
oklyno Lietuviai

olin Waluk
'Jo. 6th Street

V. Petriką
U GYDYTOJAS) 

>o. 4th Street

ŠTAI KAIP
, neckių šeima.

us gynėjas.
di N. Anglija.
ri įstaiga.
ių dešimtmetis.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

ETNA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI X.

NEW YORKO LIETUVIAI UŽ BONUS
JAU TURI DU BOMBONEŠIUS

RIKA
t —-------------- J----------------------------

į PENKTADIENIS, SPALIŲ-OCTOBER 1, 1943

Welles Pasitraukė

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: STagg 2 - 2133

MMHMnBMBmoxsMaKaanBsansaBBUMHnBKHaBvn

No. 40 (502) Kaina 5c.

& 2-7177

Alfred J.
(Vendus)

ADVOKATAS
h Street, 

(Williamsburgh Bridge^

, 1 m. pavasarį bolševi- 
yežė Rusijon Voldema- 
rneckį ir jo šeimą, čar- 
j — buvęs Lietuvos mi
ls Washingtone ir Ro- 

l Jo žmona — Amerikos 
aite, Amerikos pilietė, 
ligų Vienybės Pašalpos 
sija ir L. K. Federacija 
i rūpinosi išgelbėti šią 
. Rašyta galybės pra- 
e į įvairias įstaigas.

engvi Užkandžiai, Kava, Artau,bkį. ta tarpininkavimo, kad 
pietos—vakariene Gfe )s vyriausybė išleistų

5 gamintas namie iš geriausia ■ . . v .
rotų. Parengimams priimami uhįrj' Jarneckių seimą.

green 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOQ
GERIAUSIOS ROSUS

Rugsėjo 26 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne, 
įvyko New Yorko Lietuvių 
Karo Bonų Komiteto rengtos 
prakalbos.

Programa pradėta Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Mu- 
zikalę dalį išpildė Apreiški
mo parapijos choro merginų 
ansamblis, vadovaujant mu
zikui J. Jankui. Gražiai solo 
pasmuikavo jauna smuiki-

bos pamokomis ten pasirū
pinti.

Juozas Cinkus
I Street,

kos šventė

6 d. — Meksikos 
kraštas tai pieti- 
is Jungtinių A- 
Istybių. Meksika 
kvadr. mylių že- 
netoli 20 milijo- 

jų. Katalikų čia 
i milijonų. Kaip 
ilgą laiką siautė 
:alikų persekioji-! 
vo pirmoji kata- 

kankinė Maria 
amacho, nušauta 
rie bažnyčios du- 
ęarsus Meksikos L

Tikybą; 
laikomose į 
kai tai Įf, 
mų jose lig

ilgo vargo, iš Maskvos 
šta, kad čarneckių šei- 

ii irasta. Leidžiama Ame- 
išvykti Eleonorai Car

inei ir penkiems čarnec- 
raikams. (Algirdas 19 

į, Vytautas 18 m., Liu- 
į- Marė 16 m. ir dvynai 
as ir Petras — 9 m.) 
r reikia tik vieno dalyko 

..,■000 dol. kelionės išlai- 
4 padengti.

t Federacijos pečių di- 
atsakomybė, bet ji tu- 
)ūti atlikta. Čarneckių 
a turi būti išgelbėta. Gal 
)us pradžia lengvesnių 
nimo sąlygų tūkstan-

Lietuvos tremtinių Si-

2SS«
Nflrh

Pieniai nį

Sefanfe

Vjn-’S
ligos, oteėii S

ras Pro, apie ku- J
kalboje neseniai 
puikus veikalas, 
ikos gyvenimas 
itsai dabartinis 
ges. Maūuei A- 
lo rodo nemažą 
katalikams.

i metu Meksiko-' 
į pasisekimą Si
de jimas, kurs į 
reikalų tvarky

ti krikščionybės

Atltom
incite

ew Yorko valstybės ir 
;o lietuviai, atrodo, bus 
įę savo milijono dolerių 
Ibonams kvotą. Ir tai 
ryta per trumpą laiką, 
[ikrai turime du bombo-

Fotai sukelti dar liko lai- 
Įki spalių 2 d. Padirbėki- 
rpraneškime savo komi- 
i. „Ameriko” skaityto- 
s lengva tai padaryti 
; labiau, kad centralinė 
stracijos raštinė yra ,,A-Geri,PF

mai. Gerose- į^os” įstaigoje.
navimas te£

MOJIMUI
5 kambariai. Pa
nai. Šiltas van
ta (steamheat), 
s labai paran- 
aica linija prie 
ies. Sąlygos pri-

I:
ARNOTĄ 
rood Avenue, 
r Crescent St.) 
n 8, N. Y.

MOJIMUI 
enki kambariai, 
rti. Patogus pri- 
Jmagi apylinkė, 
liną. Taip pat 
ir dženitorius, 
:en pat gyventi. 

ĖS: 
ame Street, « 
m, N. Y.

1EŠKAN- 
EMS
vimui gerų na-- 
se apylinkėse.

atsilieps į šį i 
s laimės gėrės- į 

vienos, dviejų • 
lesnių namų.

lCHULIS ■
STATE & 
INSURANCE 
5th Street 
en, N. Y. 
irkway Station) 

nia 7-1896

,,Darbininko” įstaigoje, 
Bostone, šiuo metu daug ju
dėjimo. Netrukus ten bus iš
leista vyskupo P. Bučio kny
ga apie Liurdo stebuklus ir 
kun. Prano Juro paruoštos 
dvi maldaknygės. Ten spaus
dinami „Vytis”, „Šv. Pran
ciškaus Varpelis” ir „žvaigž
dė”. Žodžiu, „Darbininko” 
spaustuvė virto stambia įs
taiga, kuriai dabar visu uo
lumu gabiai vadovauja adm. 
Antanas Peldžius.

Kun. Pr. Juro maldaknygė 
„Didysis Ramybės Šaltinis” 
bus tikrai didelė naujiena. 
Tokios plačios, išsamios, sko
ningai sutvarkytos maldų 
knygos dar neturėjome. Ji 
tiesiog prašysis imama į ran
kas ir dažnai, dažnai varto
jama. šalia didžiosios, be
veik 800 puslapių, maldakny
gės išleidžiama ir mažesnė. 
Abi maldaknygės — stambus 
indelis į mūsų tikybinį loby
ną, Kun. Pr. Juras tikrai su-

ninkė p-lė L. Medinaitė ir 
dviem atvejais gražiai-įspū-1 
dingai padainavo L. Juodytė, j 
Kalbas pasakė Treasury De
partamento atstovas adv. F. I 
Serri, kun. N. Pakalnis, kun. 
J. Balkūnas ir J. Stilsonas. 
Kalbos buvo pritaikintos da
bar pravedamam Amerikos 
Trečiosios Paskolos vajui ir 
Lietuvos išlaisvinimui.

Nors diena pasitaikė labai 
graži ir žmones viliojo į už
miesčius, bet lietuviai beveik 
užpildė salę. Vietos buvo 
pardavinėjami ir užrašinėja
mi Karo Bonai. Kiek užrašy
ta — gal paaiškės vėliau, vie
toj išpirkta už $33,418.75.

Programai pirmininkavo P. 
Bajoras, padarydamas prane
šimus apie pravedamąjį New 
Yorko valstybės lietuvių Ka
ro Bonų vajų. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad iki rugsėjo 26 
dienai New Yorko valstybės 
kolonijos Karo Bomj išplatin
ta ir surašyta jau už $229, 
475. Pirmoje vietoje stovi 
Rochester, N. Y. New Yorke 
ir Brooklyne išparduota ir 
užrašyta už $416,000, o pri
dėjus prakalbose išparduo
tus bonus, viso pasidaro 
$449,418.75, arba visoj New 
Yorko valstijoje viso išpar
duota ir užrašyta už $679, 
893.75. (Iš daugelio vietų 
dar visai nepranešta, nors 
ten irgi Karo Bonai platina
mi ir surašinėjami.) Kadan
gi vienas bomberis kaštuoja 
$300,000, tai New Yorko val
stijos lietuviai jau tikrai tu-

Washington. , — Sumner 
Welles, ilgametis Valstybės 
Sekretoriaus padėjėjas, pasi
traukė. Jo vieton paskirtas 
Edward R. Stettinius Jr., bu- 
vęs plieno bendrovės pirmi
ninkas.

Stettinius niekada nėra 
buvęs diplomatinėje tarny
boje, tačiau yra daug kelia
vęs, daugelyje valstybių pla
čius santykius turėjęs.

Atvyko Standley

silauks nuoširdžios 'padėkos bomoonešius.
už atliktą didelį darbą.

Kalbant apie „Darbininko” 
įstaigą, negalima užmiršti ir 
„Amerikos”, kuri gruodžio 1 
d. susilauks dešimties metų 
gyvenimo sukakties.

„Amerikos” įstaigoje ir
is Trečiosios Paskolos va- daug judėjimo, čia, šalia „A- 

, išeina „Studentų 
visu žodis”, „K. V. Biuletenis”, 

_________ i „Annunciator”, 
latviškas žurnalas „Drauga 
Vests”, „Lithuanian Bulle
tin” ir kitokį leidiniai.

„Amerikos” dešimtmečio 
minėjimas turėtų susilaukti 
stambių atgarsių. Jo proga 
vertėtų pajėgti išlaisvinti įs
taigą nuo naujų mašinų pir-

ApdrandrU kuriam New Yorko vai- merikos”, 
ko prašo. AE> )ėje tarp lietuvių visu žodis”, „1 
Finn) ir iffiS Įirdumu ir pasiaukojimu mėnesinis

Kreipkite

Joseph

Real
496 GrandS.?

TOW

ovavo Pranas Bajoras, 
gražiai pasisekęs. Tik už- 
rime jį garbingai!

Teikiamas f 
patikrines ’

Neapolio Linija Pralaužta
RUSŲ KARIUOMENE BALTGUDIJOJ
Maskva. — šiuo metu rusų 

kariuomenė grumiasi dėl 
Dniepro upės keliose vietose. 
Rytiniame Dniepro krante, 
įvairiuose centruose, vokie
čiai įvykdė kelias kontrata
kas, stengdamiesi išlaikyti 
savo ginamas vietoves. 
„Pravda”, komunistų laikraš-

------ Sf tis, rugsėjo 29 d. nurodė, kad 
Washington. — Admirolas vienu metu rusų armija bu- 

Standley, Amerikos ambasa- vo kritiškoje padėtyje, ta- 
dorius Maskvoje, yra atvy- čiau į pagalbą laiku atėjo rū
kęs. Rugsėjo 29 d. jis turėjo sų artilerija.
pasikalbėjimą su prezidentu Anglų radijas paskelbė, 
Rooseveltu. kad rugsėjo 29 d. rusai buvo

Kalbama, kad Standley į jau įėję į Gomelio miestą, 
Maskvą nebegrįš, o į jo vie- kur kautynės vyko gatvėse, 
tą būsiąs skiriamas Harri- Be to, rusų bombonešiai bom- 
man, kurs rūpinasi Amerikos bordavo rumunų Konstantos 
pagalbos Rusijon pristaty- uostą, prie Juodųjų jūrų.

Rugsėjo 29 d. rusų armijamu.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Naciai sušaudė 50 lietuvių ir pranešdama ir skatindama, 

ukrainiečių kad nesiduotų vokiečiams su-
Rytinėje Lenkijos dalyje, klaidinti.

1' n ......Kr. v, „

plačiu mastu, 200 mylių plo
te, veržėsi į Baltgudiją, kur 
užėmė daugiau kaip 1,000 
miestų ir miestelių. Jų šis 
žygis išstatė pavojun vokie
čių valdomus geležinkelių 
mazgus, svarbius Vitebskui, 
Oršai, Mohilevui ir Gome
liui.

Gomelio fronte rusų žygiai 
turi tikslo atstumti vokiečius 
iki Bugo ir Dniestro upių. Vo
kiečių padėtis Kryme irgi pa
vojinga. .

Baltgudijoje rusams len
gvai sekasi — vokiečiai trau
kiasi net iš paruoštų gintis 
vietų.

Užėmę Smolenską, rusai 
smarkiu greitumu pasistūmė
jo į Krasnoją, tik 26 mylios 
į šiaurės rytus nuo Oršos.

Jei rusai paimtų Oršą, jie 
turėtų atvirą kelią puolimo 
žygiui per Berezinos upę. Jie 
tada galėtų nukreipti savo 
puolimą į Minską, Baltgudi- 
jos sostinę ar net į Baltijos 
valstybes — Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.

laiko klausi-

ir anglai pa- 
įlanką. Čia

4- ____________

Amerikos Penktoji Armija 
rugsėjo 29 d. pralaužė vokie
čių kalnų gynimosi liniją, ku
ri buvo užtvenkusi kelią į 
Neapolį. Visas Sorrento pu- 
siausalis jau Sąjungininkų 
rankose. Neapolio užėmimas 
— tik trumpo 
mas.

Amerikiečiai 
siekė Neapolio
užimtas Castellamare mies
tas ir uostas, 15 mylių į pie
tus nuo Neapolio. Užimtas ir 
istorinis Pompėjos miestas, 
esąs 3 mylių atstume nuo 
garsiojo Vezuvijaus ugnia- 
kalnio.

i Vokiečių gynimasis pra
laužtas po įtemptų šešių die- 

. nų ir nakčių kautynių. Dun
dėjo čia patrankos ir daug

i pagelbėjo Sąjungininkų lai
vų bombardavimai. Vokiečiai 

: bėga visu smarkumu.
Rašant šiuos žodžius, Są

jungininkų artilerijos šūviai 
lengvai galėjo pasiekti Nea
polio priemiesčius. Pats Ne
apolio uostas ir miestas jau 
yra pačių vokiečių žiauriai 
apnaikintas.

Nelaisvėn patekę vokiečiai 
pasakoja, kad 16-toji vokie
čių motorizuota divizija tu
rėjo didžiausiu nuostolių — 
jos aukos siekia 50 nuošim
čių.

Rytiniame Italijos pakraš
tyje anglų Aštuntoji Armija

ties Chajnowka, kaip prane
ša lenkų įstaigos, naciai su
areštavę daugiau kaip 50 uk
rainiečių ir lietuvių ir juos 
sušaudę. Nelaimingieji anks
čiau nacių buvę pristatyti 
kaip sargybiniai prie areš
tuotų lenkų. Tačiau jie per
daug žinoję apie nacių juo
dus darbus. Dabar, kai naciai 
stengiasUJdek^įdima, sunai
kinti visus savo kruvinų veik
smų pėdsakus ir liudininkus, 
tie lietuviai ir ukrainiečiai ir 
buvę sušaudyti.

Slaptos lenkų radijo stoties 
balsas į lietuvius.

Lenkijoje slapta veikianti
surv Denartmentas šia suma .ra^0 ,,Swit’’, praneša, vyktį darbams į Vokietiją,
sūry jjeparumentas šią sumą ^ad vokiečiai bent atvykstan- '
priskaito New Yorko lietu- £jus Reicho piliečius, savo Sunku su maistu Rytu Euro- 
vių pravedamo vajaus kredi- žmones> norgtų įtikinti, kad _ P»je.

... . ne okupantai-vokiečiai Len- Vokiečiai okupuotuose Ry-
Susirinkimas jau parinko kįjoje žiauriai elgėsi, o kiti, tų Europos kraštuose (jųtar- 

bombonešiamsjr vardus. Vie- naciai atvykstantiems pe ir Lietuvoje) viską atima 
nam bombonešiui vardą ga- rodą sudegintus kaimus ir ki- kariuomenei ir Reicho pilie
tės parinkti SLA,^ nes bonų ^us barbariškumo ženklus ir čiams. Kainos baisiai išaugo 
yra pirkęs uz didžiausią su- saką. įžiūrėkite, kiek yra naujiems atėjūnams užplū- 
mą, ir tas vardas, berods, Lenkįjoje barbariško elgesio
bus Lithuanian Alliance. Ki- žymių; — tai vis ukrainiečių Varšuvoje lašinių svaras kal
tam bomberiui vardą pasirin- ir lietuvių darbas?- Slaptoji ‘ ’ ~~ ”•
ko pats susirinkimas, ir tas lenkų radijo stotis pakarto_

Šią žinią susirinkimo da
lyviai sutiko karštais delnų 
plojimais.

Taipgi labai entuziastiškai 
priimta pranešimas, kad Su
sivienijimas Lietuvių Ameri- > 
ko j e Karo Bonų šį mėnesį 
pirko už $150,000 ir kad Trea-

3.000 Lietuvių buvo išgaben
ta į Karelų Suomiją.

Patyrėme, kad dalį iš Lie
tuvos tremiamų žmonių — 
apie 3.000 bolševikai buvo 
pasiuntę į Karelų Suomiją (į 
rytus nuo tikrosios Suomi
jos.) Yra pagrindo manyti, 
kad tie tremtiniai vėliau bu
vo perkelti į tolimesnes Rusi
jos žemes.
Mobilizacija Vilniaus krašte.

Vilniuje, kaip rugsėjo 26 
d. praneša ,,Pat”, vokiečiai 
paskelbė vyrų mobilizaciją, 
gimusių 1919-1924 m. Vyrai 
galį pasirinkti — arba stoti 
vokiečių kariuomenėn, arba

Karas Tęsis 
Iki 1945 m.?

Londonas.—Ministeris pir
mininkas Churchill rugsėjo 
28 d. kalbėjo 6,000 moterų su
sirinkime. Jis TinvaiakA kari užėmė Foggia ir svarbias 

lėk-tiivu bazes
užbaigos net 1945 metų

rudenį.
Drauge su Churchilliu bu

vo atėję beveik visi vyriau
sybės nariai. Užsienio reika
lų ministeris Eden nurodė, 
kad Anglijai svarbu pasiekti 
susitarimo su Jungtinėmis A- 
merikos Valstybėmis ir So
vietų Rusija. Darbo ministe
ris Bevin labai teigiamai ver
tino Anglijos moterų darbą 
savo tėvynei.

kenkia blogas oras, kuris čia 
toks yra jau trečia diena.
Sąjungininku aviacija veikia 
labai taikliai, o jos nuosto
liai visai nereikšmingi.

Foggia trylika lėktuvu ba
zių skubiai taisoma, ir iš čia 
Sąjungininkai galės atlikti 
-sėkmingus lėktuvų puolimus. 
Iš čia bus patogu pulti vo
kiečiu įsistiprinimo vietas 
pietinėje Vokietijoje, Italijo
je ir Balkanuose.

15 BIL. DOL. SĄJUNGININKAMS
 *-------------------------------------’eko aplankyti adv. A. Šal- 

Ųietuvos garbės konsulą 
tone. Visada miela susi- 
;i su šiuo tikru džentelme- 
aukštos kultūros lietuviu kimo skolos mokėjimų. Teks 

ęrikiečiu. sudaryti Dešimtmečio Minėji-
Ldv. A. Šalna atidžiai se- mo Fondą. Jo garbės rėmėjų 
lietuvišką judėjimą ir tik- jau yra.

} ^n^erPre^U03a- Seka ir šiomis dienomis vienas „A- 
, ciąją spaudą, radiją, uni- merikos” bičiulis per redak

torių įteikė 100 dol. dovaną— 
dešimtmečio fondui. Pirma
sis „Amerikos” administra
torius ir redaktorius Kazys 
Vilniškis su žmona įteikė 10 
dol. čekį, žodžiu, fondui pra
džia jau yra.

Remkime savo spaudą!

•sitetų klubų paskaitas, 
ir tik paliečiama Lietuvos 
la, Lietuvos konsulas tuo- 
1 reaguoja.

StenStf^ Neseniai adv. šalna turėjo 
ttnius susirašinėjimus su 
rdu universiteto prez. El- 
t, kongresmanu Robert 
lie iš Maine, Smith kolegi- 
s profesorium Kohn ir ki
ls. Tenka tik džiaugtis to- 
a uolaus Lietuvos gynėjo 

Bkla.

kainomis £
silsWi^

OPTOJfflS11'

LieW

KARŠU d
Kid

PatoR
a M

RHEWGC-J
-own

HAve^j
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sudaryti Dešimtmečio Minėji

dus Baltijos kraštus. Pvz.

nuoja apie $10, miltų svaras 
apie $2, sukraus svaras apie

bombonešis bus pavadintas įįnaį kreipusis į lietuvius tą $5, kiaušinis apie 50 c.

Aplink „Dirvą” susispietę 
iš Lietuvos pabėgėliai mėgi
na apšaukti kun. Mykolą 
Krupavičių tautos išdaviku, 
bolševikų agentu. Jie sklei
džia melus, būk šis didysis 
lietuvis pataikavęs bolševi
kams, jiems tarnavęs ir t. t.

žmonės, kurie gyveno Lie
tuvoje bolševikų okupacijos 
metu, kurie pažinojo ir matė 
kun. Krupavičių tomis dieno
mis, kuriems tiesa ir šian
die liko šventu dalyku, kitaip 
sako. Jie liudija, ir jais nea
bejojame, kad kun. Krupa
vičius nė vienai sekundei ne
pasitraukė iš savo idėjų ke
lio, kurs Lietuvai tik laimės 
dienas rodė.

Kun. Krupavičius ir nacių

iNaujos Anglijos lietuviai 
fepaprastai veiklūs visuose 
tontuose. Karo paskolos va- 
uje turėjo masinius susirin- 
Įmus Bostone, Brocktone, 
lawrence, Norwoode, Wor- 
Bstery ir kitur. Visų ten 
liestų spauda plačiai apra- 
o lietuvių patriotinę veiklą. 
Betuvių ir Lietuvos vardas 
holat skamba.
^Massachusetts valstybėje 
įleistas įstatymas, leidžiąs 
įdurinėse mokyklose dėstyti 
Ilietuvių kalbą. Tenka tikė- 
18, kad lietuviai tėvai pasirū- 
is tuo įstatymu pasinaudo- okupacijoje atsparus, tiesus

Mokslo metai prasidėjo, ir drąsus lietuvis. Tik men- 
,d jau laikas ir lietuvių kai- kystos gali jį šmeižti.

Free Lithuania! Trečiam 
bombonešiui, jei bus sukelta 
milijonas dolerių, vardą ga
lės pasirinkti ta kolonija, ku
ri daugiausiai Karo Bonų iš
platins. Kadangi iki šiol pir
moje vietoje stovi Rochester, 
tai bene tai kolonijai ta gar
bė ir teks. Taipgi, jei sukel- 
sime milijoną, dolerių, tai pir
ksime ir vieną sužeistiems 
kareiviams nešioti lėktuvą ir

JAPONAI GAVO NAUJU SMŪGIŲ
Generolo MacArthur žinio

je esą lakūnai šios savaitės 
pradžioje iškirto japonams 
Naujoje Gvinėjoje didelę 
staigmeną. Jie puolė japonų 
laivus ir aerodromus prie 
Wewak, kur sunaikino septy- 

susirinkimas sutiko uTė'ktu- nis laivus ir aP‘? 60 Oktavų, 
vą pavadinti Lithuanian kuri’l 50 sunaikinti ne nepa- 
j^urse sikelę į padanges. Wewako

Kadangi dar trūksta apie bazė paversta į pelenus ir dū- 
$230,000 tikslui atsiekti, New mus- 
Yorko valstijos lietuviai pra
šomi subrusti ir dar daugiau džiausiu tikslumu, šioje a- 
Karo Bonų pirkti. Bonus ga- pylinkėje Sąjungininkai nuo 
lite pirkti pašte ar bet kokia
me banke, bet būtinai užsi
rašykite lietuvių komitete, 
kur toks komitetas yra. Jei 
komiteto nėra — apie pirk
tus bonus praneškite šiuo ad
resu: J. Laučka, 222 So. 9th 
St., Brooklyn, N. Y.

Papildomai gauta žinių, 
kad Albany, New Yorko sos
tinės, lietuviai per šį vajų 
yra išpirkę bonų už 120,000 
dol. Ten Juozas Jankauskas 
vienas pirko bonų už 50,000 
dol.

Great Necke rugsėjo 26 d. 
per prakalbas išpirkta bonų 
už 8,000 dol.

Naujosios Gvinėjos Huono 
pusiausalyje australiečiai pa
darė priešui didelių nuosto
lių ir artinasi savo tikslo — 
sunaikinti didelę japonų ba
zę.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad Wewako puolime dalyva
vo 200 lėktuvų.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė, kad iki 
rugpiūčio mėnesio galo Ame
rika savo Sąjungininkams į- 
vairios pagalbos ginklais ir 
kitokia medžiaga yra davu
si jau už 15 bilijonų dolerių 
Rugpiūčio mėnesį vien gink
lais duota už 872 mil. dol.

Prezidentę pareiškimu, A- 
merikos karo produkcija 
taip pakilo, kad pagalbos tei
kimas sąjungininkas gali bū
ti žymiai padidintas. Ameri
kos lėktuvus, sakė preziden
tas, dabar gausiai ir sėkmin
gai vartoja rusų lakūnai ry
tų fronte ir anglų lakūnai į- 
vairiuose frontuose.

ŽYDŲ NAUJI METAI

Rugsėjo 30 d. žydai turėjo 
Naujų Metų šventę. Jų skai
čiavimu, žydai dabar pradė
jo 5704 metus, šventė pami
nėta sinagogose ir kitokiose 
maldos vietose. Kitos dide
lės žydų šventės bus spalių 
9 d. — Yom Kippur.

Daugely pasaulio vietų žy
dai negalės šiemet viešai ir 
laisvai melstis, todėl Ameri
kos žydai ypatingu stropu
mu atžymi šias šventes.

NUTEISĖ ŠNIPUS

Puolimas pravestas di-

rugpiūčio vidurio iki šiol su
naikino apie 400 japonų lėk
tuvų.

PRELATUI M. L. KRUŠUI 65 METAI
Pirmosios Chicagoje lietu

vių Šv. Jurgio parapijos kle
bonas prel. Mykolas Krušas, 
vienintelis lietuvis prelatas 
vidurinėse valstybėse, šie
met susilaukė 65 m. amžiaus.Tremtinių kančių aprašymai Prel M L Krušag yra g/ 

pasiekė Angliją. mag ygyg m rugsėjo mėn 28 
d. Šilalės parapijoje. Į Ame
riką atvažiavo 1896 m. Iš 
pradžių dirbo fabrike, pas 
siuvėjus, kepykloje ir drauge 
mokėsi.

Baigęs Šv. Marijos semina
riją Cincinnati, Ohio, kuni
gu buvo įšventintas 1908 m. 
birž. 13 d. Pirmąjį paskyri
mą gavo į Šv. Jurgio parapi
ją vikaru, vėliau klebonavo

Iš Londono mums praneša, 
kad ten gauta „The Nine
teenth Century and After” 
žurnalas su straipsniu „De
portees”, kuriame plačiai at
pasakoti Dr. Devenio nuoty
kiai Sov. Rusijoje ir kur 
daug kalbama apie Lenkijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
tremtinius Sov. Rusijoje.

Waukegane, Dievo Apvaiz
dos parapijoje Chicagoje ir 
jau 25 metai, kai klebonau
ja Šv. Jurgio parapijoje. Vi
sose parapijose, kur dirbo, 
rūpinosi ne tik tikybiniais 
reikalais, bet uoliai rėmė ir 
lietuviškuosius reikalus, lie
tuviškas organizacijas.

Jam klebonaujant Šv. Jur
gio parapija išmokėjo sko
las, įgijo seserims namus ir 
padarė visą eilę kitų page
rinimų. Prel. M. L. Krušas 
daug prisidėjo prie seserų 
pranciškiečių įsteigimo, prie 
įkūrimo seserų namo Brazili
joje, yra uolus lietuvių spau
dos skaitytojas ir rėmėjas.

Brooklyn© federaciniame 
teisme nuteisti du asmens, 
prisipažinę šnipinėjimu prie
šo naudai. Jais buvo Ernest 
F. Lehmitz, 57 metų ir Er
win H. De Sprelter, 52 metų, 
abu buvę oro apsaugos na
riai.

Abiem šnipams paskirta 30 
metų kalėjimo.

VYRŲ ŠVENTĖ

sekmad. Polo Grounds, 
New Yorke, New Yorko arki- 
vyskupijos-Šv. Vardo draugi
ja turės savo metinę šventę. 
Dalyvaus ir arkiviyskupas F. 
Spellman.

šį

Iš Argentinos rašo, kad 
vokiečiai atsisako išpirkti 
ten išplatintas vokiečių mar
kes — pinigus.
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Lietuvių Tautinės Tarybos 
Spaudos Biuro pareiškimas.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

SPRENDŽIAMASAI MENUO

Šis spalių mėnuo Jungtinių Tautų šeimai labai svar
bus. Jos didžiųjų trijų narių atsakingi pareigūnai susitiks 
reikšmingam pasitarimui, kurs, atrodo, greičiausiai bus 
Maskvoje. Jau esą daug kas paruošta Valstybės Sekreto
riaus Hull, Anglijos užsienio reikalų ministerio Edeno ir 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų komisaro Molotovo su
sitikimui, kurs yra tik slenkstis Roosevelto, Churchill ir 
Stalino posėdžiui.

Washingtoną, Londoną ir Maskvą jungia vienas ir 
bendras tikslas — ko greičiausiai nugalėti plėšikišką na
cių Vokietiją. Tačiau tuos tris centrus ir daug kas skiria. 
Washingtonas ir Londonas turi vienodas pažiūras, kaip 
pasielgti su nelaimėn pasaulį įstūmusiais naciais, kaip pa
sielgti išlaisvintų tautų atžvilgiu. Maskva tuti kitą nuomo
nę. Washingtonas ir Londonas remiasi savo žmonių vie
šąja nuomone, išbandytais tarptautinių pasižadėjimų ir 
žmogaus laisvės gerbimo dėsniais. Maskva laikosi tik vie
no asmens norų ir siekių.

Amerika ir Anglija nesiekia sau jokių teritorinių už
kariavimų, nenori mažų tautų laisvės sutrempimo. Rusija 
dar ir šiandie nėra atsisakiusi nuo imperialistinių siekimų 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų jos vakarų kaimynų at
žvilgiu. Rusija savo apetitus ir viešai teberodo. Iš Mask
vos plaukia propaganda, kuriai panaudojami net lietuvių 
tautos išgamų vardai. Maskvos agentų pakurstom! uoliai, 
baisiausiu įnirtimu šėlsta ir Amerikoje lietuvių tautos išsi
žadėję — atskalūnai, susispietę aplink bolševikiškas įstai
gas.

Pittsburgho konferencija smarkiai pritrenkė lietuvių 
tautos atskalūnus. Jie dabar mėgina „atsigauti” ir todėl 
jau šaukia savo nelaimingų bendradarbių „konferenci
ją”, kurioje lietuvių tautos vardu mėgins ieškoti daugiau 
pardavikų. Joje jie šauksis į visas puses, kad jų tėvų ir 
brolių kapai niekadą nesulauktų laisvės, kad fcios mindžio
tų vienokio ar kitokio pavergėjo letena. pastangos 
nueis veltui, nes Washingtonas labai tiksliai’k^no lietuvių 
tautos aspiracijas. \
------Tvyiįų+f visa tai _domesyje, jiejtenka_fliė_ rainutės .delsti, 
kad dar šio mėnesio pradžioje Lietuvos nepriklausomybės 
byla pakartotinai būtų apginkluota šviežiausiais papildy
mais. Kas ir ką turi veikti, visi gerai žinome. Tik tegu at
sakingos įstaigos nepraleidžia nė vienos progos. Spalių 
mėnuo — veiklos mėnuo.

vadinti ir didelio lenkų pa
trioto J. Pilsudskio 1914 me
tais Austrijoje pradėtą žygį 
ir 1917 metais Varšuvoje įsi
steigusią „Rada Regen- 
cyjna.”

J. Pilsudskis kūrėsi Habs- 
burgų prieglobstyje, Rada 
Regencyjna — vokiškame. 
Kitokio išėjimo lenkų patrio
tams, tuo metu, nebuvo. Pa
našioje padėtyje, tuo metu, 
buvo ir Lietuvos patriotai.

Kalbant apie „a Free Po
lish Corps conducted by Ge
neral Zeligowski”, pakaks pa
sakyti, kad Vilniaus 1920 m. 
spalių mėnesyje pagrobimo 
istorija per daug plačiai ci
vilizuotam pasauliui yra žino
ma, kad mes matytume rei
kalo prie jos dabar grįžti. 
Tenkinamės pasakę, kad mi
nimas Zeligowskio „Free Po
lish Corps”.-1 buvo tiek pat 
„Free”, kiek šiandien gali bū
ti „Free” buv. lenkų Armijos

Pastaruoju metu ir vėl pa
dažnėjo, iš įvairių šaltinių 
inspiruoti, Lietuvos gerą var
dą siekiantieji sukompromi
tuoti spaudos puldinėjimai.

Prie tokių puldinėjimų rei
kia skirti ir New York’e lei
džiamo „The Polish Review” 
No 32 Lietuvos vardą minin
čius posmus. Straipsnyje 
„Ethnography of Eastern Po
land” išsireiškia:

„The Lithuanian border
land has its own history. In 
December, 1918, the German 
troops retreated westwards 
and detachments of the Bol
shevik Army entered the 
area of Wilno, which was 
taken on January 5th, 1919. 
Eight days before, the Li
thuanian National Council 
(Taryba) created there by 
the German occupants (mū
sų pabraukta) had moved Pik. Z. Beriing Free Polish 
from Wilno to Kovno etc.
Kiek toliaus:... On Octo

ber 9th, 1920, a Free Corps 
conducted by General Zeli
gowski entered Wilno.

Kiek tas liečia „the Lithua
nian National Council (Tary
ba) created there by the Ger
man occupants”, mes laiko
me reikalingu priminti, kad 
Lietuvos Tarybą 1917 metais 
sukūrė Lietuvos patriotai, 
kurie 1918 metais Vasario 16 
paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą — tą ker
tinį akmenį, iš kurio Nepri
klausoma Lietuva ir išaugo. 
Ne lietuvių kaltė, kad 1918 
metais Vilniuje siautė vokiš
kieji okupantai.

Polish Review straipsnio 
autoriaus protavimu sekant, 
vokiškojo okupanto padari
niu, analoginiai, galėtume pa-

tolu

Courtesy ofDivision Sovietų Rusijoje ar 
1919 metais Pabaltį okupa
vęs vokiečių Von Eberhardt’o 
Bermondt’o-'Free Korpusas.

Naudojame šią progą ke
liais žodžiais, paminėti dar ________
ir kitą „Polish Review” strai- sideda Švč. Marijos garbei Meldėsi, 
psnelį — Fate of those who 
put their trust in Hitler (Žr. 
Polish Review No. 34 iš š. 
m. rugsėjo 20 pusi. 15 ) Štai 
tas straipsnis:

„Used by the Germans as 
executioners in Occupied 
Poland, Ukrainian and Li-

DIDŽIAUSIA SUDĖTINĖ MALDA

MEILES SERAFINO ŠVENTE
Raupsuotasis...

Vargingai ėjo keliu pasi
ramsčiuodamas medinėm 
lazdom sunykęs žmogus. Jo 
akys įdubusios, veidas išpur- 
pęs, ant pusnuogių pečių ir 
rankų matėsi pūliuotos žaiz
dos ; tai skleidė nemalonų 
kvapą. Jis buvo raupsuotasis.

Nors ir jam saulutė skais
čiai švietė, paukšteliai čiulbė
jo linksmas melodijas, bet 
jis jautėsi žmonijos atmata, 
nelaimingas, nes nebuvo šir
dies, kuri nors minutę pagy
ventų kančiomis. Visi jo bi
jojosi, vengė.

Staiga pasirodo kelyje ant 
balto žirgo jaunas riteris. 
Žaibu praskrenda pro jį, bet 
— sustoja, apsisuka ir grįž
ta. Išlipęs iš balno, prisiarti
na prie vargšo, ištiesęs abi 
rankas sveikina, apkabina ir 
bučiuoja sakydamas: „Bu
čiuok ir tu mane, mano broli.” 
Akimirksnis, smagi džiaugs
mo šiluma pasiekia nelaimin
gojo širdį. Jis prasidžiunga: 
„Yra dar kas mane myli.” 
Tas riteris buvo Asyžiaus 
jaunuolių pažiba, linksmasis 
Pranciškus, Bernardonės sū
nus.

Anie laikai...
Nepraėjus daug laiko nuo 

to įvykio Pranciškus bučiuo
ja kitą raupsuotąjį: tik kur 
kas nelaimingesnį ir suteikia 
jam atgimimo džiaugsmą bei 
ramybę — tai tų laikų pasau
lį.

Daug pūliuojančių žaizdų 
kankino anų dienų žmones. 
Klaidatikiai, kaip beįmany
dami griovė: kaip pavienio 
žmogaus, taip ir šeimos gero
vę. Besotiškas visokių kuni- 
gaikštėlių gobšumas čiulpė 
vargšų žmonelių paskutinį

prakaito ir kraujo lašą. Pas
kleista neapykanta tarp įvai
rių klasių augo, gimdydama 
skerdynes, karus. Niekas 
guldamas vakare nebebuvo 
tikras ar ryte bekels, nes 
kerštas taip buvo įsiliepsno
jęs, kad net vaikai stojo prieš 
savo gimdytojus. Liaudis 
merdėjo kraujo klane.

Tokioje scenoje pasirodo 
jaunasis riteris Pranciškus. 
Tik ne kaip anuomet ant A- 
syžiaus kelio, jau be šarvų, 
be kardo, be aukso. Sąnarius 
pridengęs rudu maišu. Strė
nas susiveržęs paprasta vir
ve. Jo akyse ne aistra, 
švelnumas, meilė, kuria 
formuoja pasaulį.

Reformatorius.
Jo meilę suprato paukšte

liai, žvėreliai. Sekė jį avelės 
ir net vilkai. Neatsilaikė ir 
žmonių širdys. Jis negilino 
jų žaizdų, bet jas gydė. Nera
kino jiems rankų ir nekišo 
jų į kalėjimus, bet į kiekvie
ną tiesė savo sudžiuvusias 
rankas, ant jų buvo visa jo 
širdis: gyvas Dievo meilės 
paveikslas. Gyvai jautė, kad 
kiekyienas žmogus yra kan
čių pasaulis, laimės ieškoto
jas. Dėl to artimui buvo vi
sas. Davė širdį... siekė šir
džių gelmės, jose naikinda
mas gobšumą, slopindamas 
kerštą, nesantaikas, jas už
degdamas Dievo ir artimo 
meile.

Beregint išaugo trys orde- 
nai. Jais paskleidė naują 
tiems laikams dvasią: pir
mųjų krikščionybės laikų 
— Evangelijos dvasią!

Ir atgimė tų laikų suvar
gęs žmogus. Turtingieji, var
gšai, kilmingieji ir liaudis, 
visi pasijuto esą Dievuje

bet
re-

learning the fate of those 
who put their trust in Hit
ler. Willing tools of the Ger
mans, these traitors, who 
betrayed their own people 
have discovered — too late! 
— that the< Nazis waste lit
tle time with those who be
come a'lRftjflity to their, no 
matter how well they may 
have tried to serve the Ger
man aims.

As defeat of Germany 
looms, and retribution at 
the hand of the ravaged 
Poles become increasingly 
certain, the Germans in Po
land are busy ridding them
selves of all witnesses to 
their crimes — including 
their Ukrainian and Lithu
anian hirelings who took 
part in the killing of help
less Poles.

More than fifty of these 
were recently rounded up by 
the Germans at Chajnowka 
in Eastern Poland, and 
placed before a firing squad 
to silence forever any tes
timony they might give in 
Polish courts after the war.
Neužginčydami paties su

šaudymo fakto, mes norime 
straipsnio autoriui priminti, 
kad šiandien vokiečiai, kiek 
įmanydami, ieško būdų sau 
susirasti „alibi”, gal būt, net 
prisigerinti prie lenkų, suda

ri žmonijos gerovei! Aukotis ryti įspūdžio, kad faktinai 
žmonėms — kaip Kristus ir Gestapo papildyti žiaurumai 
Apaštalai; gyventi, padedant 
jiems jų sielvartuose yra jų 
tikslas!

Šiandie, kai pasaulis skęs
ta gobšume, keršte, parako 
dūmuose, žmonių kraujuje, 
Šventasis Tėvas, gerai žino
damas pasaulio ligą, siūlo tin
kamus vaistus, kad kiekvie
nas katalikas taptų Trečiojo 
Ordino nariu, žodžiu, persi
imtų Asyžiaus Meilės Gies
mininko, šv. Pranciškaus — 
Evangelijos — Dievo ir ar
timo meilės dvasia!

Tegrįžta mumyse tas Asy
žiaus šventasis. Jo meilės 
dvasia teatneša išvargusiom 
širdim ramybę, tenuskaidri- 
na kruviną pasaulio veidą, ir 
vėl tesuskamba po šia dan
gaus mėlyne paslaptingi, ne
išreiškiami, tik širdžiai jau
čiami žodžiai: RAMYBĖ IR 
TAIKA!

Tėvas Juvenalis Liauba, 
O. F. M.

Šiandieną, spalių 1 d., pra-Į kurių apkasuose surasdavo. 
| , visi, kaip kas tik

skiriamas Rožančiaus mėnuoj mokėdavo, prašė Dievo pa- 
Katalikai, kur jie būtų, šia- laimos.”
me mėnesy jungs savo maldą, Koks gražus buvo reginys 
prašydami Dievo Motinos Chicagoje Eucharistiniame 
Marijos užtarti pas Savo Sū-1 kongrese 1926 m., kai mili- 
nų už vargstantį pasaulį pa-[joninė minia, vadovaujant 
skendusį baisiame kare. Ge
ros valios žmonės maldaus, 
kad gerasis Jos Sūnus pasi- 

^viaiiu, oxkialinau ana lui- gaįiėt„ žmonijos ir duotų pa- 
thuaman hirelings are now | . taiką, pastovią taiką.
lnnv»nmrr toto zi-F thnon r c c

mokyklų mokiniai, Į 
resniųjų skyrių, ki 
patys vieni prieš pai 
po pamokų. Tas i 
trūko ilgoką laiką, I 
davo, kad lentoje mini 
kryžių, prirašinėdavr: 
riaušių religinių šūM 
riuos tuojau nutrind|i<jU'1laSL 
pasirodydavo mokytf

jos Vaizd
minime Iną kraujas y] 

ten siau- leido. Visi gy 
L - ne vie- dę meldėsi, k 
[jitimųjų, pa-lėmė, pats ka 

Isiai ųž visus 
„ L karto duo- laukė, dūsav 

mokyklos programoj^jų, atmini-.jie, kol paga 
pašalinta tikybos dėl tai koks 'uolas, didžia 
Kaip bolševikai išceL* paša- apimtas, pa;

Kudirką, jį* z»Hg- Į zmone,s’ m 
’ • l’", pridusęs

• >>*Ja 
Lįno genijų, ir I Atsitinka 
L tokia daugy-j kad kraujas 

I. . ■ • a4-«

Lietuvių kalbos prd'i^8 Pasau' įVj , . 
je, ketvirto skyriau!^°- mokslo> l A ? j 
niams, išbraukta moi 
apie Daukantą, Bara™- iv v 
Pietarį, Basanavičių,!)žmonijos pa.- įkej§s, ieta 
tį, Šatrijos Raganą,!)senovės grai- jciai laukia^ 
nų Pelėdą, Simonai 
vieton įdėti Leninas 
nas ir keletas lietuvi 
tojų, kurie buvo bolšei 
tikūnai. Iš VI skyria 
gramos išimti Basan 
Šatrijos Ragana, I 
Pelėda, Simonaitytė, ] 
o įdėta M. Gorkis, V 
jevas, Internacijonalai 
lėtas rašytojų, patailj^ 
okupantams raudon 
Labiausiai buvo sui 
istorijos programa, 
mokymosi apie lietu1 
tines kovas įvairiaisb^ai yra pa-

- laikų ligi pas-Isav0 miest 
tui: jie žii 

; žiauriems mū-iant u^s 
^paminklų ga- Pasakoji 
I įnonija pasilik- stojant į s 
: jei taip įvyktų, su San G 
įl8 Mykolo An- greit įvyk 

.Mozės”, niekas “ "
įais paveikslais 
įbarių, kaip tai 
hiiis, - gi užten- 
[:®bos, kad tie 
L dulkėmis suby-

žiauriems mū-

jas nujaul 
laikai, ir i 
karo audr 
miestą, i 
ros graž 
vėsių ir

Bet ko 
neišnyko.

broliai. Žmonių akys, žėrėju
sios kerštu, neapykanta nu
siblaivė, ' sužibo švelnumu, 
užuojauta, meile! Pasiryžo 
nebūti sustingusio ledo ga
balais artimo kančioms; 
šventai pildyti savo parei
gas; į darbą žiūrėti ne kaip 
į savo brolio išnaudojimui 
priemonę, bet į kasdienės 
duonelės šaltinį; pergalėti 
savyje troškulį nykstančių 
gėrybių, nukreipus žvilgsnį į 
kryžių, į mirtį, į dangų! Dau
giau ar mažiau, tai ir įvykdė 
atnešdami kitiems ir sau lai
mę, ramybę!

Taip Asyžiaus jaunuolių 
gėlė, tapęs Meilės Giesminin
ku, tapo viduramžių šviesa, 
žmonijos pasididžiavimas.

Popiežiaus balsas
Jo trys kūdikiai — Ordi

nai dar nemirė ir nemirs! 
Kristaus apreiškimu šven
tajam Pranciškui, jie kles
tės iki pasaulio pabaigai. Jie 
tęsia Serafiškojo Tėvo Šv. 
Pranciškaus pradėtą darbą! 
Sekti Kristų, Apaštalus gy
venime ir veikime Bažnyčios

kardinolui Mundelein, meldė
si kalbėdami rožančių viešai 
Kareivių stadijone. šiais me
tais melsis viešai ne milijo
nas, bet visi pasaulio katali-

Kalbėjimas Rožančiaus kai, visi, kur tik jie randasi; 
spalių mėnesy yra sena mal- ar nelaisvėje, ar kalėjime, ar 
da, seniai išbandyta. 1208 m. Sibire, ar 
Švč. Panelė, apsireiškusi Šv. 
Domininkui, išmokė kalbėti 
Rožančių. Ji įteikė Šv. Domi
ninkui rožančių ir išmokė jį 
vartoti. Nuo to laiko katali
kiškas pasaulis kalba rožan
čių, spalių mėnesy ypatingai 
su didesniu pamaldumu jį 
vartoja, prašydami Švč. Pa
nelės užtarimo.

Katalikiškas pasaulis ypa
tingai organizuojasi šį mene- čias ir kartu siųs galingo Šv. 
sį dar gražiau praleisti, dar Rožančiaus maldas prie Die- 
maldingiau melstis, kad per vo Motinos, kad Ji globotų 

mūsų tėvų žemę Lietuvą ir 
jos vaikams suteiktų kantry
bės nešti šio karo sunkumus, 
kad ji guostų juos Sibiro iš
trėmimo vietose ir nacių kon
centracijos stovyklose, kad 
po karo Lietuva vėl taptų 
laisva ir nepriklausoma.

Geras paprotys kalbėti ro
žančių kiekvieną dieną į dar
bą einant, ar iš darbo grįž
tant.

Geresnis paprotys yra su
sirinkus namuose visai šei
mai kalbėti rožančių vaka
rais.

Geriausia kai šimtai tikin
čiųjų susirenka į Dievo na
mus — bažnyčias ir visi kar
tu kelia maldos balsą. Smagu 
yra būti bendrose maldose 
žmonių būry ir dalyvauti ten, 
kur teikiama taip daug ma
lonių. Dalyvaukime ir mels
kimės visi!

karo fronte, ar 
koncentracijos stovyklose, ar 
dar ramybėje — visi jie krei
psis prie Dangiškos Motinos, 
šauksis prie Jos kalbėdami 
Šv. Rožančių, kad Ji užtartų 
pas savo Sūnų — Jėzų, kad 
Jis sugrąžintų pasauliui tai
ką.

Lietuviai katalikai irgi ne
bus atsilikę. Jie kiekvieną va
karą pripildys savas bažny-

Lines Kovas j vairiais**c- r“ ąn;n(qni;a 
tarpiais, apie lietuviuilaikų: dau- F , 
rius, kovas dėl nepril'MO metų, kada I- y 

Iresnių kelionių. i ^a^ 
upe — s

• nakčiai ateinant. banj 
kbeSūrintšv.Ka-'
Į jnyčios, įbėga du 
L visai dar mažy
lis akimis ir gar- 
L'Mais. Jie minu- 
|uaplink ir pamato, 
lakia: čia pat prie 
Lie puola ant ke- nių tva 
keiksią, prisiglau- 
| prie antro, kaip du 
| Jie pamaldžiai su
lpęs, o jų veidai to- 
1 seilės ir dangiški, 
gap tų angelėlių, 
j alininkai paveiks-

buvo daromi ne vokiečių, bet 
įvairių „tautinių grupių”, ta
me skaičiuje lietuvių, ukrai
niečių, baltgudžių ir tt.

Mes esame tikri, kad Chaj- 
nowka sušaudytų tarpe yra 
ir visai nekaltų žmonių, gal 
net daugumoje.

Tenka tik pasigailėti, kad 
minimo straipsnio autorius 
taip lengvai davėsi būti pa
gautas tuo nauju vokiškos 
„gudrybės” triksu.

Nėra eliminuojama, kad 
šiandien-rytoj panašaus liki
mo susilauks ir viena-kita 
lenkų policininkų „nusikaltė
lių” grupė. Faktas yra, kad 
ne tik lietuviai, čekai, latviai, 
ukrainiečiai, estai ir t. t., bet 
ir lenkai šiandien yra verčia
mi tarnauti vokiška j ai karo 
mašinai, ir ne vien tik Wehr- 
macht’e, bet ir policijoje. Ir 
ne tiktai vyrai iš inkorpo
ruotų sričių į Wartpreussen

maldingiau melstis, kad per 
Marijos užtarimą sugrįžtų 
pasaulin taika. Katalikų baž
nyčiose kiekvieną vakarą ti
kintieji kalbės Rožančių. Ro
žančių kalbės ne tik namie 
pasilikę, bet ir esą apkasuo
se, mūšių laukuose, prie ka- 
nuolių, lėktuvuose.

Neturėdami rožančiaus su
rinkę akmenėlius, kariai jais 
skaitys savo maldas prie Ma
rijos, Dievo Motinos.

Vienas karo kapelionas, su
grįžęs iš Šiaurinės Afrikos 
kovų, taip pasakoja:

„Fronte kariai elgiasi dve
jopai: vieni jų meldžiasi, ki
ti — keikia. Labai būtų sun
ku pasakyti, katrų pasielgi
mas vienas kitą pralenktų. 
Teisybė, aš nemačiau taip 
daug besimeldžiančių karių. 
Aš mačiau karius duobėse 
nuogus su šautuvais kalbant 
rožančių; kurie rožančiaus 
neturėjo, vartojo akmenukus,

rius, kovas dėl nepriL.. 
mybės, įvestas mokyriteveik nejautė, ir 
pie Marksą, Leniną, 3 
SSSR istoriją, apskrfl 
torinio materializmo I 
kos.

Iš dailės dalykų n 
mos išbraukta lankyid 
tuviško kryžiaus, da 
lietuviško kryžiaus m 
o įvesta apie sovietų B 
dailę. Net iš elemente 
šiaip vadovėlių liepta ; 
ti puslapius, kuriuose 
straipsneliai ar eilėn 
,,Padėk Dieve”, ,,Ka] 
„Velykos”, „Nepriklaui 
Lietuva”, Vilnietis”, „J 
naktį”, „Vaikelio M 
„1918 m. vasario 16 d. 
„Kodėl žuvo Prūsai”, 1W- Abu mel- tį, pi 
kyk, Nemunėli”, Baudj^ ®°škdžiai, taip 
Panaikinimas”, „Velyk 
pai”, 1 
Vileišis”, 
bės paskelbimas”, 
tauto Bažnyčia”, „Didį; 
tadienį”, „Laisvės Vėl 
„Kaip Lietuva tapo ri 
klausoma”. Puslapiai,! 
riuose buvo šie dalyka 
rėjo būti išplėšti. Bo 
kams nepatiko net V. E®, tarp kurių di-įkirl 
kos kažkurie eilėraščių p yra Gennaro, arba dar 
tai ir, pvz, patiekdami 
kykloms eilėraštį „Lai 
(Dirbk) išmetė šį punk
Kol dar idealais, broli, 

sies,
Tu siek idealo, tik doi;' 

aukšto.
O skubink! Paskui tu... j 

sižadėsi
Dėl trupinio aukso, gan ”lai. 

valgio šaukšto”. aas01'

kalvų, v

upe — s

ia, šūk? 
didelis 1 
turn ko 
nęs. Eb 
nėmis r 
ligi kite 
sideda,

kinai ' 
reikak 
pasida 
šnekas 
mas i 
ilgai] 
simuš

mais 
Ti< 

.Nepriklauh išpildys, jog šir- ti, di 
i gera ir šviesu nuo pesči 
A vaikų, nuo to sinei 

ir u: 
pase 
nuo; 
grit 
ser

kad šventasis 
Lietuvių Spaudi M kad šventasis «« ■*▼ • i i ii—n 4am

iMbėjimo, nuo rim
ta akių, nuo maldai

kiekvienas italas, 
-šapolietis myli savo

LIETUVOS MOKYKLOS SKAUSMAI
Prasidėjus naujiems moks

lo metams prisimename, kad 
didžioji dalis Lietuvos aukš
tųjų mokyklų yra nacių už
darytos, dalis profesorių a- 
reštuota, mokytojai terori
zuojami, mokiniams bruka
mos svetimos idėjos. Tikimės 
kad pavyks sužinoti daugiau 
faktų apie nacių nusikalti
mus prieš lietuviškas mokyk-

ar Ostpreussen, bet ir iš Ge- 
neralguvernement.

Apie jų elgesį praeityje, 
valandai išmušus, spręs kom
petentingi teismai, kiekvie
nas savo jurisdikcijoje, tame 
skaičiuje ir Suverenės, De- Negalėdami 
mokratinės Lietuvos teismas, viešai,

las ir mes tą paskelbsime. 
Šiemet turime trejus me
tų sukaktį, kai Lietuvos mo
kyklos buvo pradėtos tvarky
ti pagal raudonąjį bolševikų 
kurpalį ir jau visa eilė faktų 
iš to laikotarpio išėjo aikš
tėn. Bolševikų tvarkomose 
lietuvių mokyklose mokslas 
prasidėjo 1940 m. rugsėjo 17 
d. Atvykę į mokyklas tuoj 
moksleiviai pastebėjo, kad iš 
klasių išnešti kryžiai, visi re
liginiai ir patriotiniai ženk
lai. Nebuvo nei trispalvės vė
liavos, nei vyties. Mokytojai 
tik slaptai užklysdavo į baž
nyčią. Taipgi iš mokyklų pa
šalintas maldos kalbėjimas.

maldos kalbėti
daugelyje pradžios

Jis gyveno labai apc 
B 305 metais Ne- aid 
zyliukėse nukankin- mo 
a tiek amžių jis ši-Į „S 

j iti toks geras, toks 
13. toks artimas ir rū- 
p! Kai anglai bom-lm: 

■Neapolį iš oro ir jo- tų 
Molių nepadarė, visi sį 

..Tai šventasis Ge- m 
mgojo!" Ir visi tuo Ji 
dideli, maži, mokyti, s: 

Matyt bolševikų patai Kaip netikės, d 
nams, parsidavėliams šis >tiPv mpfu Ii- Ii 
dirkos punktas buvo lygį® roao stebuklus,)r 
glys jų sąžinei.

Taipgi ir iš V. Kudirkoi 
lėraščio „Maniesiems” bo 
vikai išmetė trečią posn /
Lietuva mano! priešui 

tavęs įnirtus,
Privalai hidra tapti ta, 

riai nukirtus
Galvą, tuoj kelios galvos 

ton jos išdyksta.
Iškilsi tik hidra gyvumo 

virtus
Nors priešas nestygsta.

Iš A. Baranausko „Da stebuklus. Šiai] 
dainelės” nukirpo bolševi sukrekėjęs 
net du posmu:
Kijevas, rusai, latviai ir p 

sai,
Gudai ir pikti totoriai, i wnnKę į saieai 
Lietuvą pažinę, vainiką py1 ės meldžiasi ir lauk 
Lietuvą puošė padoriai. Mo. Ir jis įvyksta 
Ir labai buvo plati Lietui ats]ieidžia, lyg ką i 
Daugel ji žemių įgijo, J jis būtų pralietas... 'I
Žmonės laimingi, buvo turi1 pasitaiko, kad stebuk 

gi, Ma ne taip greit ap
Niekur nebuvo vergijos, ii, žmonės meldžū

stebuklus, kuriais ne- į 
ii ir visi italai tiki ir 1 

mokslininkas ne- s 
išaiškinti gamtos įs-

ebuklas yra toksai... 
sje, tarp marmuro 

brangių paveikslų,
j ’-ės žvakių, švento Ge-

1 tyčioje už altoriaus 
I iomas to kankinio

’«■ Tas kraujas jau nuc 
aovės.nuo paties Kon- 
klaikų, per metus tris

W tuo pačiu laik 
& pirmąjį gegužė 
H rugsėjo 19 d. 

j $o 16 d. Tomis dien 
susirinkę į katedi

ne taip greit a]

— Kas išsižadėjo mūsų ki 
bos, 1 
duonos I

ima nekantrai 
M tai, kaip ilgai i 
ii^ti, neapoliečiai sįtecu išsižada ir m® « .u’ SLtegu issizaua ir m »l: juo greičiau stebuk

Iresnė ateitis. Vieną
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Patys

alijos Vaizdai
Antanas Vaičiulaitis

davo,į

amerika

Mry Gentltmin.

IALDA
se surasdavo, 
kaip kas tik 

išė Dievo pa

buvo reginys 
icharistiniame 
m., kai mili- 
vadovaujant 

delein, meldė- 
?žančių viešai 
one. šiais mė
sai ne milijo-

andien kasdien minime 
jos vardą, kada ten siau- 
[ruvini mūšiai, — ne vie- 
ir mūsų artimųjų, pa

imu ten jau kaujasi.
ia kartas nuo karto duo- 
Italijos vaizdų, atmini- 

[įspūdžių. Nebus tai koks 
seklus geografinis pasa- 
mas, bet nuotaikų žvilg- 
į tą kraštą, kuris pasau- 

«iavė tiek meno, mokslo, 
inio gyvenimo genijų, ir 

Kwuijog; *s išpuoštas tokia daugy- 
nų Pelėdą. • (rangiausių žmonijos pa- 
vieton j^' klų — nuo senovės grai- 
nas ir U. r romėnų laikų ligi pas- 

’ nių dienų.
inant ten žiauriems mū- 
is, daug tų paminklų ga- 
iti, — ir žmonija pasilik- 

Pelėda,SnJ; kurdesnė, jei taip įvyktų, 
o įdėta 1[ ę' kas nenukals Mykolo An- 

’ j antro „Mozės”, niekas 
tapys tokiais paveikslais 
ikano kambarių, kaip tai 
irė Rafaelis, — gi užten- 
vienos bombos, kad tie 
jų turtai dulkėmis suby-

nu°s tu? 
pas^ 
mokykloj 
pašalinta
Kaipl^

Lietuvi*?

ūians.gį

vieton jį

toju, kurie)?

gramos iš*.
Šatrijos L

mintai 
lėtas rašyk'

1 .J *

tinęs kovas; 
tarpiais, apie' 
rius, kovas į 
mybės, įvesta

ną kraujas ypač ilgai neatsi
leido. Visi gyventojai nuliū
dę meldėsi, kiti jau ir pykti 
ėmė, pats kardinolas labiau
siai už visus nerimo. Laukė, 
laukė, dūsavo ir aimanavo 
jie, kol pagaliau štai kardi
nolas, didžiausio entuziazmo 
apimtas, pašoksta, atsisuka 
į žmones, mosuoja rankomis 
ir, pridusęs iš džiaugsmo, 
šaukia: „Jau, jau!...”

Atsitinka, nors labai retai, 
kad kraujas ir liekasi sukre
kėjęs, kietas. Tada neapolie
čiai laukia sunkių dienų sau, 
savo miestui ir visam kraš
tui: jie žino, kad šventasis 
ant jų užsirūstino...

Pasakojama,- kad Italijai 
stojant į šį karą, stebuklas 
su San Gennaro krauju ne 
greit įvykęs. Neapolio globė
jas nujautė, kad užeis juodi 
laikai, ir italų žeme nusiaubs 
karo audros, o patį Neapolio 
miestą, šį Viduržemio jū
ros gražuolį, pavers griu
vėsių ir išnaikinimo vieta...

Bet kol dar saulė visiškai 
neišnyko, kol paskutiniai jos 
spinduliai kloja aukso juos
tas įlankoj, ant baltų namų ir 
kalvų, visas Neapolis išplū- 
dęs į gatves, nelyginant kokia 
upė — siūbuoja, vilnija žmo-

avakare, bežiūrint šv. Ka- ba, šūkauja, dainuoja. Visas

ie Italijos vaizdai yra pa
nti, iš gerų laikų: dau- 
įsia iš 1940 metų, kada I- 

pie Marksai ia karo ^eveik nejautė, ir 
— ankstesnių kelionių.SSSR istoriją ______
torinio mat® eapolis nakčiai ateinant. nįų banga po bangos, skam-
kOS. nvnka.rP. bpžilirint ŠV Ra.lba SiilraTiin rlninnnia ATiaaa
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Iš dailės į nos bažnyčios, įbėga du didelis Neapolio miestas tar-
mosišbraukta™"x” - - - - - - - - - - ---•

įsaulio katali- 
k jie randasi;
r kalėjime, ar sutūpsi™ t 
’o fronte, ar j „Padėk W 
stovyklose, ar
- visi jie krei- 
skos Motinos, 
>s kalbėdami 
ad_Ii_užMrtų.
— Jėzų, kad 
pasauliui tai-

liukai — visai dar mažy- turn kokiai procesijai ištvi- 
, didelėmis akimis ir gar- nęs. Eina ilgiausiomis virti- 

lietuviško byt uotais plaukais. Jie minu- nėmis nuo vieno gatvės galo 
o įvesta apier dairosi aplink ir pamato, ligi kito, ir nematyti, kur pra- 
dailę. Net iš ė jiems reikia: čia pat prie sideda, kur baigiasi tas žmo-

ilikai irgi ne- 
kiekvieną va- 
savas bažny- 
įs galingo šv. 
das prie Die- 
d Ji globotų 
ę Lietuvą ir 
eiktų kantry- 
ro sunkumus, 
los Sibiro iš- 
ir nacių kon- 
vyklose, kad 
a vėl taptų 
lausoma.
fs kalbėti ro- 
ą dieną į dar- 
i darbo grįž-

otys yra su
se visai šei- 
sančių vaka-

šimtai tikin- 
į Dievo na- 

s ir visi kar- 
oalsą. Smagu 
įse maldose 
alyvauti ten, 
ip daug ma- 
ime ir mels-

ų, abu jie puola ant ke- 
prieš paveikslą, prisiglau- 
pienas prie antro, kaip du 
lėliai. Jie pamaldžiai su- 

„Velykos”, a rankutes, o jų veidai to- 
Lietuva” Ife ^ti, meilūs ir dangiški, 
naktį", Jiišfįai> kaiP angelėlių, 

1Q1 r m g iliuos dailininkai paveiks- 
nutapo. Abu mel- 

kyk?fci<si taiP nuoširdžiai, taip 
Panaikinims’ ln*kmę, ka-d šventasis 
paj”, Lieta w* įsitikinę, kad šventasis 
Vileišis", JįPrašymą išpildys, jog šir- 
bės paskfe' le darosi Sera ir šviesu nuo 
tauto BaŽDV&3ų Neapolio vaikų, nuo to 
tadipni" Ičš tylaus čiulbėjimo, nuo rim- „Kaip Iii': 8ilių ,akj«> “u0 maldai 

klausoma”, fsldtų ra“k“‘U- 
riuose te i tKalp.. k‘ek™nas !talas’

rėjo būti 
kams nepatikę- . . „ .i i •i_7a įausias yra Gennaro, arba koskatane® .. J T. ’ . . .
tai ir, pvz.
kykloms eilėr^ 
(Dirbk) iWi(

Kol dar ideale 
sies,

Tu siek idab 
aukšto.

0 skubink! Pč 
sižadės

Dėl trupinioaro apsaugojo!” Ir visi tuo 
valgio fcpki — dideli, maži, mokyti,

Matyt l»^ 
nams, parsis 
dirkos punk® ’■ 
glys jų sa&l

Taipgi ir i>!1 
lėraščio ,Xl 
vikai išma

šiaip vadovai 
ti puslapius, b 
straipsneliai t

Vileišis",

„Kaip Lieta K ir gilių akių, nuo maldai

Kaip kiekvienas italas, 
ip ir neapolietis myli savo 
entuosius, tarp kurių di-

nuarijus. Jis gyveno labai 
niai, buvo 305 metais Ne- 
►olio apylinkėse nukankin- 
s, ir jau tiek amžių jis ši- 
m miestui toks geras, toks 
ilankus, toks artimas ir rū
stingas! Kai anglai bom- 
irdavo Neapolį iš oro ir jo- 
!ų nuostolių nepadarė, visi 
asakė: „Tai šventasis Ge-

frasčiokai... Kaip netikės, 
ei jis per tiek šimtų metų li
ti šiandien rodo stebuklus, 
Ikrus stebuklus, kuriais ne- 
ipoliečiai ir visi italai tiki ir 
tūrių joks mokslininkas ne
degia išaiškinti gamtos įs- 
ątymais.
0 stebuklas yra toksai... 

Lietuva m®’Katedroje, tarp marmuro

nių tvanas. Dideli, maži, vai
kinai ir merginos, vieni su 
reikalais, kiti tik šiaip sau 
pasidairyti, visi jie vaikšto, 
šnekasi, dainuoja. Jei veži
mas nori pasiskubinti, turi 
ilgai parėkauti, kol taką pra
simuša pro visą kamša
tį, pro visą šį nerūpestin
gą siaurų, su aukštais na
mais gatvių skruzdėlyną.

Tiesiog dailu į juos žiūrė
ti, drauge su jais taip be rū
pesčio, be tikslo vazotis, pa
sinerti į šį pietiečių antplūdį 
ir užsimiršti valandėlei, kad 
pasauly šėlsta karas, aima
nuoja sužeistieji, nuo bombų 
griūva namai, kad broliai, se
serys ir tėvai išmėtyti, ats
kirti, — be žinios, ar gyvi 
dar, ar besusitiks kada. Ne
apolio gatvėj žemės liūdnieji 
aidai užleidžia vietą šiam 
momentui, šiai akimirkai ir 
„Santa Lucia” dainai.

Štai berniukas, gal kokios 
dešimt metų vaikėzas. Stu
mia jis įsirėžęs dviratį, pla
tų vežimą, net pro praplyšu- 
sį drabužėlį matyti, kaip jo 
mentys išsišokę ir įsitempę. 
Juodas jis visas, kaip varnas, 
saulėj įdegęs, ir toks jau nu
driskęs, kad ne gailestis, o 
linksmumas ima, į jį bežiū
rint. Jo bliuzelė pusiau skar
malais nuėjus, kelnių viena 
kiška dar sveika ir ilga, pu
siau blauzdų siekianti, bet an
troji — tokia jau sudriskus, 
taip sutrumpėjus, kad net 
miela, kai pažvelgi. Miela, 
kad vaikas galvos sau ne-
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fcukso, brangių paveikslų, 
Baugybės žvakių, švento Ge- 
paro koplyčioje už altoriaus 
|rra laikomas to kankinio 
Sraujas. Tas kraujas jau nuo 
Kilos senovės, nuo paties Kon- 
Btantino laikų, per metus tris 
partus daro stebuklus, šiaip 
Bis esti kietas, sukrekėjęs, 
[bet visados tuo pačiu laiku 
bkystėja: pirmąjį gegužės 
šeštadienį, rugsėjo 19 d. ir 
gruodžio 16 d. Tomis dieno
mis, susirinkę į katedrą, 
įmonės meldžiasi ir laukia 
Stebuklo. Ir jis įvyksta — 
kraujas atsileidžia, lyg ką tik 
(dabar jis būtų pralietas... Ta
čiau pasitaiko, kad stebuklas 
kai kada ne taip greit apsi
reiškia. žmonės meldžiasi, 
dūsauja, ima nekantrauti, 
bes pagal tai, kaip ilgai rei
kia laukti, neapoliečiai spėja 
ateitį: juo greičiau stebuklas, 
juo geresnė ateitis. Vieną die-

kvaršina dėl apdaro, kad ap
link jį tūkstančiai tokių „da
bitų”, kaip ir jis pats, kad 
pagaliau karštam pietų mies
te drabužis ne toks didelis 
daiktas, — užsimetei ką nus
tvėręs ir baigta!

Berniukas vikriai stumdo 
ratus, išsisukinėja pro žmo
nes, — ir kad šaukia, kad 
skamba, visus triukšmus ir 
visas gerkles prarėkdamas. 
Dainuoja basomis kojomis 
greitai šokinėdamas, nerū
pestingas, kaip žiogas. Ir 
gražu jo klausytis, šaukia 
jis įsigilinęs į savo „Santa 
Lucia”, iš visos krūtinės, iš 
visų plaučių — ir taip skar
džiai, taip laisvai, taip šva
riai, lyg lakštingala suoktų. 
Ne veltui Neapolis išsiaugi
no Enrico Caruso ir spiečius 
kitų dainos meistrų. Ką ga
li žinoti, ar ir šitas driskius 
nebaigs savo dienas garsių-

jų operų arijose... O gal vi
są gyvenimą prasistumdys 
nuskaręs...

Vaikiukas su savo ratais 
pasuka į šalutinę gatvę, dar 
ankštesnę ir siauresnę, ir jau 
tylią, aprimusią. Valandėlę 
toji tyla pakrinka nuo ber
niuko dainos, kuri skamba 
vis tolyn, vis lėtyn, kol ją di
džiosios gatvės balsai užgo
žia.

Daug brangių daiktų Ne
apolis turi — įlanką, Vezu
vijų, puikius reginius nuo 
San Martino ar Posillipo, ei
lę turtingų ir gražių bažny
čių bei muziejų, triukšmin
gas gatves, elgetaujančius 
vienuolius, įkyrius suvenirų 
pardavėjus, kurie tau siūlo
si parodysiu Vezuvijų arba 
una bella ragazza privata, 
— gatvėse išdžiaustytus 
skalbinius, garsių poetų ka
pus, amžinai mielą saulę, 
mėlyną dangų, kelis visiškai 
mažučius vezuvijukus... Taip 
nuo amžių buvo ir amžius 
dar bus. To nepanaikins nei 
karas, nei revoliucijos, nei 
ugniakalnio išsiveržimai.

Bet kai baigsis karas, vie
no dalyko tikrai nebus: ne
bus tamsių gatvių nakčia. 
Ir kaip įdomu jomis dabar 
vaikščioti! Gali stebėti visą 
neapoliečių gyvenimą. Visų 
namų durys atdaros. Viduj 
matai vieną kambarį, kuria
me išsitenka visa šeima. Ant 
sienos kampe didelė lova, ku
rioje, tur būt, pusė šeimos su
telpa, kitur vėl veidrodis, kė
dės, stalas. Vienu akies už
metimu regi visą žmogaus 
mantą. Turtingesnio kamba
rys esti erdvesnis, dailiau 
išpuoštas, švariau apkuoptas, 
nuo daugiau blizgučių žėrin
tis.

Ir visur knibžda žmonių. 
Štai kūrenasi ugnis, ir se
nutė samčiu maišo didelį 
puodą vakarienei. Kibirkštys 
linksmai spraga, pulkas vai
kučių erzeliuoja aplink du
ris ir laukia, kol galės kibti 
prie dubens. Antai jaunamar
tė prie pat slenksčio kepa 
čirškina tokius plačius, kaip 
skrybėlė, blynus: kad jau bus 
gardu, tai jau bus — pro ša
lį skubėdamas, ne vienas sei
lę nuryja dėl to čirškėjimo, 
dėl tų kvapsnių, dėl tų pla
čių paplotėlių.

Aname mažame kambarė
ly susigūžinę, prie ugniaku
ro sėdi du žili senutėliai: se
ni seni abu, žili žili jie, ilgą 
amžių išgyvenę, šitame liz
dely išauginę vaikų būrį. Iš
sisklaistęs dabar tas būrys. 
Ir vėl liko abu jie vieni, ap
leisti, raukšlėtais veidais, į- 
dubusiomis akimis, prie ug
nies susėdusiu, ilgo gyveni
mo, ilgų vargų, rūpesčių, 
smulkių džiaugsmo valandė
lių bendrakeleiviai, susigūžę 
prie to paties darbo, kurį per 
dešimt, dvidešimt, penkias
dešimt metų kruopštė: jis ba
tus taiso, jinai žiūri, kad puo
das užvirtų. Taip prabėgo vi
sos jų dienos, praskambėjo 
jaunystės daina, dingo nau
jagimių riksmas, išnyko jė
gos ir saulės amžius, — sė
di jiedu prie ugnies šį vaka
rą ir pasenę, iškaršę mąsto 
gal, kada tuoj ir visai jiems 
nustos ugnelė plazdėjus, iš
blės žarijos po visų ilgų me
tų, kuriuos abu nešė neišski
riami dieną ir naktį, kaip du 
to paties jungo jaučiai.

Temsta, naktis ateina, o 
jiedu sėdi, įdubusias akis į- 
smeigę į liepsnas, seni ir ži
li. Ir toki vieniši, toki apleisti 
ir toki graudūs savo amžiaus 
saulėleidyj...

Už juodviejų, tartum krau
jas gyslose, — plaka, nerims
ta ir ūžia didžiojo miesto gy
venimas. Šaukia ir klykauja 
vaikai, ant slenksčių susisė
dę kortuoja vyrai ir mote
rys, kitur vėl kauliukais žai
džia, kitur vėl kažkokią pra
mogą prasimanę su kreida iš
brėžtomis linijomis, su len
tomis... Skamba ir ūžia didy
sis miestas, ir tie balsai nenu- 
tilsta, kai tamsi naktis užei
na, kai žvaigždės aukštai su
žėri. Tamsoje, be šviesos gat-

SĖS. PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJŲ SEIME
žinutės apie Pittsburghe 

įvykusią milžinišką Ameri
kos Konferenciją jau buvo 
plačiai aprašytos visuose 
mūsų laikraščiuose. Jos už
ėmė pirmą vietą, tačiau da
bar tikimasi, kad mūsų laik
raščiai ras ir nepagailės vie
tos savo skiltyse ir šv. Pran
ciškaus Seselių Vienuolyno 
Rėmėjų Seimo aprašymui.

Seimas prasidėjo rugsėjo 
5 d. seselių koplyčioje pamal
domis. Mišias, kurioms Sese
lių choras giedojo laikė kun. 
Jonas Kripas, iš Hartford, 
Conn. Jis pasakė ir pamoks
lą.

Antrą valandą po pietų rė
mėjų seimelis-atidarytas mal
da, kurią sukalbėjo vienuoly
no kapelionas, kun. Juozapas 
Skripkus. Delegatų susirinko 
100.

Seimelio valdybon pateko 
pirm. Julė Pukelienė iš Chi
cago, Ill.; viecepirm. Antani
na Leščinskienė, Chicago, Ill. 
rašt. Anastazija Snarskienė, 
Chicago, Ill.; raštininkės pa
dėjėjos — Agota Sutkaitytė,

vėse, Neapolis vistiek nerims
ta, šaukia, ir alsuoja karš
tais, alpinančiais pietų kraš
to atsidūsėjimais — tūkstan
čio vargų, žilų senatvių, ug
ningo kraujo, gamtos gro
žybių, aistrų ir šventųjų, ma
rių ir kalnų Vezuvijaus ug
niakalnio sumišusiais bal
sais...

Ir Vezuvijus šiandien gi
liai dūsauja, tirštus debesis 
į padangęs verčia. Iš tolo, iš 
traukinio lango ilgai maty
ti nakčia tas varinių, nera
mių debesų vainikas ties Ve
zuvijum, o paties kalno šo
ne, lyg kruvinas keršto pirš
tas, prasiveržiąs į juodą nak
tį dega ugnies liežuvis ir 
tartum grūmoja miestui, ap
linkiniams vynuogynams, 
žemdirbių nameliams, sap
nuojantiems kūdikiams, o 
taip pat ir ant kalnų išsta
tytoms patrankoms bei bu
dinčioms sargyboms.

Seniai jau nematyti Nea
polio, seniai jau dingo jo na
mai, įlankos, Santa Lucia.

Tik toli ten vis nenyksta 
Vezuvijaus ugninis stulpas, 
rūstus, nykus ir galingas, 
tartum amžinųjų jėgų įspė
jimo ir išminties ženklas: 
„Jūs visi, kurie plūstate 
kraujo tvaike, kurie keliate 
žmones vienas prieš kitą, 
kaip girių žvėris, atminkite 
jus, kad yra didesnė teisy
bė ir didesnis kerštas, — ir 
aš esu to amžių teismo pra
nešantis ženklas”...

Traukinys pasisuka, ir ug
ninis plyšys Vezuvijaus šo
ne dingsta už pakelės me
džių.

Pittsburgh, Pa.; M. Tamuso- 
nienė, Homestead, Pa.

Seimui prasidėjus, pir
miausia kalbėjo Seselių Pran- 
ciškiečių maloni vyresnioji, 
Motina M. Dovida, sveikinda
ma dalyvius ir reikšdama 
nuoširdų įvertinimo ir dėkin
gumo žodį vienuolyno rėmė
jams.

Lygiai nuoširdžiai Centro 
Valdybos pirmininkė M Ta- 
musonienė dėkojo visiems už 
praėjusių metų pasidarbavi
mą ir paramą vienuolynui.

Iš protokolo pasigirdo apie 
čikagietės Antaninos Leš
činskienės tūkstančio dole
rių auką naujos koplytčĮės 
fondui. Sesuo M. Paula per
skaitė 1942 — 1943 metų fi
nansinę atskaitą.

Sveikinimai buvo labai 
gyva seimo dalis, nes jų me
tu pasipylė aukos.

Panelė S. Juozelėnaitė iš 
Marquette Park, Chicago, iš 
Lietuvos nuo karo paspruku
si mokytoja, sveikino ir da
rė palyginimus tarp šios lie
tuvių įstaigos ir Lietuvoje 
buvusių įstaigų.

Kun. Jonas Kripas ragino 
lietuvius prie optimizmo. 
Nors darbas nėra lengvas, 
jis sakė, nereikia nusiminti, 
bet lietuviškai žengti pirmyn, 
visad pirmyn per visas kliū
tis, kaip žengė pirmieji lie
tuviai ateiviai.

Kun. Aloizas Jurgutis, 
Bridgeville, Pa., geras Sese
lių Pranciškiečių prietelis, 
savo kalboje nurodydamas 
katalikiškų mokyklų svarbą 
Amerikoje, pasakė, kad lais
vės ir geros palaimos užlai
kymas šioje šalyje bent 20 
nuošimčių katalikų ir jų mo
kyklų nuopelnas. Prie to pri
sideda savo dalimi ir ši įs
taiga.

Juozas Laučka, „Ameri
kos” redaktorius iš Brooklyn, 
N. Y., sveikina Seimą nuo Ka
talikų Federacijos, kaip jos 
pirmininkas ir nuo „Ameri
kos.” Iš jo kalbos susekiau 
vieną padrąsinančią mintį. 
Jis priminė klausytojams, 
kad ne bankininkai, ne pro
fesionalai išlaikė lietuvybę 
Lietuvoje priespaudos lai
kais, bet žilagalvės motutės 
ir žilagalviai sunkiai dirbą 
tėvukai vargingose bakūžė
se. Taip yra ir bus čia Ame
rikoje. Ir iš tikrųjų mūsų lie
tuviškų įstaigų rėmėjų tarpe, 
daugiausia rasi paprastą, 
nuoširdų lietuvį. Vargdienių 
sunkiai uždirbti skatikai iš
laiko visas įstaigas ir gelbs
ti palaikyti lietuvybę gyvą ir 
toliau kitataučių tarpe.

Trumpai kalbėjo Juozas 
Bulevičius, radijo pranešėjas, 
iš New Yorko ir išreiškė sa

lvo linkėjimus.

LIETUVIŲ ŠOKĖJAI PIRMOJ VIETOJ
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Per tris dienas, pradedant 
rugs. 9 d., Soldier Field aikš
tėje, Chicago j e, buvo Jung
tinių Tautų pasirodymai. 
Juos organizavo laikraštis 
„Chicago Sun,” kurs iš lie
tuvių pusės buvo pakvietęs 
p. Daužvardienę, „Kęstučio” 
spulkos sekr. L. Dagytę, U- 
niversiteto liet. klub. laikraš
čio redaktorę I. Mankutę, iš 
Evanstono J. Miller.

Ketvirtadienio vakare 
(rugs. 9 d.) buvo tautų paro
da. Kiekviena tauta turėjo 
savo būdelę. Lietuvių būde
lėje—paviljone siena buvo 
nutiesta raudona užlaida, pa
puošta lietuviškais audiniais 
su išsiuvinėta Lietuvos vėlia
va. Iš rūtų buvo sudarytas 
pergalės ženklas „V”. Prie 
stulpų-kviečių pluoštai, virš 
to — didelėmis raidėmis iš
rašyta „Lithuania”. Pačioje 
būdelėje buvo surinkta gra
žių lietuviškų audinių, ginta
ro dirbinių, lėlių. Viskas at
rodė nors kukliai, bet jaukiai. 
Net gubernatorius Green bu
vo stabtelėjęs, pasveikino 
lietuvaites.

Daug kas domėjosi ir įren
gtu lietuvišku stilizuotu sta
lu, su lietuviška staltiese, rū
tų ir ąžuolo lapais, lietuviška 
keramika.

Drauge vyko pergalės dar
želių derliaus festivalis. Iš 
savo pergalės darželių buvo 
atgabenusios eksponatų Šv. 
Kazimiero seserys ir daugiau 
lietuvių. Lietuviai netgi lai
mėjo dovanų už gražiai išau
gintus dalykus.

Tačiau svarbiausios iškil
mės vyko rugsėjo 10 d. — 
Jungtinių Tautų naktis su 
tautiniais šokiais. Šokių kon
kurse dalyvavo lietuviai, ai
riai, čekoslovakai, lenkai, ru
sai, jugoslavai, serbai, ven
grai. Pasiektus rezultatus 
sprendė profesionalai šokių 
mokytojai ir pripažino, kad 
pirmą vietą laimėjo lietuviai 
— Ateitininkų (katalikų jau
nimo) šokėjų grupė. Pro
gramos vedėjas lietuviškus 
šokius gražiai apibudino, pu
blikai labai patys šokiai pati
ko.

Lietuviai pralenkė kitų
Daug kas domėjosi lietu

vių dailės kūriniais, norėda
mi patys įsigyti, eksponatai 
buvo fotografuojami.

Kun. Antanas Karužiškis 
įrodo, kad priekaištai, kar
tais daromi, būk šie nauji 
pastatai ne lietuvaitėms pas
tatyti yra skaudūs, nereika
lingi ir neteisingi, nežiūrint 
kas juos pirmiausia paleido.. 
Mūsų visos įstaigos lietuviu
kams ir lietuvaitėms pastaty
tos verkte verkia lietuvių au
klėtinių. Patys priekaištus 
darą dažniausia ne tik nere
mia savųjų lietuviškų įstaigų, 
bet siunčia savo sūnus bei du
kras pas kitataučius.

A. Snarskienė gynė Seseles 
nuo primetimų, kartais joms 
daromų, būk Seserys gyveną 
karališkai. Tiesa-, kad rūmai 
gražūs, kad jose švara, bet 
jų užlaikymas tokiais, jų 
švaros prižiūrėjimas ir skolų 
mokėjimas reikalauja daug 
rūpesčio, daug sunkaus dar
bo.

Paskutinė seimo kalba bu
vo paties vienuolyno kapelio
no, kun. Juozo Skripkaus.

Svarbiausias nutarimas, 
tarp daugybės kitų, buvo stei
gti naujus rėmėjų skyrius su 
kun. kleb. pritarimu, kur ga
lima, ir remti naujos koply
čios fondo vajų. Nauja koply
čia yra būtinai reikalinga. 
Vajus gali vykti ir šiuo lai
ku. Čia yra kilnus ir visų ge
rų lietuvių remtinas užsimo
jimas. Paremti tą kilnų dar
bą nėra reikalo laukti, iki kas 
ateis į namus prašyti jūsų 
prisidėjimo. Aukas galima 
siųsti tuoj aus tiesiog į vie
nuolyną Seselių Pranciškiečių 
antrašu. Visų žiniai čia pa
duodamas jų antrašas: — 
Sisters of St. Francis, R. D. 
10, So. Hills, Pittsburgh, Pa.

Seimui pasibaigus eita va
karieniauti. Erdviame akade
mijos valgomajame svečius 
pasitiko maloni muzika. Šį 
orkestrėlį sudarė Pranciškie
čių postulantės su smuiko- 
mis.

Bankietą vedė kun. Ernes
tas Vasiliauskas, Homestead, 
Pa., lietuvių parapijos klebo
nas. Programa buvo įvairi ir 
įdomi. Kalbas pasakė kun. J. 
Misius ir St. Gabaliauskas.

Seimo proga sudėta daug 
aukų. Stambiausių aukotojų 
tarpe buvo prel. M. Krušas 
— 200 dol., Pittsburgh© 13 
skyrius — 100 dol.; Pittsbur- 
gho Šv. Kazimiero par. sky
rius 75 dol.; po 50 dol. —Chi- 
cagos Brighton Park skyrius, 
prel. J. Ambotas, Juozas ir 
Ant. Pakutinskai iš Pittsbur
gh©; po 25 dol. — An. Leš
činskienė, A. Vaišvilienė, B. 
Veznienė (27.00) ir kiti.

Seimas praėjo labai dide
liu pasisekimu. Tenka tik pa
linkėti seselių pranciškiečių 
rėmėjams gražiausių darbo 
vaisių.

tautų grupes, airiai užėmė 
antrą vietą. Chicagos spau
da tą gražiai paminėjo, net 
lietuviškai atspausdindama 
šokių vardus ir paduodama 
ateitininkų šokėjų pavardes 
ir adresus. Drauge šioj ame
rikiečių spaudoje buvo prisi
minta, kad pirmą vietą laimi 
atstovai mažos Lietuvos, ku
ri yra daug nukentėjusi nuo 
moderniojo karo triuškinan
čios jėgos ir teroro. OWI šo
kius filmavo, šokius matė ir 
viceprezidentas Wallace, kurs 
laimėjusiai lietuvių grupei į- 
teikė dovaną.

Vyt. Bičiūnui 
50 Metų

__Vienas gabiausių JUetuvos 
žmonių buvo Vyt. Bičiūnas. 
Jisai žymus rašytojas, kalbė
tojas, teatralas ir net daili
ninkas. Gimęs Klovainių baž
nytkaimy, šaulių apskr. 1893 
m. rugs. 1 d. (senu kalendo- 
rium-rugp. 20 d.), taigi šie
met jam sueina 50 metų. Jau
natvėje lankė slaptą lietuviš
ką mokyklą. Baigęs Šiaulių 
gimnazjos 6 klases persikėlė 
į Kazanių, kur ketverius me
tus mokėsi dailės. Prasidė
jus Didžiajam Karui persi
kėlė 1914 m. į Petrapilį, čia 
dirbo lietuvių komitete ir 
„Lietuvių Balso” redakcijoje. 
1918 m. grįžo į Lietuvą ir čia 
ėjo įvairias pareigas: paišy
bos mokytojo, dirbo krašto 
apsaugos komisijoje, meno 
departamente, buvo savano
rių propagandos organizato
riumi, buvo pirmuoju „Lietu
vos” laikraščio redakcijos se
kretoriumi, pirmuoju tikybų 
departamento direktoriumi, 
buvo išrinktas į Stegiamąjį ir 
vėliau pirmąjį seimą atsto
vu iš krikščionių demokratų 
partijos. Daug dirbo prie 
„Vilkolakio” teatro, vėliau 
buvo mokytoju aukšt. meno 
mokykloje. Jau 1911 m. Šiau
liuose buvo suvaidintas pir
mas jo parašytasai veikalas. 
Blavybės draugijos konkur
se laimėjo pirmą premiją už 
draminį veikalą „Tėve mū
sų”. Su kun. Krupavičium 
redagavo „Tiesos kardą”, o 
vėliau buvo „Laisvės” redak
toriumi.

Yra parašęs visą eilę kny
gų, daugybę dailiosios lite
ratūros kūrinių; jo veikalas 
„Žalgiris” Vytauto Didž. ko- Į 
miteto konkurse laimėjo pir- 
mąją vietą.

Jo kai kuriuos vertingus 
piešinius yra įsigijusi čiur- 
lionies galerija. Jis net gi yra 
dailiai dekoravęs bažnyčias, 
pav., Antalieptėje. Jo yra 
piešta ir teatro dekoracijų. 
Jis taipgi yra parašęs visą ei
lę teatro veikalų ir sukūręs 
daugelį vaidinimų dėl radijo. 
Jo balsas buvo dažnai girdi
mas iš Kauno radijofono.
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Philadelphijos Žinios
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJ

Spalių - October 1, 1

I
Kun. Ignacas Valančiūnas,

Philadelphijos šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, kurio vadovybėje parapija mi- 

'|ni savo 50 metų jubiliejų.

ŠV. KAZIMIERO PAR JUBILIEJUS
(1893 — 1943)

Pirmųjų lietuvių ateivių dva
sia.

Visi gerai žinome ir su
prantame kodėl lietuviai ap
leisdavo savo mielą kraštą— 
gimtinę, palikdavo artimuo
sius, savuosius; keliaudavo 
tolimon šalin, kur savieji jų 
nelaukdavo, nepasitikdavo, 
savo lietuviško žodžio negir

to ..Eirnuįįų ateįyįų^gy^ 
venimas buvo nelengvas šia
me krašte ir Philadelphijoj 
mūsų atveju. Atvažiuodavo 
dažnai dar jauni, gyvenimo 
nepažinę, neprityrę, mažai 
kur Lietuvoj keliavę, o už 
Lietuvos niekada toliau nebu
vę. Keliavo iš savo šalies to
dėl, kad svetimieji juos per
sekiodavo, be jų sutikimo vy- 

. rus jaunuolius tolimuosna 
kraštuosna veždavo, sveti
miems tarnauti versdavo. Jie 
žinojo, kad ten jie nieko ge
ro sau nei savo kraštui ne
padarys. Todėl dauguma jau
nų vyrų ir pasiryždavo geriau 
bėgti „laimės šalin” — mie- 
lon Amerikon, kur ir laisvė 
bus ir savus galės sušelpti. 
Jaunos mergaitės važiuoda
vo, kad ten-Amerikoj jau iš
keliavusius sužieduotinius 
sutiktų, ar kad ir jos sau lai
mės paieškotų. Priaugančiai 
kartai nelengva būdavo kur 
nors geriau prasiveržti maža-

me krašte ir dar svetimųjų 
valdomame, kai nei mokslo 
negalėjo patogiai siekti, nei 
amatų niekas daug nemoky
davo, nei kitų profesijų ne
galėjo atsiekti. Važiuodavo 
vienas kitas ir tik nuotykių 
ieškodamas, „pramuštgalviu” 
pasidarydavo, kaip dauguma 
juos vadindavo. Kai kurie 
važiuodavo ir rimtai viską 
apsvarstę, norėdami geresnį 
mateui-jalinįgyvenimą sukur
ti, kad vėliau turtingi sugrįž
tų, didelį ūkį ar kokią įmonę 
nusipirktų, ir gyventų kaip 
tikri ponai...

Tačiau nepaisant visų tų 
aplinkybių ir sąlygų, pirmieji 
lietuviai ateiviai šiame kraš
te buvo didžios dvasios, ne
palaužiamos valios ir pilni 
vilties. Jų galinga dvasia, su
jungta su sveiku ir užgrū
dintu kūnu, gerais raumeni
mis ir drąsa ir noru dirbti 
nugalėdavo visas sunkias ap
linkybes. Tiesa, virė didelė 
vidujinė kova, sutikus čia ne
lengvą gyvenimą, svetimas 
aplinkybes, sunkų darbą ir 
nekokį užmokestį; suradus 
daug priešingumų, net perse
kiojimų, prikaišiojimų, „gri- 
noriais” užgauliojant, tyčio- 
jantis visokiais būdais, net 
prievartą vartodavo, akme
nimis svaidydavo... Virė gi
lus ir graudus jausmas, gai-

lestis savo krašto ir savų mie
lų žmonių. Ne vienas būtų 
grįžęs, jei sąlygos ir kartais 
asmeniška garbė būtų leidu
si. Daugumoj atveju tas ne
buvo galima padaryti. Bet 
lietuvio dvasia nepalūžo ir 
tokiose sunkiose aplinkybėse, 
bet ištvėrė, sustiprėjo ir lai
mėjo. Lietuvis ėmė sunkiau
sią darbą, pavojingiausios 
vietos nepabūgo, kad tik pra
dėtų gyventi, susipažintų, ir 
toliau geresnį gyvenimą su
kurtų.

Bet už tat lietuvio meilė 
lietuviui, savam žmogui bu
vo labai aukšta ir nesavimei- 
lė. Tada užtekdavo prašnek
ti lietuviškai, kai ir turi drau
gų, pažįstamų, prietelių. Nie
kas daugiau nieko ir neklaus- 
davo, jei jau esi lietuvis, tai 
jau ir brolis, prietelis, drau
gas, nes svetimame krašte ne
rasi draugų tarp nepažįsta
mų. Todėl lietuviai mielai vie
ni su kitais draugaudavo; jie 
drauge ir gyvendavo, grupes 
sudarydavo, drauge į darbą 
eidavo, vienas kitą geresniam 
darbui prirodydavo, „bosui” 
pagirdavo. Jei kuriam geriau 
pasisekdavo, tuoj savo kraš
tą ir savus atsimindavo, laiš
kus rašydavo ir žaliųjų po-' 
pierėlių negailėdavo, kad ir 
namiškiai, ypač mamytė ir 
tėvelis, bei jaunesnieji bro
liukai ir sesutės, žinotų, kad 
„amerikonas” jiems ant „py
rago” parsiuntė. Jei dar di
desnė laimė nusišypsodavo, 
tai ir „šipkartę” parsiųsdavo 
savo giminėms, ar pažįsta-

A. A. Kun. Juozas Kaulakis, 
pirmasis šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, buvęs klebonu nuo pa
rapijos įsteigimo iki savo mirties

reikėtų turėti ir savo lietuviš- liais”. Tai pirmieji vyrai, už- 
ką parapiją. Ta kalba gyvai rašyti 
sklido nuo vienų pas kitus. 
Juo toliau, tuo labiau visi 
įdomavosi ir kalbėjo. Tai dė
josi dar prieš 1890 metus, 
tai yra prieš 53 metus. Kada 
mieste karščiai siautė, o dar
be dar daugiau lietuvis nu- 
vargdavo, gražiame birželio 
mėnesyje, jau susidarė pir
masis būrelis, kurie nutarė 
sušaukti susirinkimą ir įs
teigti lietuvių katalikų para
piją. Ir jie susirinko. Suėjo 
kelios dešimtys lietuvių ža
liukų, pasiryžėlių, drąsuolių. 
Ko jie susirinko? Vienas jų 
paaiškina: „Philadelphia
pradeda storotis su pamačiu 
Pono Dievo Lietuvninkų pa
rapija”. Kaip gražiai pasaky
ta, čia išreikštas ir gilus ti
kėjimas ir lietuviškumas. Iš 
džiaugsmo visi atsistoja. Kai 
kurie iš laimės ašarą išlie
jo... Nejaugi mes turėsime 
lietuvišką parapiją, girdėsi- 
kelių” ar ir kunigas lietuviš
kai mokės... Taip.'Viskas bus

parapijos knygose 
kaip pirmieji vadai parapijie
čiai, prie kurių buvo eilė ki
tų pasiryžėlių laikyti savo pa
rapiją. Pažymėtina, kad pir
mieji parapijiečiai organiza
toriai, veikėjai, aukų rinkė
jai ir visokių sumanymų da
vėjai buvo vyrai. Nors su 
jais veikė ir moterys, bet jos 
vis labiau klausėsi, ką tie vy
rai nutars ir padarys. Gali
ma spėti, kad jų mažiau ir 
buvo.
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miems, kad ir jie totalinės’’ ™ Dievo žodį lietuviškai, ga- 
u 77 Incimn crionnti PhIItiyd ov-»r

pasisemtų. Pavydo ar savi
meilės nežinojo. Juk visiems 
užteks, jei iš visų šalių tiek 
daug čia keliauja, tai kodėl 
ir lietuviams nemėginti dau
giau laimės, atkeliauti, užsi
dirbti, savus paremti, vėl su
grįžti ir laimingai tėvynėj 
gyventi. '

Pirmieji Parapijiečiai
Panašios dvasios ir nuo

taikos, reikia spėti, buvo ir 
pirmieji lietuviai Philadel
phijoj ir apylinkėse. Ir jie gy
veno savo sunkumus ir lai
mėjimus. Jų dvasia nepalū
žo nei kaip lietuvių nei kaip 
katalikų. Jei jie buvo stip
rūs lietuviai, tai dar stipres
ni jautėsi katalikai, nes „ma
mos” įdiegti ir palaikyti ti
kėjimo diegai giliai buvo į- 
leidę savo šaknis į lietuvių 
ateivių sielas. Kad taip buvo, 
parodo jų nuoširdus rūpes
tis savo religiniais dorovi
niais reikalais. Kai tik di
desnis būrelis jų atsirado, 
tuoj pradėjo šnekėti, kad

lėsime giedoti „Pulkim ant 
lietuviškai, kaip Lietuvoj, 
ten, žinai, Krekenavoj, Ma
rijampolėj, Telšiuose, Veliuo
noj... taip kaip pas mus. Visi 
vienu ir galingu balsu prita
ria. Nors dar nežino, kaip tai 
galės įvykdyti, bet jau nubal
suoja, kad turi būti lietuviš
ka katalikiška parapija. Taip 
birželio 15, 1890 ir buvo pa
tiesti pagrindai parapijai, 
kurios šiandien palikuonys ir 
įpėdiniai švenčia auksinį ju
biliejų.

Kas jie buvo? Visų jų 
Valinčius, jis buvo visų iš
rinktas pirmuoju parapijos 
„klebonu” — komiteto pir
mininku, kol bus gautas lie
tuvis kunigas. Bet juk jam 
reikia ir pagelbininkų, nes ir 
tada jau buvo daug lietuvių 
Philadelphijoj ir apylinkėse. 
Tai išrinktas jo asistentas — 
Vincentas Grinevičius. Išrin
kta ir daugiau „valdininkų”- 
A. Daraskevičius, Antanas 
Linauskis. šiam pastarajam 
pavesta rūpintis „pinigė-

Pirmoji Parapijos švente
Trejis metus patys lietuviai 

veikė, dirbę su viltimi ir di
džiu pasiryžimu turėti savo 
parapiją, susilaukė laimingo
sios dienos. Tai buvo karšta 
ir saulėta liepos 16 dieną, 
taip degė karštis ir švietė 
didelės laimės saulė jų sielo
se. Visiems buvo paskelbta, 
kad lietuviams paskirtas kun. 
klebonas, lietuvis, ką tik iš 
Europos atvažiavęs, kurs tą 
dieną laikys tik pirmąsias 
šventas mišias, Primicijas. 
Tai dviguba laimė. Kiek daug 
lietuvių ir Lietuvoj dar ne
buvo gavę primicijanto palai
minimo, o dabar tai gaus ir 
tai jį savo klebonu turės. 
Džiaugsmas ir pasitenkini
mas užliejo visus. Keliavo 
lietuviai iš visur. Jie ėjo, kaip 
eidavo į atlaidus, kai dar Lie
tuvoj gyveno. Ne vienas ir 
vaizdavosi, kad keliauja į 
Škapliernos atlaidus į savo ar 
į kaimyninę parapiją. Už
tvenkė ketvirtąją gatvę. Jau 
nuo ankstyvo ryto lietuviai 
rinkosi prie Šv. Alphonso 
bažnyčios, kur buvo paskirta 
pamaldos 10:30. Bet kur tau 
lietuviai sulauks tos valan
dos. Juk jie pripratę anks
čiau atkeliauti, iš anksto iš
pažinties prieiti, 
imti... O dar ir 
bei papypkiauti 
laiko. Užtvenkė
tik ir kalbėjo, kad lietuvnin
kai atidaro savo parapiją ir 
šiandien jų parapijos įkurtu
vės, jų pirmoji šventė. Su ko
kia meile ir tikėjimu dalyva
vo lietuviai tose pamaldose, 
priėmė jaunojo kunigo pir
mąjį palaiminimą, tik ten da-

Dievą pri- 
pasišnekėti 
turi atlikti 
gatvę. Visi

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.f - 5>.
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Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street r Philadelphia, Pa. iI Šv. Kazimiero par. bažnyčia.

M T tošį,

JUBILIEJINĖ VAKARIENE*
Sekmadienį, Spalių-October 3 d., 1943 | .pats Dvasios 

įjęs sulaukti 
PRADŽIA 6 VAL. VAK. pasakyti

Skanūs valgiai ir įvairūs gėrimai. Paskubėkite įsi|.Wi° jubilie- 
gyti bilietų, nes gali pritrūkti. Bus daug svečių, gr 
ži programa.

daug ko ne- 
jįti, nes daug 
,įapuosna su a.

Pirmasis klc 
Juozapi 

Minėdami 
nį jubiliejų, 
norime nule 
ir sukalbėti 
parapijos 
sielą. Juk j: 
jo ir kent

• toje parapi 
Jis pašvent 
sas savo 
mokslą, ir 
bdamas dė 
nieko su 
bet visą i 
venimą pi 
čiams — ] 
daug dėl 
bęs ir aū 
žiūrėdami

■ Kai lank

t parapija 

; dešimtį metų 
į naują gyve 

nauji dvasios 
įjta bažnyčia ir 

įntrasis klebo- 
•jnis klebonas 
įlmčiūnas atkel
tais. Jis žinojo, 
darbo našta už- 
ipečių. Bažnyčia pastatus, 
syti, galybės sąs- kleboniją 

pino jos jaunas ir eneri ^ta, skola pa- anmaste<

•JO.000... Bet nau- įsivaizdii 
is klausė įsaky- gų įr pa 
spamiršo, bet pa- nepasise 
insomis savo jė- tyli, sut 
įo ir veikė visomis per 49 r 
•j sielos galiomis.l mokykk 
bažnyčios vidus, norėjo, 
ji langai, įsigyta vis būti

lyvavę gali pasakyti. Mes ga- Kiti parapijos varg 
lime įsivaizduoti, kad jie visi Gyva parapija turi ir 
kai vienas šventė savo šie- gų pergyventi. Nebuvo i 
lose didelį dvasinį džiaugs- ties ir Šv. Kazimiero pa 
mą ir laimėjimą. „Jaučiuosiu jai. pirmiausia rūpėjo 
kaip danguj, kaip rojuj”, su- mokykla. Tai didelis už 
šaukė ne vienas... ’ ' 1
Parapijos 50 metų pergyveni

mai.
Po pirmųjų įspūdžių ir 

džiaugsmų parapija turėjo 
rūpintis visais savo sudėtin
gais ir sunkiais uždaviniais. 
Pirmiausia visiems stovėjo 
galvoj įsigyti savo bažnyčią, 
kad nereiktų vaikštinėti iš 
vienos bažnyčios požemio į 
kitą, bet kad galėtų savoj 
bažnyčioj ir patys būti šei- zimierietės, 
mininkai. Kai kurie pasiūlė ba lig 
statyti bažnyčią ir tai lietu- mokykla pradėta statyti 
višką, su aukštais bokštais, metais ir baigta 1919 metĮjaiktų, pagražin- nosį vįg 
nepamiršti didelio švento
riaus ir garsių varpų. Bet 
juk čia Amerika, atšovė ki
tas. Kur mieste gausi tiek 
žemės, kad galėtų būti šven
torius, kaip Lietuvoj, kad ir 
procesijas galėtum daryti 
kaip savo Tėvynėj. Varpus 
tai galėtumėm turėti, nes čia 
metalo pilna...

Pagaliau susitarta. Po ilgų 
ieškojimų ir visokių sunku
mų buvo įsigyta sava bažny
čia ant 5th ir Carpenter gat
vių. Ta bažnyčia buvo nupirk
ta Šv. Antano draugijos var
du; ir parapija tada vadino
si pagal pačių žmonių išrin- 
kimą-Šv. Antano. Nors ir ku
klioj, bet savoj bažnyčioj 
lietuviai jautėsi gerai ir pa
tenkinti. Viskas ėjo sėkmin
gai.

Po šviesių dienų užeina 
debesuotos. Atsiranda sun
kumų. Parapijos gyvenimas 
apsunkėja taip, kad reikėjo 
bažnyčią uždaryti, po teis
mus blaškytis, tiesos ieškoti. 
Nors bylą laimėjo parapija, 
tačiau bažnyčia buvo panai
kinta, parduota. Vėl likta be 
savos bažnyčios. Vėl pas sve
timus ieškota prieglaudos.

1905 metais Philadelphi- 
jiečiai vėl įsigyja savo baž
nyčią, kuri lig šiandien tebė
ra toj pačioj vietoj, nors pa
sikeitusi. Tik jau tada vys
kupas pakeitė jos vardą Šv. 
Kazimiero parapijos vardu, 
kurios vardu ir šį jubiliejų 
mini. Dabar sukruto visi tai
syti ir puošti savo naują 
šventovę, kuri turėjo būti 
pastovi ir nuolatinė lietuvių 
katalikų šventovė. Juk iš jos 
beveik visi galės gauti sau 
didelės dvasinės palaimos, iš 
jos gal ir savo gyvenimo pa
baigoj nukeliauti amžinan 
gyveniman...

nys, bet tuoj buvo tai 
mokykla po nauja bažn 
Surasti mokytojai, ir 
nių atsirado nemaža, 
mokyklai reikėjo viso 
priemonių, ir jomis pa

gas Dvasios Vadas ku 
Kaulakis. Bet moky 
tobulinti niekada nenus

Taip 1912 metais mo 
jauti pakviestos seserys 

kurios čia 
šiol. Na

mokykk

Erdvi mokykla su didelėj įsteigtas vaikų kiek dv 
i.!.„ per jį

į) sumažinta apie 
įnoina, čia lietu
ko Dievo palaima 
aų pasišventimas, 
n veikė su savo va- 
Įšiandien parapija 
šį šviesiai. Dievui 
mrapija gyvuos il

gai.

le ir patogiomis klasė 
pakėlė mokyklą, Bet 
tos statybos ir naujeny 
uždėjo parapijai ir sk 
naštą.

Tur būt didžiausia pa 
jos nelaimė įvyko 1930 
rugpjūčio mėn. 15 dienos 
tą, kai gaisras sunaikino 
nyčią ir beveik visus jos 
Ilginius daiktus. Ir Švenč

A. a. 
kis bw 
ro par 
pirmas 
kitų a} 
rūpėjo 
niai r< 
rado 1 
jis ter

sias buvo išnešta tik po | Jubiliejaus Minė ji- malda 
gesinimo gaisro. Visi sunM mas.
pergyveno tą nelaimę. Shpijiečių sutarimu 
kūs buvo ir laikai, o daĮautomis jubiliejus klebo 
vėl trečią kartą liko be 
nyčios. Labiausiai tai pe 
veno a. a. kun. kleb. Ka 
kis, kurs per visą laiką 
pinosi bažnyčių statymu

Piją y 
Jis

rinėti per metus. Sas- - 
i metai atidaryti kalm 

ėl 2 dieną pritai- čiai 1

Liepos 16 Dėl 
iškilmingos pa- Pašv 

dabar jau savo senatvėjpadėka DievuiĮvenū 
tokią nelaimę pergyveno.maiOūes įr atlai- ‘ 
prikeltas taip buvo susi _ 
dinęs, kad ir jis ėjo į liepsnj] ^akį, parapi-

viena parapijietė, sulaikiĮį^ 
jį nuo sudegimo. _ ___

1933 m. rugpiūčio 15 d, jA’komitetas. Dva-Ikelt 
giai trims metams praėji

išn

ša

Šv. Kazimiero parapijos senoji bažnyčia.

už a. a. kun. I
Tai 

ir būtų ten sudegęs, jei lįją įr pirmąjį klebo-ivis
••• XT T il l m-g

si s

po bažnyčios sudegimo, m 
kun. J. Kaulakis, pirma 
klebonas, kurs ką tik bu 
atšventęs savo kunigavi 
40 metų sukaktį, ir parapij 
40 metų jubiliejų. Sude 
bažnyčia jau buvo vėl ats 
tyta. Švęsdamas 40 metų j 
biliejų, pažymėjo, kad ne 
nia ar visi besulauksim a

(Užbaiga 5 pslp.)

Tel. DEW. 5136

jus praeitų sek- 
kasiniai ir parapi- 

L Didžiausios iškil-
lig spalių 3-sek- 

Ta diena — tai pa
ulinių diena ir ju- 
diena. Iš anksto 
Bažnyčia, mokykla 

pija jaučia, kokia 
atlanko. Bažnyčia j “į 

ii kiek tik galima. n( 
pasiruošė pagerbtieji 
pijos jubiliejų. Pa

duoda mokyklai. I j 
i iš parapijos išėję į į. 

 

seserys ir visi para- K 
tikslas-padėka Die-

Svarbiausias ju- 
tikslas padėka Die
gtas malones. Tas 
išta per pamaldas, 
nnami dalyvauti pa
ir atsiminti visus pa- 

sb, kurių jau nebė- 
"umis, kurie tačiau 
3bo ir aukojo, kad 
įgalėtų sulaukti to
. Jubiliejinės pa
yra centrinės iškil- 
labiliejaus pamaldose
ir J. E. vyskupas, 
itys gautą Popie- 
itatovo laišką ir lai 
Visi susijungs ben 
ės ir padėkos gies 
i maldose.

Į Telefanuokite: Regent

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

| LIETUVIU RADIO PROGRAMA
■ Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m-
• Direktorius
i ANTANAS DZIKA8
■ 3619 East Thompson Street
Į Philadelphia, Pa.

; 2937

ga 
ge 
,ni

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. D>* 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

JUBILIEJAUS MI 
(Spali

U E. Vyskupo H. I 

p Jubiliejinė Proces 
: gai, svečiai, mokyki 

! •<) Iškilmingos šv. M 
čiūnas, dijakonu kt 
Saliamonas Mažeika 
ralius. Kunigų V. į 
liaus Nuncijaus lai 

') Jubiliejinė prograr 

U Jubiliejinė Vakari*
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ILIEJINĖ V<( LADELPHIJOS PAR. JUBILIEJUS
ladienį, Spalių-Ocl^

PRADŽIA 6 VAL.Vįį 

valgiai ir įvairūs gėrimai, k 
iety, nes gali pritrūkti. Bus k 
rama.

ŠV. KAZIUI

?radžia 4 pslp.)

i pasakyti. Mes ga- 
zduoti, kad jie visi 
i šventė savo sie- 
. dvasinį džiaugs- 
ėjimą. „Jaučiuosiu 
ij, kaip rojuj”, su- 
ienas...

50 metų pergyveni
mai.

nųjų įspūdžių ir 
parapija turėjo 

sais savo sudėtim 
ikiais uždaviniais. 
. visiems stovėjo 
yti savo bažnyčią, 
rtų vaikštinėti iš 
myčios požemio į 
kad galėtų savoj 
ir patys būti šei- 
Kai kurie pasiūlė 
inyčią ir tai lietu- 
aukštais bokštais, 

didelio švento- 
;arsių varpų. Bet 
nerika, atšovė ki- 
nieste gausi tiek 
galėtų būti šven- 

p Lietuvoj, kad ir 
galėtum daryti 

Tėvynėj. Varpus 
įėm turėti, nes čia 
la...
susitarta. Po ilgų 

ir visokių sunku- i 
Įgyta sava bažny- 
ir Carpenter gat- 

lyčia buvo nupirk- 
ino draugijos var- 
tpija tada vadino- 
įčių žmonių išrin- 
ntano. Nors ir ku- 
savoj bažnyčioj 

utėsi gerai ir pa- 
iskąs ėjo sėkmin-

jarapijos jubiliejaus, 
įaukė ir pats Dvasios 
O jis norėjęs sulaukti 

g daug ką pasakyti 
jos auksinio jubilie- 
letu. Mes daug ko ne- 
Į paminėti, nes daug 
sinešta kapuosna su a. 
jono mirtimi.

įbartinė parapija
utinius dešimtį metų 
a gyveno naują gyve- 

nes buvo nauji dvasios 
atnaujinta bažnyčia ir 
likai. Antrasis klebo- 
dabartinis klebonas 

ynas Valančiūnas atkel- 
mokyklai k 133 metais. Jis žinojo, 

sunki darbo našta už- 
,nt jo pečių. Bažnyčia 
pta taisyti, galybės sąs- 
neapmokėta, skola pa- 

IUDUUUQ J 1 lig 120’000- Bet nau" 
_. vadovas klausė įsaky- 

• s save Pamiršo, bet pa
jauti pakrik kėiė visom s savo je- 
nmienetėa 'į „ Dirbo ir veikė visomis 
_ 1 ]Į*I i >roto ir sielos galiomis, 

jjinta bažnyčios vidus, 
i nauji langai, įsigyta 
aaujų daiktų, pagražin-

gJJ pei^ 
ties ir L j
jai. Pin^

nys, bet į 
mokykla pį 
Surasti 
nių atšilk

priemonjį j 
pino jos 
gas Dvssjį- 
Kaulafe •, 
tobulinti &

Taip B 
jauti palį 
rimierietą į

mokykla pit 
metais ii Ię. 
Erdvi mokį

ir jatops >kykla, įsteigtas vaikų 
pakėlė mtį js. Nežiūrint tokių dar- 

skolų sumažinta apie 
>0. žinoma, čia lietu- 
gelbėjo Dievo palaima

tos statybos j 
uždėjo pir 
naštą.

Turbiitį apijiečių pasišventimas, 
jos nelaimė' ioriai veikė su savo va- 
rugpiūooiį 
tą.kaigaist

todėl šiandien parapija 
į ateitį šviesiai. Dievui 

nyčiąirbėį lant ParaPUa gyvuos il- 
liginiusdiih Į laimingai, 

sias buvot, 
gesinimo jė 
pergyvenoi!
™ bm. Įįjos auksinis jubiliejus 
wl„tea*k ta minėti

laimingai.

lio Jubiliejaus Minėji
mas.

ių parapijiečių sutarimu

venoa.it

pinosi btfc 
dabar jus

per metus, 
.ejiniai metai atidaryti 
io mėn. 2 dieną pritai- 
programa. Liepos 16 

I buvo iškilmingos pa- 
s, kaip padėka Dievui 
litas malones ir atlai-

ių dienų užeina 
Atsiranda sun- 

apijos gyvenimas 
taip, kad reikėjo 
iždaryti, po leis
tis, tiesos ieškoti, 
laimėjo parapija, 
lyčia buvo panai- 
uota. Vėl likta be 
fčios. Vėl pas sve
rta prieglaudos, 
tais Philadelphi- 
įsigyja savo baž- 
lig šiandien tebė- 
)j vietoj, nors pa- 
'ik jau tada vys
ite jos vardą Šv. 
parapijos vardu, 
iu ir šį jubiliejų 
r sukruto visi tai- 
ošti savo naują 
turi turėjo būti 
nuolatinė lietuvių 
entovė. Juk iš jos 

galės gauti sau 
sinės palaimos, iš 
avo gyvenimo pa
keliauti amžinau

prikeltas te Kpamaldos už a. a. kun. 
dinęs,Wte|iią J. Kaulakį, parapi- 
ir būtų te įteigė j ą ir pirmąjį klebo- 
viena
jį nuo šute

1933mis Vadai veikė ir sielojosi, 
giai trims -..........
po DaaiyfiB; .ai dvasiniai ir parapi- 
kun. J. Kr erOvei. Didžiausios iškil- 
klebonas, te 
atšventęs f
40 mėtysite
40 metų jĖ jaus diena.
bažnyčia jc-

komitetą.

darytas komitetas. Dva-

jubiliejus praeitų sek-

Pirmasis klebonas a. a. kun. 
Juozapas Kaulakis

Minėdami parapijos auksi
nį jubiliejų, pirmiausia mes 
norime nulenkti savo galvas 
ir sukalbėti a. a. už pirmojo 
parapijos kunigo klebono 
sielą. Juk jis daugiausia dir
bo ir kentėjo bei džiaugėsi 
toje parapijoj per 40 metų. 
Jis pašventė tai parapijai vi
sas savo jėgas, jaunystę, 
mokslą, ir sutirpo, mirė, dir
bdamas dėl parapijiečių. Jis 
nieko su savim nepasiėmė, 
bet visą savo gražiausį gy
venimą pašventė parapijie
čiams — parapijai. O jis yra 
daug dėl šios parapijos dir
bęs ir aukojęs. Tik iš toliau 
žiūrėdami, gal nematome. 
Kai lankai tuos didžiulius 
pastatus, bažnyčią, mokyklą, 
kleboniją, vienuolyną, tai tik 
apmąstęs gali bent dalinai 
įsivaizdinti, kiek kaštavo jė
gų ir pasišventimo, rūpesčio 
nepasisekimo visa tai pasta
tyti, sutvarkyti ir palaikyti. , 
Per 40 metų dirbo parapijai, 
mokyklai ir lietuvybei. Jis 
norėjo, kad kiekvienas lietu
vis būtų laimingas. Jis rūpi
nosi visais. Bet kas įvertins 
kiek dvasinių gerybių gauta 
per jį.

A. a. kun. Juozapas Kaula
kis buvo netik Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, bet 
pirmasis organizatorius visų 
kitų apylinkės parapijų. Jam 
rūpėjo visų lietuvių dvasi
niai reikalai, ir kai tik atsi
rado kur daugiau lietuvių, 
jis ten važiuodavo jiems pa
maldas laikyti, o vėliau para
piją įkurdavo.

Jis buvo netik kunigas, 
klebonas, bet lietuvis kuni
gas. Lietuvos ir lietuvių rei
kalai ir jų vargai bei rūpes
čiai buvo jo širdies gilumoj. 
Dėl lietuvos ir lietuvių jis 
pašventė savo mokslo ir gy
venimo geriausią dalį. Visus 
Jo' nuopelnus surašyti "būtų 
galima tik plačioj studijoj.. 
Tai tikrai patriotingas lietu
vis kunigas. Mes tik gaili
mės, kad Tu ir šiandien ne
si su mumis padėti vėl pri
kelti laisvą Lietuvą, kurią 
padėjai prikelti prieš 30 me
tų. Tegu Tavo atminimas ne
išnyksta iš lietuvių širdies.

A Message:
Bridgeport, Conn.

TO THE PEOPLE OF BROOKLYN

Almost every family in Brooklyn has some 
one in the armed forces abroad. Those men 
and women on duty in the Pacific, in Europe, 
Africa, Asia and on all the other far-flung 
battle fronts will keep their spirits up and do 
a better, quicker job if we at home let them 
know that we are behind them.

One way to do that is to see that every one 
of them, soldier, sailor, aviator, nurse, Wac, 
Wave, Spar, marine and coast guardsman, 
gets that Christmas parcel and Christmas 
card ON TIME.

The Post Office Department will do its 
utmost to insure on-time delivery to our armed 
forces everywhere in the world, but the depart
ment needs your help.

Mr. Quayle Christmas parcels and Christmas cards for
army personnel overseas must be mailed 

during the period beginning Sept. 15 and ending Oct. 15, the 
earlier the better, while parcels and cards for members of the 
naval forces may be mailed as late as Nov. 1.

Christmas parcels must not exceed five pounds in weight or 
15 inches in length or 36 inches in length and girth combined. 
Eagh gift should be marked “Christmas Parcel.’’

No requests from the addressees are required in connection 
with Christmas parcels mailed to army personnel from- Sept. 15
to Oct. 15.

However, not more than one Christmas parcel will be accepted 
for mailing in any one week when sent by or on behalf of the same 
person or concern to or for the same addressee.

We in the postal service are just as anxious as you are to get 
your Christmas packages and cards delivered overseas before 
Christmas, but, unless you mail in time, we can’t promise it. We 
count on you to help us.

FRANK J. QUAYLE,
-------- - ------- Pont master -— —

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Marianapolis

Tėvų Marijonų provincijo
las kun. Dr. K. Rėklaitis rug
sėjo 18 dieną paliko Mariana- 
polį. Jis išvažiavo į Wašing- 
toną, pakeliui sustodamas 
Elizabethe, o iš sostinės nu
vyko į Chicagą.

Tėvą provincijolą palydėjo 
kelionėje Kolegijos rektorius 
kun. J. Vaškas.

Mokinių šiemet kolegijoje 
yra daugiau negu pernai me
tais. Iš jų didesnė pusė yra 
lietuvių tėvų vaikai ir gyve
na Marianapolyje. Apstus bū
relis vaikų kasdien važinėja 
į kolegiją ir iš apylinkės.

Marianapolio Kolegijos rė
mėjų seimas šiemet šaukia
mas Marianapoly spalių 31 
dieną, per Kristaus Kara
liaus šventę.

m
E

ržnyčia.

kojo V. J. Apanavičius, J. 
Rickis, P. Mačiokas ir K. 
Skirius. Sudėti 19 dol. perduo 
ti K. Federacijos skyriaus 
pirm. P. Norkeliūnui.

Rugsėjo 25 d. Vajola Meti
nis ištekėjo už K. Palugelle. 
Tai simono Mocejūno augin
tinė.

atidėtos lig spalių 3-sek- 
enio. Ta diena — tai pa- 
os iškilmių diena ir ju- 

Iš anksto 
laši. Bažnyčia, mokykla 

tyta.sa parapija jaučia, kokia 
ė juos atlanko. Bažnyčia 

niaarvisfc ažinta kiek tik galima, 
ykla prisiruošė pagerbti 
parapijos jubiliejų. Pa- 

ja daug duoda mokyklai, 
nesti iš parapijos išėję 
gai, seserys ir visi para- 
jaus tikslas-padėka Die- 
diena. Svarbiausias ju- 
jaus tikslas padėka Die- 

T,nyrini už gautas malones. Tas 
išreikšta per pamaldas.

NAUJAS LIETUVIS

biliejiĮ, pip'

MDIf.il

Jos>

raginami dalyvauti pa- 
. lose ir atsiminti visus pa- 

NuMfel*5 įsi 
tailiF

Rugsėjo 19 d. garnys il
gakojis atsilankė pas vien
genčius Oną ir Kazį čeledi- 
nus ir jiems, kaipo lauktu
vių dovaną, paliko gražų sū
nelį, kuriam duoti Kazio ir 
Jurgio vardai. šie vardai, 
matyti, parinkti tėvo ir a. a. 
dieduko Jurgio Pranckūno, 
jaunos motinos tėvo, pagar
bai.

Adv. K. Čeledinas gyvena 
6814 No. Broad St., Philadel
phia, Pa.

Congratulation!
Kazys Vidikauskas

MIRĖ

Dabar Marianapoly labai 
graži gamta. Lapai pradeda 
puoštis įvairiomis spalvomis. 
Ir dienos gražios.

Tuo gamtos gražumu 
džiaugiasi senas mūsų vei
kėjas ir rašytojas — kun. Dr. 
K. Urbonavičius, kuris čia 
vieši.

P. B.

Rochester, N. Y.

Praeitą savaitę iškilmingai 
praėjo 40 vai. atlaidai. Pa
mokslus sakė kun. Dr. A. 
Bružas. Žmonės ilgai juos at
mins. Paskutinį vakarą buvo 
daug svečių kunigų, kurių 
tarpe ir prel. J. J. Ambotas.

Per visus vakarus ir ry
tais lankėsi daug žmonių. 
Vakarais gražiai savo giedo
jimu pasirodė choras, vad. A. 
Stanišausko; solistais buvo 
M. šilinskaitė, F. Šilinskaitė, 
C. šilinskaitė, O. Radviliūtė, 
V. Boleika, V. Brilvičius, J. 
Čisienas. Procesija buvo gra
ži, vadovavo kun. Al. Zana- 
vičius, o klebonas kun. J. 
V. Kazlauskas rūpinosi visa 
atlaidų tvarka.

Rugsėjo 25 d. buvo dide
lis balius, surengtas draugi
jų. Pelnas bus kareiviams.

Parapijos metinis bazaras 
prasidės spalių 9 d. Komisija 
su klebonu rūpinasi, kad vis
kas gerai pavyktų.

Lapkričio 21 d., sekmadie
nį, bus solisto F. Stankūno, 
iš New Yorko, didelis kon
certas, parapijos salėje. Po 
programos bus šokiai, 
Bridgeportiečiai gaus progos 
išgirsti gražių lietuviškų dai
nų, muzikos.

----------- r
Omaha, Nebr.

Marijona Samoliūnienė, po 
sunkios operacijos, sveiksta 
Šv. Marijos ligoninėje.

Sunkiai susirgo p. Matai- 
tienė.

V. J. A.

New Britain, Conn.
Mūsų parapija gali džiaug

tis nusipirkus^ antrą Karo 
Boną $500.00 vertės, žmonės, 
gausiai aukojo tam tikslui. 
Klebonas visiškai patenkin
tas jų dosnumu ir nuošir
dumu jo sumanymams pa
remti.

Spalių mėnesį rožančius 
bus kalbamas mūsų bažny
čioje sekmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. vakare, o kitas die
nas mišių metu ryte. Labai 
svarbu, kad visi suprastų šį 
labai galingą ginklą, rožan
čių.

3rd WAR’ LOAN
Dėdei Šamui reikia mūsų 

pinigų. Duokime jų, kol Ašis 
bus sutriuškinta.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Atvažiavo .giminė ir apsi
stojo nakvoti pas vieną ne
turtingą savo giminaitį. Ry
tą atsikėlęs ir nusiprausęs, 
sako mažam vaikeliui:

— Vaikeli, eik paieškok 
kokio nors rankšluostėlio.

— Kad nėra, mes neturi
me, — nedrąsiai atsakė vai
kelis.

— Tai kuogi jūs šluosto- 
tės?-----klausia labai nuste
bęs giminaitis.

— Nugi, tėtė... rankovę... 
mama į sijoną, seselė į stal
tiesę, o aš ir taip nudžiustu.

Baltimore, Md. Motinos
Moteriškė sutiko savo drau 

gę ir netrukus pradėjo girti 
savo sūnelį:

— Kad žinotum, mano 
brangioji, koks sumanus ir 
gabus tas mūsų Pranukas. 
Kai pasaulis gyvuoja, tur 
būt, dar nebuvo tokio gud
raus vaiko!

— Tai kas tokio stebėtino 
pas tavo vaikelį?

— Jis pats iš savo galvos 
padirbo tris kėdės, smuiką, 
ir dar liko medžio kitiems 
namų daiktams...

Visuomet teisinga
— Kiek tau dabar metų, 

Onute?
—Lygiai dvidešimt, Jo

neli.
— Negali būti. Juk tu ir 

prieš trejus metus tą patį1 
sakei.

— Užtat tu visados turi 
man tikėti, nes aš nesu to
kia pliuškė, kaip kitos, kuri 
vieną kartą sako vienaip, ki
tą kartą kitaip. O jei aš tau 
ką pasakiau, tai nuo savo žo
džių neatsisakau.

Pranas Bekampis.

Rugsėjo 26 d. lietuvių salė
je, Hollins gatvėje, įvyko vie
šas lietuvių susirinkimas. 
Choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Kun. Dr. 
L. Mendelis atkalbėjo maldą.

Valstybės iždo departa
mento atstovai pasakė kal
bas apie bonų pirkimą. Lie
tuviškai kalbėjo adv. N. Ras
tenis, kun. Mendelis ir kiti, 
ragindami lietuvius pirkti ko 
daugiausia bonų. Milunaitis 
užrašinėjo pasižadančius šį 
mėnesį pirkti. Pasižadėta už 
50,000 dol.

Būtų gera, kad ne tik pir- 
ktume bonus, bet ir pirktus 
bonus užrašytume lietuvių 
komitete, žinokime, kokiu dy
džiu Baltimorės lietuviai pri
sideda karo pastangų rėmi
me.

Bažnyčioje kun. A. Dubins- 
kas pranešė, kad Šv. Alfon
so bažnyčioje spalių mėne
siui yra užprašyta 310 mišių, 
žmonės labai pamėgo mūsų 
bažnyčią ir čia užprašo mi
šias.

Rugsėjo 26 d. paminėti 8 
kankiniai jėzuitai misijonie- 
riai, žuvę dėl tikėjimo.

J. K.

Pardavinėjo bonus.
Įvairiausių Omahos drau

gijų atstovai peržiūrėjo, kiek 
Omahos lietuviai yra išpir- 
kę bonų. Jie perėjo per na
mus ir surado, kad lietuviai 
išpirko bonų už virš 150 tūk
stančių dolerių.

Be to, draugijų atstovai su
ruošė programą Šv. Antano 
salėje ir dar už virš 5 tūks
tančius dolerių vertės bonų 
išpirko.

Programos metu kalbėjo 
kun. Juozas Jusevičius ir 
Steve Spitnagale, bonų par
davinėjimo vedėjas Nebras- 
kos valstybėje. Jis gyrė lie
tuvius, kad ir mažam būry 
gyvendami vis sueina į krū
vą ir nori padėti Amerikai 
karą laimėti perkant bonus. 
Vakaro vedėjas ir tos idėjos 
sumanytojas yra Adolfas Po- 
linskas, kurio vienintelis sū
nus tarnauja kariuomenėje— 
laivyne.

Nukrito nuo vežimo
Liudvikas Pameditis, 80 

metų senelis, važiavo nuo 
kalno savo asilu. Vežimas 
užgavo asilo koją ir šis pra
dėjo smarkiai bėgti. Senelis 
nesusilaikė ir nukrito nuo ve
žimo, permušė galvą, labai 
susitrenkė ir mirė.

Liudvikas Pameditis išgy
veno Omahoje' 45 metus, pa
liko penkias dukteris ir vie
ną sūnų. Jo vienas žentas 
yra advokatas ir South O- 
mahos prokuroras.

Krito su lėktuvu.
Netoli Omahos yra didelė 

lėktuvų dirbtuvė, Martin 
Bomber Plant. Kai lėktuvai 
sudėti, Tomas Zinkevičius 
mėgindavo juos, ar viskas 
tvarkoje. Jis dirbo prie to 
darbo jau keli metai. Rug
sėjo 22 d. vienas lėktuvas 
pasikėlė apie 75 pėdas aukš
čio, o paskui krito ant dirb
tuvės viršaus. Trys vyrai už
simušė vietoj, o mūsų tautie
tis dar kovoja su mirtimi 
Fort Croak kariuomenės li
goninėje. Dieve, duok jam 
pasveikti.

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam paslruimp*TfžTiRrinsim,

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

---------------------------------- - ----- -

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. t 
VERONICA R.

LAISNIUOTAS
GENERAL INSL

54-41 — 72nd Street,

J. Valantiejus
VALANTDEJUS

S GRABORIUS
JRANCE AGENT

Maspeth, N. Y.

Sekmadienį, rugs. 26 d. lie
tuvių salėj, Park St., įvyko 
labai gražios ir įspūdingos 
iškilmės — pašventinimas 
vėliavos ir pagerbimas tų vi
sų, kurie iš mūsų parapijos 
tarnauja Dėdei Šamui. Prog
rama buvo labai įdomi ir įvai 
ri. Pius Poškus ir Jos. Kove- 
lauskas savo kalbose ragino 
lietuvius pirkti Karo Bonus. 
Kun. M. Pankus pabrėžė 
svarbą vieningos lietuvių vei
klos ir tinkamais žodžiais 
pridavė visiems, o ypač ka
riaujančių sūnų tėvams, sti
presnės pasiaukojimo dva
sios. Kun. J. Matutis irgi sa
vo įspūdingoj kalboj suteikė 
ne vienam kilnesnę mintį bei 
moralinės pagalbos. Gražios 
programos dalį atliko mūsų 
parapijos choras, vadovybėj 
A. Grigoraičio, kuris pats 
prisidėjo savo balsu. Graži 
vėliava kabo salėj, kaip pa
minklas mūsų lietuvių sū
nums, kurių dabar tarnauja 
virš 250.

Daugiau aukų
,,Lietuvos meilė ročesterie- 

čiuose neužgesinama!” — tai 
Leonardo šimučio, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninko, žodžiai, pasakyti A- 
merikos lietuvių konferenci
joje, Pittsburghe.

Kaip vėjas sujudina jūrą 
ir pakilusios vilnys savo pu
tomis į padangę rodo galin
gumą, pajėgiantį apversti 
ir didžiausią laivą, taip ir Ro- 
chesterio lietuviai, išjudinti 
savo darbštaus klebono, kun. 
J. Bakšio, aukoti Lietuvos 
reikalui, nesustoja. Ir nesus
tos, iki Lietuvos laisvės lai
vas saugiai išplauks per vi-1 
sas audras.

Rugsėjo 26 d. pas Rickius 
buvo susirinkę lietuvių būre- j 
lis. Juozas Dirsė, mūsų įžy
mus biznierius, pareiškė daž-1 
nai aukosiąs Lietuvos nepri- į 
klausomybės bylai ginti ir 
tuojau padėjo dešimtinę ant 
stalo. Jį pasekė su penkine P. 
Norkeliūnas. Po 1 dol. au-
& <♦: • <♦> <♦> <♦> <♦> <♦: <«

I Merkelio-J aksčių $ 

$ LIETUVIŠKOS DUONOS § 
| KEPYKLA | 
djj . . w . DJJĮ Naujai atremontuota ir istai- a 

syta kepykla, kurioje galima 
y gauti visokiu gardumynų ir ska- įj 
§ nios lietuviškos duonos. U

1115 South 2nd Street, 
Philadelphia, Pa.

$ 
ir. >

jiečius, kurių jau nebe
nt mumis, kurie tačiau 

1501J! j dirbo ir aukojo, kad 
■u trapi j a galėtų sulaukti to 

liejaus. Jubiliejinės pa- 
Os yra centrinės iškil- 

Jubiliejaus pamaldose 
vaus ir J. E. vyskupas, 
perskaitys gautą Popie- 

8 ovo laišką ir lai- 
mą. Visi susijungs ben- 
garbės ir padėkos gies- 

bei maldose.

►

AXT$

WeftW^

Ona Burbaitė, 63 m., mi
rė rugsėjo 14 d. Norristown 
ligoninėje. Palaidota iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios.

Adomas Žiogas, 62 m., mi
rė rugs. 4 d. Gyveno Cam
den, N. J.

Helen Akstinas mirė rug
sėjo 15 d. Palaidota šv. Gra
bo kapinėse.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

JUBILIEJAUS MINĖJIMO PROGRAMA
Į (Spalių 3, 1943.)

:30 J. E. Vyskupo H. L. Lamb Sutikimas.TelPOft’01 ;3Q j ę "Vyskupo H. L. Lamb Sutikimas.
CharhJ i :45 Jubiliejine Procesija į bažnyčią; dalyvauja kuni- 

(B^

D1R$

1113

gai, svečiai, mokykla, vadovauja J. E. Vyskupas.

:00 Iškilmingos šv. Mišios-celebruoja kun. Ign. Valan
čiūnas, dijakonu kun. V. Martusevičius, subd. kun. 
Saliamonas Mažeika. Pamokslą pasakys kun. J. Ka
ralius. Kunigų V. pirm. Po mišių skaitomas Popie
žiaus Nuncijaus laiškas.

45 Jubiliejine programa salėje.

Jubiliejinė Vakarienė su atitinkamomis kalbomis.

Spalių 3 d. parapijos kie
me įvyks gražus ir įdomus 
parapijos piknikas arba ba- 
zarėlis. Bus išleisti du Karo 
Bonai $50.00 ir $25.00. Tiki
mės, kad bus daug įvairių 
žaidimų, pasilinksminimų ir 
džiaugsmo tarp draugų pa
rapijiečių.

Rožančiaus draugijos susi
rinkime aptarta tinkama 
spalių mėnesio dvasinė tvar
ka. P-lis.

..AMERIKOS” administraci
joj galite gauti A. Vaičiulai
čio

OUTLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

Knyga gausiai iliustruota, 
turi 56 pusi, ir yra Lietuvių 
Kultūrinio Instituto leidinys.

Vieno egzemplioriaus kai
na—50c., o užsisakant 50 eg
zempliorių ar daugiau—30c.

venoa.it
tyta.sa
MDIf.il


AR ILGAI BUS SNAUDŽIAMA?
Pas mus Brooklyne yra di

delio, labai didelio apsileidi
mo. Lietuvių katalikų yra 
daug ir visur. Jie dirba kriau
čių industrijoje. Jie dirba ap
sigynimo pramonėje. Visur 
mūsų žmonės priklauso orga
nizacijose, klubuose, pašalpi- 
nėse draugijose. Tas yra gra
žu ir puiku! Bet yra nemalo
nu, kad mūsų gerieji žmonės 
tose organizacijose pasiduo
da visai svetimos ideologijos 
žmonėms, kurie tose organiza 
cijose vienokiu ar kitokiu bū
du yra įsibrovę į vairą. Vai
rą, vadovybę turėdami ne 
mums prielankūs žmonės, tas 
organizacijas veda ten, kur 
mūsų katalikiškam nusista
tymui yra visai nepakeliui ei
ti.

Visi lietuviai katalikai 
trokšta matyti Lietuvą lais
vą ir nepriklausomą valsty
bę. Mes, lietuviai, nesame 
prastesni už kitas tautas. 
Mes mylime bočių žemę, jos 
upes, jos girias ir kalnelius. 
Labiausia mes mylime jos 
žmones. Mums malonus mūsų 
tėvų kraštas, tad mūsų šir
dis tenai traukia. Daugelis 
turime Lietuvoje brolius, se
seris ir tėvus. Mes niekuo
met neatsisakome pagelbėti 
jiems, kai jie tos pagalbos 
reikalaudavo iš mūsų.

Šiandie Lietuvos klausi
mas ant svarstyklių, šiandie 
Lietuvą trempia vokiečiai, o 
ryt gal ją tremps rusai. Mes 
nenorime Lietuvai jokių pa
vergėjų. Mes žinome, ką reiš
kia svetimas jungas, ką reiš
kia svetimųjų priespauda. 
Kiekvienas lietuvis šiandie 
turėtų padaryti sąžinės apys
kaitą ir stoti pagelbėti Lietu
vai atsistoti nepriklausoma 
ir demokratine respublika. 
Lietuvos žmonės šaukiasi į 
mus. Kuo kas galime, gelbė
kime jiems, gelbėkime Lietu
vai.

■—Svarus ^y-^Uet-uvių &u- 
važiavimas Pittsburghe. 
Kiekviena lietuvių organiza
cija turėjo pažiūrėti blaivai 
ir protingai į lietuvių sąskri- 
dį. Bet nevisur taip buvo.

Brooklyno šv. Jurgio drau
gijos, kuri turi virš septynių 
šimtų narių, susirinkimus te
lanko vos dešimts žmonių. 
Aštuoni bolševikai atėjo į Šv. 
Jurgio draugijos susirinkimą 
ir prieš du lietuvius balsavo 
draugijos vardu nedalyvauti 
Pittsburgh© suvažiavime. Pi
liečių klube ir tas pat. Kriau
čių lokale susirinko mūsiš
kių 60, kurie penkiais bal
sais pralaimėjo bolševikams. 
Padėtis nemaloni...

Komunistai visur eina or
ganizuotai, sutartinai ir jie 
nugali mus, nors mes sudaro
me didelę didžiumą narių. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad mes 
nusileidžiame mums priešin
gos ideologijos žmonėms ir 
nedalyvaujame aktyviai tose 
organizacijose.

Ką mūsų gerieji žmonės 
turėtų daryti? Visų pirmiau
siai lankyti organizacijų, ku
riose priklausot, susirinki
mus. Stebėti, kaip antilietu
viškas elementas veikia prieš 
lietuvius. Bandyti, kiek gali
ma, suderinti lietuviškas spė

kas prieš tuos elementus, ku
rie tempia mūsų lietuvių su
kurtas organizacijas į bolše
vikų vežimą.

Rusų bolševikų pakalikai 
naudoja visokias gudrybes. 
Jie žino, kad jie neturi nei 
vienoj organizacijoj narių di
džiumos. Jie stengiasi mūsų 
narius kartais patraukti į sa
vo pusę, iš organizacijos iž
do riebiai apmokėdami už 
menką organizacijinį darbelį. 
Jiems negaila organizacijos 
pinigų, kad tik vieną ar kitą 
pagautų į savo bučį. Toji jų 
gudrybė ėjo pas kriaučius 
paskolų formoje. Jie išskolino 
kriaučių pinigus saviesiems, 
kurie svyravo jų teorijose. 
Skolino ir mūsiškiems, kurie 
atrodė, kad po paskolos bus 
sukalbami. Jų tas skymas 
kriaučiuose išdegė gana ge
rai. Dabar kurie nepučia į 
jų dūdą, paskolas turi grą
žinti, o kurie pučia-tie velka 
ir velka po kelius dolerius 
kaišiodami lokalui.

Pas kriaučius į lokalo pil
domąjį komitetą jau sulindo 
didelė didžiumą bolševikų. 
Kriaučių lokale mažiausiai 75 
nuošimčiai susidaro iš gerų 
katalikų. Iš katalikiškų žmo
nių lokalo taryboje turėtų 
būti bent penki katalikai. Bet 
taip nėra. Mirus V. Daubarui, 
jo vietą užėmė bolševikiškas 
žmogus. A. Linkus Jr. buvo 
lokalo pildomosios tarybos 
sekr., „katalikas”, jo vietą ir
gi užpildė bolševikas. O 
kriaučių lokalas turėtų būti 
tvarkomas, kiek galima, vi
sų srovių. Visiems turėtų bū
ti atdaros durys prie vairo, 
nes visi yra lygiai darbdavių 
skriaudžiami. Bet taip nėra. 
Ateina bolševikai susiorga
nizavę į susirinkimą ir iš ank
sto jau numatytą savo drau- 
gutį pasistato į lokalo vairą. 
Tokios pat taktikos jie laiko
si ir kitose organizacijose.
—Iki šiam laikui, -gaLbūty-ne- 
buvo taip reikalinga bendra 
lietuvių akcija prieš bolševi
kus, kaip ji yra reikalinga da
bar, tuojaus. Vis seniau bu
vo manoma, kad lietuviai bol
ševikai kovoja tik prieš pasi
turinčius lietuvius, o ne prieš 
Lietuvą kaipo tokią. Dabar 
kas kita. Kada Sovietų rau
donoji armija užėmė Lietuvą, 
bolševikai viešai pasisakė už 
pavergimą Lietuvos Sovietų 
Rusijai. Čia ne klasinis skir
tumas, bet parsidavimas sve
timąją! valstybei. Šiandien 
lietuviškai kalbąs bolševikas 
turi būti suprantamas kaipo 
lietuvių tautos išdavikas. 
Prieš juos visur ir visuomet 
turime jungtis su tikrais lie
tuviais į krūvą ir kovoti prieš 
juos, kaipo prieš savo tautos 
priešus.

Budėjimas lietuvių organi
zacijose taip reikalingas, 
kaip reikalingas vanduo 
trokštančiai žuviai. Užtad 
kiekvieno lietuvio, kuris pri
klauso darbo unijose, ar pa- 
šalpinėse draugijose, ar klu
buose, prievolė neleisti, kad 
tas organizacijas lietuvių 
vardu naudotų Lietuvos ne
laimei. Budėkite, visi lietu
viai, kuriems brangi Lietuva 
ir lietuvių liaudis. Ginkite

Spalių - October 1

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
lietuvių organizacijas nuo 
parsidavėlių bolševikų, kurie 
išduoda Lietuvą svetimiems. 
Ypač lietuviai katalikai budė
kite!

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Maspetho Žinios
EINA

Dr. John WalukCharles Kunca. KAIP
161 No. 6th Street

MILUmalda.

Lietuviai

Entered as S 
Office at Bi

AMERIK 

ŪKU 
KULT

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

DAR KELIOS DIENOS 
REGISTRUOTIS

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

REIKALINGI VYRAI!

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO

323 Berry Str., Brooklyn, N

Šiuo metu New Yorko 
mieste yra piliečių užsiregis
travimas balsavimui. Kas ne
užsiregistruos, negalės lap
kričio rinkimuose balsuoti.

Dar galima užsiregistruoti 
spalių 2, 4, 5 ir 6 d. d. Regis
truotis reikia savo gyvena
mos apylinkės balsavimo vie
tose. Kas nežino kur, tegu 
klausia policininko.

Kiekvienas pilietis privalo 
atlikti savo prievolę — užsi
registruoti.

SVARBIOS PRAKALBOS

Lakūnams didvyriams Da
riui ir Girėnui pagerbti, jų 
garbingo žygio ir mirties de
šimtmečiui paminėti, šį sek
madienį, spalių 3 d., 3 vai. 
popiet, Apreiškimo par. salė
je ruošiamos svarbios pra
kalbos. Jas ruošia Dariaus- 
Girėno paminklo statymo ko
mitetas.

Kalbėtojais pakviesti red. 
J. Laučka, red. J. Stilsonas, 
red. J. Tysliava, K. J. Pau
lauskas ir komiteto nariai J. 
Spurga, J. Ambrozaitis 
adv. S. Briedis.

Muzikalinę programos 
lį pildys solistės G. K. 
taitytė ir Lionė Juodytė.

ir

da-

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Ateinantį trečiadienį, spa
lių 6 d., 7:30 vai. vak., pilie
čių klubo salėje, Union Avė., 
Brooklyne, įvyks šv. Jurgio 
dr-jos kvartalinis susirinki
mas.

Šis susirinkimas labai 
svarbus, todėl visi nariai tu- 
-rėtų-būtinai—dalyvautir—Tik- 
ligonys ir dirbtuvėse tuo lai
ku dirbantieji gali nedaly
vauti. Laikas, o laikas vi
siems nariams gyvai rūpin
tis savo draugijos reikalais.

Narys

NAŠLIŲ SUSIRINKIMAS

Penktadienį, spalių 1 d., 
tuoj po vakarinių pamaldų, 
įvyks svarbus šv. Monikos 
našlių draugijos susirinki
mas. Bus Apreiškimo par. 
salėje.

Kadangi šis susirinkimas 
yra pirmas po vasaros atos
togų, tai visos narės prašo
mos būtinai dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

Uršulė šašienė, pirm.

MARGUMYNŲ VAKARAS

Angelų Karalienės par. 
Gyvojo Rožančiaus ruošia
mas rudens margumynų va
karas bus šį sekmadienį, spa
lių 3 d. 5 vai. popiet, parap. 
salėje.

Programa bus labai įvairi, 
įdomi. Varg. P. Dulkė turės 
paruošęs linksmą programą, 
kurioje bus linksmų dainų.

Visi kviečiami atsilankyti.

• Lillian Medinaitė (Ma
dinį laimėjo muzikos stipen
diją ketveriems metams. Stu 
dijuos Miami universitete. 
Varžybose dėl stipendijos da 
lyvavo šimtai studentų. Lai
mėjo penki, o jų tarpe ir jau
noji smuikininkė, brooklynie- 
tė. Gražiausio jai pasiseki
mo!

• Antanas Vaičiulaitis yra 
paruošęs novelių knygą „Kur 
bakūžė samanota”. Knyga 
jau renkama spaustuvėje. 
Tikimasi gražaus jai pasise
kimo.

• „Amerikos” redaktorius 
rugsėjo 26 d. kalbėjo Law
rence lietuvių susirinkime, 
kuriame platinti karo bonai. 
Ta proga lankėsi Providence, 
Bostone ir New Havene.

• „The New York Times” 
rugsėjo 25 d. įdėjo adv. K. 
Jurgėlos laišką, kuriame 
nuoširdžiai ginama Lietuvos 
žmonių reikalai ir tvirtai at
sakoma į Liudo Giros vardu 
paskleistą melagingą Mas
kvos propagandą.

• Kun. Juozas Varnaitis 
savo atostogas praleido Ma
spethe. Jis būna Colorado 
valstybėje.

• Korp. Justas Jankus yra 
išvykęs kur nors už Ameri
kos ribų.

• Edvardas Tumasonis 
šią savaitę atostogas pralei
džia Bostone ir Brocktone.

• Prano Stankūno koncer
tas bus spalių 24 d. 5.:30 vai. 
vak. Town Hall, New Yorke. 
Koncerto programoje bus ir 
lietuviškų dainų.

• Baltijos-Amerikos drau
gija įdomų susirinkimą rug
sėjo 28 d. turėjo American 
Common salėje. Kalbėtojų 
tarpe buvo buvo kun. J. Bal
kūnas, latvis Purgailis, adv. 
Jurgėla, H. Rabinavičius ir 
kiti.
__ ?_Anastazija Petrauskaite, 
Waterburio lietuvių veikėja, 
viešėjo New Yorke ir lankė
si „Amerikos” įstaigoje.

• Jono Valaičio radijo 
programos 10 metų sukak
tis rugsėjo 26 d. paminėta 
smagiu pikniku Klasčiaus 
parke.

• Adv. K. R. Jurgėla rug
sėjo 26 d. kalbėjo Great Ne- 
cko lietuvių susirinkime. 
Platinti karo bonai.

• Marijonos Vencevičienės 
sūnūs Andrius ir Vincas, ka
riai, buvo parvykę atostogų. 
Atrodo sveiki, linksmi.

• Petras Ivanauskas, bu
vęs Apreiškimo par. choro 
pirm., įstojo į laivyną. Cho
ristai ir muz. J. Jankus su 
juo atsisveikino rugsėjo 26 
dieną suruoštose vaišėse.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos visuotinis metinis su
sirinkimas bus šį sekmadie
nį, spalių 3 d., 2 vai. popiet, 
Apreiškimo parap. mokyklos 
muzikos kambaryje.
VYT. BACEVIČIUS RADIO 

STOTY

Minės dešimtmetį
Spalių 1 d. sukanka lygiai 

dešimt metų, kai čia klebo
nauja kun. Jonas Balkūnas. 
Šiai sukakčiai paminėti, Al
toriaus draugija užprašė mi
šias, kurias spalių 1 d. 8 vai. 
ryte atlaikys pats klebonas.

Arbatėlė
Maspetho tretininkai savo 

arbatėlę su užkandžiais tu
rės spalių 10 d., sekmadienį, 
7 vai. vak., parapijos salėje. 
Kadangi spalių 4 d. yra šv. 
Pranciškaus šventė, tai va
karienėje bus 
programa. Bus 
svečių kalbėtojų, 
pe kun. Justinas
F. M. ir kun. J. Gurinskas.

Seselių pranciškiečių rū
pesčiu, bus atitinkama pro
gramėlė, kurią išpildys mo
kyklos vaikučiai. Bus ir vi
sų dalyvių bendras dainavi
mas, muz. A. Visminui vado
vaujant.

Kviečiame visus lietuvius, 
vyrus ir moteris. Auka tik 
50 centų.

Tretininkų Taryba.

Tel. EVergreen 8-
VALANDOS:

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

šventadieniais

PAMALDOS UŽ A. A.
VINCĄ DAUBARĄ

Sekmadienį, spalių 3 d., 11 
vai., Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje bus laikomos šv. 
Mišios — suma už a. a. Vinco 
Daubaro vėlę.

LRKSA 134 kuopos na
riai, taipgi velionies draugai 
ir pažįstami kviečiami ateiti 
bažnyčion pasimelsti už a. a. 
Vincą Daubarą.

Visus kviečia
Kazys J. Krušinskas. 

134 kuop. pirmininkas.
Pastaba: 134 kuopos susi

rinkimas tuoj aus po sumai.

Rugsėjo 25 d. ryte šalna 
padarė kiek nuostolių ūkiams 
šiaurinėje New Yorko valsty
bės dalyje.

pritaikinta 
vietinių ir 
kurių tar- 
Vaškys, O.

Krikštas
Klasčiaus dukrelė Lorraine 
Ona buvo kun. J. Balkūno ap
krikštyta rugs. 23 d. Krikš
to tėvai buvo Jurgis Laukai
tis ir Adelė Klasčiūtė. Tėvai 
Jonas ir Ona Klasčiai iškėlė 
vakarienę giminėms. Svečių 
tarpe buvo ir kunigai: Karta- 
vičius, Lekešis, Balkūnas, A- 
leksūnas, Masaitis ir Nedzin
skas.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N.
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Yorko Po- 
buvo susirinkę 

•fle bokso čempi- 
$ tie tūkstančiai 
Ke futbolo žaidi
mais pasidžiaugti

• (iff Yorko katali- 
šuplaukė bendrai 

Į įdėsi jie už Ame-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkinl ...
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš Ja karas, nei kito- 
viausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE $ negali SUgHaU-

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

stovią taiką. Mal- 
;l žmogaus sielos 
įliepsnojo tų vyrų

skaras, nei kito-

5 santykiavimo su 
Brooklyn, N. savo Viešpačiu,

Kaip 
taip ir I 
Karo B< 
sidė j o r 
.sėsi iki 
mas iki 
pratęsto 
pirkti ii 
ti E, F,

Šis v; 
Yorko 
duoda 
Karo B 
metu p 
tuose 
būdu g 
kvotą 
[kad ui 

me m 
ir viei

Spalių 3 d. (sekmadienį), 
įvyks Vytauto Bacevičiaus 
piano rečitalis radijo stoty 
WNYC nuo 5:00 iki 5:30 vai. 
vak.

Programoj: Chopino Polo
naise — Fantasie, op. 61, 
Berceuse, op. 57 ir Valse Bril
iante, op. 34, N 1; Bacevi
čiaus Lithuanian Dance N 2 
„Blezdingėlė” ir Debussy Val
se Romantique.

ČIGONIŲ BALIUS

Moterų Są-gos 24 kuopos 
suruoštas Čigonių balius rug
sėjo 25 d. gražiai pasisekė. 
Visi atsilankę smagiai pasi
linksmino. Ačiū sąjungie- 
tėms ir kitoms už dovanų 
sunešimą, bilietų platinimą 
ir įvairią pagalbą baliuje. 
Ypač ačiū darbščioms šeimi
ninkėms, paruošusioms gar
džių valgių ir gėrimų.

Sąjungiečių vardu dėkoju 
visiems baliun atsilankiu
siems.

Pirm. A. Civinskienė.

-•i* —
užėmimas buvo

pranešti ir laišku, paž; Sąjungininkų
į Italijoje laimė-
svarbų miestą ir

ligoninėj, kur gerėja. Linkę- mielai patarnauta. G, 
tina visiškai sustiprėti.

v , tik bono numerį.Juozas Darnusis, seržantas, 
buvo parvykęs 10 dienų atos
togų. Jis labai patenkintas 
karo tarnyba ir per trumpą 
laiką užsitarnavo aukštos rū
šies atsižymėjimus. Geriausio 
pasisekimo, Juozuk!

Daug bonų
Maspethe per rugsėjo mė

nesio vajų išparduota daug 
bonų. Lietuviai prašoko 50— 
000 dol. skaitlių. Manoma, 
kad maspethiečiai nuo karo 
pradžios išpirko bonų jau už 
per 100,000 dol. Vajaus me
tu dirbo bonų komitetas iš 
Lindner, Benedikto ir Zam- 
brauskaitės. Jiems pagelbėjo 
Osteikienė, Seilienė, Augus
tinaitis ir Matulionytė.

Novenos pamaldos
Novena prie Stebuklingo 

Medaliko Pan. Švenč. angliš
kai bus vedama kun. George 
I. Frey, C. M. spalių 3-11 die
nomis. Pamaldos bus tiktai 
vakarais 8 vai.

—Rugs. 24 d. tragiškai mi
rė Simonas Arlauskas. Palai
dotas rugs. 28 d. Švč. Trejy
bės kapuose.,

—Sunkiai serga „Ameri
kos” skaitytoja p. Baltrūnie- 
nė.

—Altoriaus draugijos baza 
ras praėjo labai pasekmingai. 
Padaryta gražaus pelno.

Angelų Karalienes 
Parapija

dr-ja 
bendrai

Gyvojo Rožančiaus 
šį sekmadienį eis 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. 4 vai. popiet bus 
kalbėjimas Rožančiaus ir 
procesijos metu bus gieda
ma litanija. Po pamaldų sa
lėje bus gražus vakaras.

Spalių mėn. Rožančiaus 
kalbėjimas, Litanijos giedo
jimas ir Palaiminimas bus 
kiekvieną vakarą. Parapijie
čiai prašomi ateiti į pamaldas 
ir pasimelsti, kad Dievas, per 
Švč. Panelės užtarimą, duotų 
pasauliui taiką.

Šv. Jurgio Parapija

Dabar vyksta novenos pa
maldos rytais prie šv. Pran
ciškaus, o vakarais prie šv. 
Teresėlės lietuviškai ir an
gliškai. Susirenka mažai, y- 
pač jaunimo trūksta.

Jaunam parapijos kolekto
riui Broniui Jakubčioniui pa
daryta apendicito operacija. 
Ligonis randasi Brooklyno

New York, N. Y

Šį sekmadienį, spalių 3 d., 
Rožančiaus dr-jos narės ei
na prie bendros Komunijos.1 
Turės po to šeimyniškus pu
sryčius. Galima dalyvauti 
viešnioms ir svečiams, kurie 
maloniai kviečiami.

Polo Grounds aikštėje rink
sis visi New Yorko arkivys
kupijos vyrai. Įvyks vyrų pa 
maldos už karius, už pergalę, 
už teisingą taiką. Pamaldas 
laikys J. E. arkiv. Spellman.

Spalių 4 d. išeina kariuo
menėn geras mūsų choristas 
ir vytis Henrikas Kavaliau-

LIEr

__ IŠ Š 
i geriausi vokiečių Į ^ie^u
Bet jie neatsilaikė [sląptc 

skiečius ir anglus,

Tel. GRamarcy 7-'

Dr. S. CHERNOW, M.
233 Second Avenue Jje visa spauda Ne- 
New York, N. Y.

Piėmimo valandos 10—7:30 Į
Sekmadieniais

Vyrų ir moterų chronii

Įziurec 
' veda 1 
.' įbes. I 

žinios 
ir vj 
Kaiši 
lyra

ilaskvos spauda ra- Į

drąs 
teisi

suėjimą stambiai!^ 
Apie tai daug rašė 

n—i:3o i kiti sąjungininkai.

iaug rašė Maskvos
ligos, odos ir kraujo ligos, ks į giam laimėjimui y:g- 
in tvrimn lindiiimni wodxrhrv* w i i I ’jo tyrimo liudijimai vedybor

jpaskirti tik tris ei- 
-paskutiniame lai-

STagg 2-1454 331apyje. ____

F. GRAŽYS ir SŪNI kad ir ke- 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų šiem 
lyginimų, plasteriavimų, šąli 
vių cementąvimą ir Irt. daro

įsavo žemėse, mūsų 
aižiausiai būgnija 
puslapiuose. Ro

mai nereikalingi.

Kremlius turėjo pa
ra žiaurią elgseną

PARDUODAM

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

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. P 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas

keliolika pravosla- 
‘ėių, kurias dabar 
^katančiai tikinčių-

skas. Linkime jam geriausio ko prašo. Apdraudžiu (ffiį
pasisekimo tarnyboje ir svei
kam sugrįžti pas savo tėve
lius.

Atostogų buvo parvykęs 
seržantas vytis Alb. Jatkau- 
skas. Aplankė savo bažnyčią, 
draugus.

Jau baigiamas 3 karo pas
kolos vajus. Lietuviai ragi
nami pirkti ir registruoti sa
vo bonus lietuviškose įstai
gose. Parapijos raštinėje bus

rinu) ir žmones.
Kreipkitės:

Joseph Vastuiia
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, bi
Tel. EVergreen 7-1670

Saugok Savo A

IŠNUOMOJIMUI
Keturi ir penki kambariai. 

Naujai ištaisyti. Patogus pri
važiavimas. Smagi apylinkė. 
Prieinama kaina. Taip pat 
reikalingas ir dženitorius, 
kuris galėtų ten pat gyventi.

KREIPKITĖS:
401 Suydome Street, 

Brooklyn, N. Y.

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimynų ir didesnių namų.

J. P. MACHUEIS

GENERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Teikiamas geriausias a: 
patikrinimas, prižiūrėjimi 
AKINIAI prieinamiausioi 
kainomis pagal jų rūšis.

Si Įstaiga įsteigta prieš 40

kurs per 20 metų • 
io, kad tikyba yra 

[opiumas, leido sta- 
pasiškiams išsirink- 
pijarchą. Bet ar jau 
p laisvė Rusijoje? 
kirdėjome, kad nors 

plikų bažnyčia bu
ka, išskyrus vieną 
I kuri skirta užsie- 

Tū'bių nariams. Ne- 
Jad būtų paleisti į- 
Jitalikų kunigai. Ne- 
Ld tremtiniai lietu
kai galėtų Sibire 
J aptarnauti tremti
nius.

Stenger & Stengi
OPTOMETRISTAS — OPTIKA

394-398 Broadway, Brooklyn, N.I

kre! 
kė 1 
pro 
ma 
500 

g 
ma 
nej 
ji 
na: 

, va: 
. cit 
. pii 

ti 
nę

p d. Chicagoje lie- 
brėjo didelę meno 

pic operos rūmuose 
[o Anna Kaskas ir 
I Juška. Koncertą 

lAKan. J. Navicko

Lietuviška
ALUDE

karšti užkandžiai]
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus
— Didelis pasirinkimas visokiu 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

J 
u 
1 
r 
i

Chicagos didžioji 
hvo atsiuntusi savo 

pritikus. Teko skai- 
pilestingų kritikų 
k Ir malonu čia pa- 
ludkritikai labai pa
ke abu lietuvius ar-

[Kaskas Chicagai ge- 
pa iš Metropolitan 
ponių. Rapolas Juš- 
po lyg naujiena. Bet 
[naujiena, kuri vir- 
pbiai malonia staig- 
pka įvertintas kaip 
f kultūros ir puikaus

iflms džiugu, su pa 
W ir pasididžiavimu 

kad šių metų ge 
'i- Rapolas Juška dai 
Wrikos” koncerte, 

_________ New Yorke. Me 
65 - 23 GRAND AVENUE I Mies linkime ir te 

Maspeth, N. Y. F i ^inos meno vii

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCSj
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