto 

rinis namas, 11 kambarių, sos. 
ma, garadzius. Tuscias 1 a 6 J, . 
tas. — $9,500. jgaiųadvoka-

„ , . ... 4r nemanot,
3 šeimynų mūrinis namas k 

skirai statytas. 17 kambarii’®4®11“8 T 
luma, garadžiai. ŠMte, mes čia

Šaukite: REpublic 9-15(sPr^3’ ^a' 
>i to reika-

Moterų Sąjungos 24 kuo
pa rengia čigonių balių šį 
šeštadienį, rugsėjo 29 d.

Balius įvyksta Angelų Ka
ralienės parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Lietuviai ir lietuvės pra

šomi kuo gausiausiai atsilan
kyti. Bus įdomumų. Sako, 
pasirodysią čigonų net iš pa
čios Meksikos. Komisija

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 16, N. Y.

Lietuvių t 
laukia išdalina 
do. Viduryje si 
Vaitkevičius, i 
nia V. Lozorai

PRADĖTA!

PARDUODAM4abM0g
Geri, pigūs, patogūs na^Į, L°ūd°ne 

Gerose vietose. Patarnavi1®^1 
teisingas. < dsienių reika-

Apdraudžia viską, kas yjS Bevinas nei 

prašo. Apdraudžiu (insurint^^6^0" 

žmones.

Kreipkitės: ,T i Xt . aą reikalų nu- Joseph Vastuna^ncijog pasi.

Real Estate Insurance^'?™3'■iOS
496 Grand St., Brooklyn, “J78’ 

2 ir Edenas.Tel. EVergreen 7-1670^
------------------------  . - ^negali Ame-

, ąjojturėti savo
Clement A. V oke’ vyriausybės, 

(VOKETAITIS)

Advokatas

Spalių mėnuo - 
Karo Fondo Vajai

Per visą Anų 
smarkus darbas, 
traukia daug org< 
paskirų asmenų.

Lietuviai pasiry 
siausiai remti šį •

Rugsėjo 25 d. 1 
rėjo susirinkimą

■ vajaus komitetą

■įtinka. šio komiteto i 
take: „Anks- toji pati, kaip 

apskrities BAL 
pirm. J. Brundz 
P. Kubilius, sek 
iždin. S. Čerienė 
Valaitienė.

Tautinis Kare 
mia ir palaiko 1 
rikos Lietuvių 
yra tiek daug 

' po pasaulį išbla 
į tuviams.

New Yorke 
damas spalių 5 
nį. New Yorko 
yra 16,723,200 
Yorke vajaus 
ninkas yra maj 
dia.

Visoje šalyj 
reikės surinkt: 
dolerių.

Prezidentas 
karštai remia 
Tautinio Karo

i Balkanuose ar 
b Maskva viską 

a savo raudo-

41-40 — 74fh Sfree!,,
Jackson Heights, N. nemėgsta 

Irto partijos mi- 
NEwtown 9 - 5972 Ėcdo,yrakietes- 

- .-amo dantims,

B Bevinas paša-

Saugok Savo Ak, . ..
o wove, as esu is

r, 
Teikiamas geriausias na kilęs iš dar 
patikrinimas, prižiūrėjimą,, 
AKINIAI prieinamiausion*™8 ~ 18 

kainomis pagal jų rūšis. (t

Si Įstaiga Įsteigta prieš 40 mėtį'1 raŠO, kad IT 
bujai laimėjo ka- 

btenger <x btengeami į Sibirą. 
optometristas — optika^ dabar esą 

Itotijoj, var- 
394-398 Broadway, Brooklyn, N.^^į

ARTI
Kairas. — I 

>er praneša 
talbėjimą su

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.

I i■ n

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasteriavlma, šaligat
vių cementavlmą ir kt. darbus.

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

jų, nors šiai] 
šiai kalbėti.

Amerikos 
paskelbė spa 
riame Tary 
dram žygiui 

Kai Ameri 
rybos žmog 
tis su misi; 
buvo pasak 

’ žmonės jau 
' sus planus,

Washington 
Lietuvių Tary- veiks, r 

^momento svar- noi°> T; 
’į tautai ir Lietu- Vad 

-^visuotinį lietuvių ' 
SOiieagoje. Misijos :

___  ~ ___ Jteko manyti, šis — Jūs ab 
R A L P H K R U C rf

s To ėmėsi zmo- sime Pas j 
FOTOGRAFAS ^Amerikos Lie- Taip p 

65 - 23 GRAND AVENUE įkibai niekad kvietimas 
Maspeth, N. Y. ‘ T-reikia Pri’ buvo ne 

brikos lietuvių nemiošird 
gatR pasekė- prieš visi

ponai bijo, kad ' 

^kareiviai neim- 

' nepasitenkinimo, 
’-^palankius pely

ty nugalėtos Vo-

Karšti Užkandžiai visokių daiktų 
KASDIEN ‘lap Rusijos, kur

Saga.
Patogi Vieta Užejimui ka.

Su MOTERIMS tš grįžta Rusijon, 

uįuamus, bet į pul- 

t 
‘ i *

LIETUVIŠKA

ALUDE

Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

65 - 23 GRAND A VENŲ® Jį darbai niekad 
Maspeth, N. Y. . hm.e' P?-
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