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LIETUVAI ŠELPTI FONDO SKYRIAI TRUMPOS ŽINIOS 
PRAŠOMI STEIGTI JAU DABAR Lietuvos

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Valdyba krei
piasi į visas lietuvių organi
zacijas, draugijas, klubus, 
dvasiškius, profesijonalus, 
veikėjus-j as ir į visą lietuviš
kai tautiniai nusistačiusią 
visuomenę, prašydama neati
dėliojant steigti Fondo sky
rius lietuviams nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti. Narių 
skaičius skyriuose gali būti 
nuo 7 asmenų iki keliasde- 
šimts; geresnis pasisekimas 
bus, jei skyrių bus daugiau, 
kad ir su mažesniu skaičiu
mi narių. Didesni miestai tu
rėtų būti padalinti į distrik- 
tus. Nors, sakysime, būtų tik 
ir keletas lietuvių šeimų dis- 
trikte, tai ir ten skyrių gali
ma suorganizuoti, įtraukiant 
ne lietuvių kilmės žmones. 
Pasekmingam skyrių veiki
mui reikia įtraukti amerikie
čius net į valdybą, be skirtu
mo tikybos bei jų tautines 
kilmės. Kai bus daromas, pa
vyzdžiui, drabužių ar kitas 
vajus, eis labai pasekmingai, 
nes bus visų kooperavimas. 
Pageidaujama nariais įtrauk
ti vietos administracijų val
dininkus, mokyklų inspekto
rius, mokytojus-jas, advoka
tus ir t. t. Į amerikiečius rei
kia padaryti įtakos ir išaiš
kinti, kad šioji organizacija 
yra Amerikoniška, esanti fe
derates valdžios kontrolėje 
(American Relief for the war 
distressed Lithuanian Na
tion). Verta daug garsintis 
vietos spaudoje apie šios or
ganizacijos tikslą ir lietuvių 
tautos kentėjimus.

Skyrių valdyba susidaro iš 
sekančių asmenų:

President; 1st, 2nd and 3rd 
vice-presidents; Recording 
Secretary; Publicity Secreta
ry; Treasurer.

Clothing Drive Committee: 
Chairman, Vice-Chairman, 
Secretary, 2 committee mem
bers.

Susirinkimų užrašus pra
šome vesti anglų kalba. Sky
riaus valdyba pasiunčia į cen
trą valdybos sąrašą ir jų ad
resus; narių skaičių ir mo
kesčius. Iš centro valdybos 
skyrius gaus registracijos pa
liudymą ir numerį; tuomet 
legaliai, pagal Amerikos įsta
tymus, galės pradėti veikti.

Skyrius malonėkite įsteigti 
visur, kur tik galima, iki šių 
metų liepos 31 dienos; anks- 
čiau-geriau. Už Amerikos lie
tuvių gailestingumo darbus 
lietuvių tauta amžinai bus dė
kinga.

Prašome kreiptis šiuo an
trašu :

United Lithuanian Relief 
Fund of America

127 North Dearborn Street.
Chicago, Illinois

Organizacijos vardu nuo
širdžiai prašome visų vienin
gai dirbti.

Kun. Dr. J. B. Končius,
Pirmininkas

Mrs. Nora M. Gugis,
Sekretorė.

Lietuvos jaunimo slaptas 
laikraštis „Atžalynas” pa
duoda Lietuvos žmonėms to
kias žinias bei įspėjimus:

— Gebietskomisaro Wulfo 
iniciatyva, visoj Vilniaus a- 
pygardoj rugpiūčio 22 d. pra
dėti masiniai gyventojų suė
mimai bei gaudymai įvykdyti 
Švenčionyse, Švenčionėliuose, 
Adutišky, Dūkstoj, Varėnoj, 
Valkininkuose, Trakuose, 
Lentvary, Žiežmariuose, Kai
šiadoryse ir Lazdėnuose. Su
gautieji buvo atvežti į Vilnių 
ir talpinami į karantiną, buv. 
žydų ghette arba į belaisvių 
stovyklą, o po kelių dienų, 
paprastai, išvežami į Rytus 
ar į Vokietiją.

— Žiežmariuose rugsėjo 8 
d. vokiečiai, apsupę miestą, į- 
sibrovė į bažnyčią, kurioje 
tuo metu vyko iškilmingos 
pamaldos, suėmė ir išsigabe
no bažnyčioje besimeldžian
čius žmones. Po atmintinų 
Kražių skerdynių, pirmas 
toks įvykis Lietuvoj. Nacių 
siautėjimas peržengė visas 
ribas.

Didieji Laivynai Kautynėse
—:-------------------- * _______
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Lenkų telegramų agentūra 
„Pat” iš Londono praneša, 
kad Vilniaus ir Naugarduko 
apylinkėse pogrindžio armi
jos daliniai užmušė per 200 
vokiečių, sužeidė per 100 ir 
apie 400 paėmė nelaisvėn.

Didžiausias susirėmimas į- 
vyko Ašmenoje, kur partiza
nams pateko .100 šautuvų, 
rankinių granatų ir kitokių 
ginklų. Naugarduko apylin
kėje partizanai kurį laiką sa
vo rankose turėjo Eišiškių 
miestelį, bet turėjo pasi
traukti, kai atvyko papildomi 
vokiečių daliniai.

Lenkų agentūra Vilniaus 
krašto partizanus vadina len
kų pogrindžio armijos dali
niais.

nistų ir visetininkų, tai čia 
tikras ženklas, kad ji yra „on 
the right side”.

-----  • ----
Praeitą savaitę Amerikos 

didieji bombonešiai aplankė 
japonų teritoriją ir bombar
davo japonų plieno centrą. 
Japonai savo žemėje jau an
trą kartą pamatė Amerikos 
plieninius paukščius. Pirmą 
kartą tai buvo 1942 m. pa
vasarį, kai generolo Doolittle 
vadovaujami lakūnai reikš
mingai „pasveikino” Tokio.

Mums įdomu pažymėti, 
kad abiejuose žygiuose ne
apsieita be lietuvių. Tokio 
žygyje dalyvavo Wisconsin 
lietuvis seržantas Labanaus
kas, kurs grįždamas iš Tokio 
turėjo nusileisti Rusijoje, bu
vo internuotas, bet paspruko.

Naujame Japonijos bom
bardavime dalyvavo serž. J. 
Matuliauskas, kilęs iš Chica- 
gos.

Lietuvis šiandie visur su
tinkamas !

Gen. Plechavičius 
Pabėgo Iš Nacių

Lenkų telegramų agentūra, 
gavusi žinių iš Švedijos, bir
želio 20 d. paskelbė, kad ge
nerolui Povilui Plechavičiui 
pavyko pabėgti iš vokiečių 
kalėjimo.

Gen. Plechavičius buvo su
imtas gegužės 14 d., kai jo 
vadovauti lietuvių batalionai 
sukilo prieš vokiečius, atsisa
kydami stoti į vokiečių eiles.

Vokiečiai buvo pažadėję, 
kad lietuviški batalionai bus 
Lietuvos ribose. Gen. Plecha
vičius pasipriešinęs, kai vo
kiečiai pareikalavo išsiųsti 
batalionus iš Lietuvos kovai 
prieš rusus.

Gen. Plechavičiaus pabėgi
mo smulkmenos nežinomos.

Asyžiaus Miestas c/
Anglų Rankose

Roma. — Birželio 18 d. 
anglų kariuomenė užėmė A- 
syžiaus miestą, kur gyveno 
ir mirė didysis šventasai — 
šv. Pranciškus Asyžietis.

Šio miesto vokiečiai daug 
negynė. Jie buvo susispietę 
aplink Perugios miestą, bet 
ir jame neišsilaikė.

Amerikiečių penktosios ar
mijos daliniai eina į priekį 
vakariniu pakraščiu. Stip
riausi pasipriešinimą jie su
tiko prie Grosseto, kur vo
kiečiai permetė savo atsargi
nę artileriją.

Penktoji karo paskola — 
tai geriausia parama mūsų 
kariams visuose frontuose.

— Naciai besiautėdami 
rugsėjo mėn. sudegino 28 ū- 
kius Lazdėnų kaime ir 40 ū- 
kių Fermos kaime (prie S. 
Trakų). Gyventojai buvo su
imti ir išvežami, o visas tur
tas padegtas, šie barbariški 
kaimų sudeginimai atlikti esą 
už tai, kad ties tais kaimais 
buvo užminuotas ir susprog
dintas geležinkęlis.

— Dėl Vilniaus krašte vyk
dytų masinių gyventojų gau
dymų ir trėmimų visų vietų 
visuomenės atstovai ir II-jo 
okupacinio seimo atstovai į- 
teikė memorandumus Kubi
liūnui ir Tarybos pirmininkui 
prof. Biržiškai, tačiau iki šiol 
jokių atsakymų bei paaiškini
mų nebuvo duota, o gyvento
jų gaudymai ir trėmimai vi
same krašte vykdomi toliau.

— Rokiškio aps. bolševikų 
desantininkai sudegino apie 
16 dvarų klojimų su šių metų 
derliumi.

Gyventojai, saugokite ja
vus ir kt. turtą nuo bolševi
kų desantininkų padegimų.

— Į Klaipėdą atgabenta ne
mažas skaičius evakuotų gy
ventojų iš Berlyno.

— Į Kretingos stotį atvyko 
traukinys su aukštų nacių 
šeimomis. Traukinys buvo la
bai prabangiškai įrengtas. 
Aukštųjų nacių pareigūnų 
žmonos apgyvendintos Palan
goje. Šeimos iš Kretingos 
stoties į Palangą buvo veža
mos Rentelno mašina.

— Žasliečiai! Saugokitės 
parsidavėlių policininkų Šnei- 
derio, Špokausko ir Mala- 
šausko.

— Žąsliuose dirbantis Ve- 
leckas griežtai įspėjamas už 
politinį santykiavimą su vie
tos gaivalais lenkais.

— Perspėjame Obelių gy
ventojus. Saugokitės Obelių 
parsidavėliškos policijos. Ji 
siautėja ir gaudo lietuvius. 
Budėkite ir nepamirškite po
licijos darbelių.

5 Milijonai Užjūry
Washington. — štabo vir

šininko padėjėjas gen. Mc- 
Narney senato komisijos po
sėdyje pareiškė, kad šių metų 
gale Amerikos kariuomenė 
užjūriuose turės penkis mi
lijonus vyrų.

Generolas Marshall 
Buvo Romoje

Roma. — Amerikos kariuo
menės štabo viršininkas ge
nerolas George C. Marshall 
šios savaitės pradžioje lankė
si Romoje. Su juo drauge bu
vo gen. Arnold, aviacijos vir
šininkas. Juodu atvyko iš 
Prancūzijos, kur apžiūrėjo 
naujausią kovų frontą.

Amhasad. Taylor 
Jau Vatikane

Roma. — šios savaitės pra
džioje į Romą atvyko Myron 
C. Taylor, prezidento Roose- 
velto asmens atstovas Vati
kanui. Jis turi ambasadoriaus 
titulą.

Taylor jau lankėsi pas po
piežių Pijų XII ir Vatikano 
valstybės sekretorių kardino
lą Maglione. Paskutinį kar
tą Vatikane Taylor buvo 1942 
m. lapkričio mėnesį Ambasa
doriui Taylor nebūnant Vati
kane, jo pareigas ėjo sekre
torius, kurs gyveno Vatika
ne.

Perlų Uostas. — Admirolas 
Chester W. Nimitz pranešė, 
kad Amerikos karinės pajė
gos Pacifike pastebėjo dide
lius japonų laivyno dalinius, 
gal visą laivyną, tarp Filipi
nų ir Marianos salų. Admiro
las dar pridėjo, kad kautynės 
tarp laivynų jau galėjo pra
sidėti.

Amerikos laivynas seniai 
laukė progos susitikti su ja
ponų laivynu ir išmėginti jė
gas, bet japonų laivynas nuo 
1942 m. vasaros visą laiką 
slapstosi, vengdamas tiesio
ginės kovos.

Birželio 21 d. Tokio radi
jas pranešė, kad japonų lai
vynas susitiko su amerikie
čių laivynu ir kad kautynės 
prasidėjo. Apie tai mūsų lai
vyno vadovybė dar nieko ne
pranešė.

Marianas salyne japonams 
suduota milžiniškų smūgių. 
Ten amerikiečiai įsiveržė į 
Saipano salą ir gerai įsitvir
tino, užimdami geras lėktuvų 
stotis. Kovose dėl Saipano ja
ponai neteko 600 lėktuvų. Iš 
Saipano pasiekti Japoniją 
lėktuvu užtenka 4 valandų.

CHURCHILL TIKI GREITA PERGALE
Londonas. — Savo kalboje 

Meksikos atstovybės rūmuo
se, kur dalyvavo daug sveti
mų valstybių atstovų, minis- 
teris pirm. Churchill pareiš
kė, kad pergalės prieš vokie
čius galima susilaukti dar šią 
vasarą. Jis nurodė, kad šiuo

Žuvo Generolas
Įsiveržime Prancūzijon žu

vo vienas Amerikos genero
las, parašiutininkų dalinio 
vadovas. Jis užsimušė sklan
dytuvo nelaimėje, kai sklan
dytuvas, leisdamasis žemėn, 
užkliuvo medžio.

Žuvęs generolas tuojau pa
laidotas be jokių ypatingų 
apeigų. Jo pavardė dar ne
paskelbta.

Sąjungininkai Krėtė 
Komunistų Butus
Roma. — Sąjungininkų ka

riuomenės policija padarė 
kratą italų komunistų bu
tuose. Rasta įvairios rūšies 
ginklų.

Italijoj visi žino, kad ne
kariniams vienetams drau
džiama turėti ginklus. Komu
nistai to neklausė ir slaptai 
laikė ginklus. Yra suimtų.

Amerikos Lakūnai 
Švedy Žemėje

Stokholmas. — Birželio 20 
d. švedų žemėje turėjo nusi
leisti 21 Amerikos bombone
šis. 185 įgulos nariai, jų tar
pe keliolika sužeistų, išsigel
bėjo. Dabar Švedijoje inter
nuotų Amerikos lakūnų yra 
apie 600.

Amerikos bombonešiai grį
žo iš Baltijos jūrų karo veiks
mų, kur jie buvo susidūrę su 
vokiečių kovos lėktuvais. Kai 
kurie vokiečių lėktuvai šaudė 
Amerikos lėktuvus ir švedų 
teritorijoje.

Popiežius Priėmė 
Anglų Karius

Vatikanas. — Birželio 20 
d. popiežius priėmė apie 4,- 
000 anglų karių, kuriems pa
sakė kalbą.

Savo kalboje popiežius pa
žymėjo savo didelius rūpes
čius dėl kenčiančios žmoni
jos. Jis pasisakė meldęsis už 
visus.

Wallace Kinijoj
Chungking. — čia atvyko 

Amerikos viceprezidentas 
Henry A. Wallace. Lėktuvų 
stoty jį pasitiko Kinijos pre
zidentas Čiangkaišek su žmo
na, užsienio reikalų ministe- 
ris Soong ir kiti pareigūnai.

metu sėkmingai vykdoma tai, 
kas numatyta Teherano pasi
tarimuose, kur dalyvavo Roo
sevelt, Churchill ir Stalinas.

Churchill pažymėjo, kad 
dabartiniu metu įsiveržimo 
Prancūzijon plote abiejose 
pusėse gal kaunasi apie mi
lijonas vyrų, šis jo pareiški
mas rodo, kad Sąjungininkai 
Prancūzijon yra iškėlę apie 
pusę milijono kariuomenės.

Savo kalbą Churchill baigė 
tokiais žodžiais:

„Mes žvelgiame ateitin, ku
rioje mažųjų tautų teisės bus 
palaikomos ir apsaugomos, 
kur stiprieji naudos savo jė
gą teisėtai silpnesniems ap
ginti.”

GUB. DEWEY PRIIMS NOMINACIJĄ
Chicago. — čia atvykę 

New Yorko respublikonų par
tijos vadai pasisakė dirbsią, 
kad respublikonų partijos 
konvencija prezidento rinki
mams savo kandidatu išrink
tų New Yorko gubernatorių 
Thomas E. Dewey.

Taip pasisakė partijos val
stybės komiteto pirm. Jaeck- 
le, teisių komisijos pirm. 
Brownell ir tautinio komiteto 
narys Sprague.

Sprague pažymėjo, kad, jo 
nuomone, Dewey nominaciją 
priimsiąs ir pats Chicagon 
atvyksiąs. Chicagoje atidary
tas Dewey agitacijos centras,

nors pats Dewey laikosi vi
siškos tylos.

Nėra jokios abejonės, kad 
Dewey šiandie turi daugiau
sia partijos konvencijos ats
tovų, kurie jau dabar yra pa
sisakę už jį, nei už kurį kitą 
kandidatą. Kiti du stambesni 
kandidatai yra Ohio guberna
torius Bricker ir buvęs mi- 
nnesotos gubernatorius Sta
ssen, dabar esąs laivyno tar
nyboje.

Numatoma, kad respubli
konai savo prezidentinį kan
didatą išrinks birželio 28 d. 
Demokratų konvencija, į- 
vyksianti irgi Chicagoje, pra
sidės liepos 19 d.

SUOMIAI NETEKO VIIPURI UOSTO
Londonas. — Birželio 20 d. 

rusų maršalo Govorovo armi
ja užėmė Viipuri miestą, 
svarbiausią Suomijos uostą, 
nuo kurio iki suomių sosti
nės, Helsinkiu, tik 135 my
lios.

Viipuri miestas ir tvirto
vė buvo paskutinė stiprioji 
Mannerheimo linijos užtvara. 
Kai 1940 m. kovo mėnesį Vii
puri krito, suomiai paprašė 
paliaubų.

Vokiečiai Išgabeno 
6,000 Romos Žydų
Roma. — Krikščionių de

mokratų laikraštis „Tempo” 
birželio 19 d. paskelbė savo 
apskaičiavimus, kad iš 11,000 
Romos žydų vokiečiai išga
beno apie 6,000.

Laikraštis pažymi, kad vo
kiečiai apiplėšė Romos sina
gogą, išvogdami žydų istori
nes knygas ir dokumentus.

Dabar žydų sinagoga jau 
atdara. Pirmose pamaldose 
dalyvavo daug Amerikos ka
rių žydų.

Rusų armijos daliniai sku
bėjo Viipuri link iš pietų ir 
rytų. Pakelyje jie užėmė per 
60 miestų. Viipuri yra ne tik 
svarbus uostas, bet ir susi
siekimo kelių mazgas — jis 
jungia penkis geležinkelius ir 
šešius plentus.

Rusų pranešimu, suomiai 
savo miestą gynė labai tvir
tai. Kai įsistiprinimų vietos 
buvo pralaužtos, rusams teko 
gatvėse kautis.

Londone buvo žinių, kad 
suomių kariuomenės vadas 
maršalas Mannerheim ėmėsi 
žygių sudaryti naują vyriau
sybę, kuri siektų taikos su 
Rusija. Spėta, kad nauju mi- 
nisteriu pirmininku būsiąs 
užsienio reikalų ministeris 
Ramsey.

Min. pirmininko Linkomio 
vyriausybė balandžio mėnesįj 
atmetė rusų pasiūlymus, ku
riuos suomiai laikė per griež
tais. Maskva, tarp kitko, rei
kalavo 600 mil. dolerių repa
racijų, išvyti ar internuoti 
septynias vokiečių divizijas 
šiaurinėje Suomijoje ir išduo
ti Rusijai visus Baltijos val
stybių pabėgėlius, kuriuos 
Maskva laiko savo piliečiais.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

STEIKIME ŠALPOS SKYRIUS

Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas Lietuvai Šelpti 
pradeda skyrių steigimo vajų. Šioje „Amerikos” laidoje tu
rime Fondo valdybos atsišaukimą į visas lietuvių draugijas, 
įstaigas ir atskirus asmenis. Šis atsišaukimas turi pasiekti 
kiekvieną lietuvį amerikietį, kurio širdyje liepsnoja artimo 
meilė, kuris neužmiršo ir niekada neužmirš savo tėvų ir 
protėvių krašto žmonių, skaudžiausiai nukentėjusių ir ken
čiančių dabartinio karo sūkuriuose.

Fondas įsteigtas geriausiais norais, šviesiausiomis vil
timis, nuoširdžiausiu susitarimu. Labdarybės darbas yra 
šventas darbas, kuriam negali kenkti jokie įsitikinimų skir
tumai. Fondas yra griežtai nepolitinė ir nesektarinė orga
nizacija. Jo tikslas yra grynai labdaros darbai, skiriami 
Lietuvos žmonėms nuo karo nukentėjusiems, nežiūrint kur 
jie būtų: Lietuvoje ar bet kurioje pasaulio dalyje.

Skyrių steigimas labai lengvas. Fondo centro valdybai 
sutikus, septyni asmens gali sudaryti skyrių. Skyrių na
riais gali būti ir draugijos, atsiųsdamos savo atstovus. Na
riai turi būti gero charakterio asmens, išpažįstu Amerikos 
konstitucijos dėsnius. Nario duoklė yra du doleriai per me
tus. Draugijos nuo vieno atstovo skyriui moka po 5 dol. 
Visi narių mokesčiai ir skyriuose gautos aukos tuojau eina 
į Fondo iždą.

Visiems svarbu žinoti, kad šis lietuvių Fondas turi fe
deralinės valdžios pripažinimą ir leidimą veikti. Jo veikla 
bus prižiūrima Prezidento Karo Pašalpos Kontrolės Tary
bos. Fondo priešaky stovi pasižymėjęs labdaros darbais 
kun. Dr. Juozas B. Končius. Fondo garbės nariais yra se
natoriai Walsh, Davis ir Guffey, buvęs demokratų parti
jos pirmininkas James A. Farley, Pennsylvanijos universi
teto profesorius Dr. Alfred Senn, Metropolitan operos ar
tistė Anna Kaskas.

Fondui nepaprastai didelės moralinės paramos sutei
kė Amerikos Katalikų Vyskupai, kurie pasveikino Fondą, 
palinkėjo jam pasisekimo ir net dovaną pradžiai paskyrė. 
Amerikos Katalikų Vyskupų žygis turės pagelbėti Fondui 
prasiskinti sau kelią į plačiąją Amerikos visuomenę.

O dabar visi stokime darban! Tuojau steikime Fondo 
_ skyrius, kurių kiekviename mieste gali būti po kelis. Kvies- 

kime į skyrius ne tik lietuvių, bet ir kitų tautybių kilmės a- 
merikiečius. Ko greičiau pravesime skyrių organizavimą, 
tuo skubiau pasieksime savo parama pašalpos laukiančius 
Lietuvos žmones.

Brooklyno Šv. Jurgio bažnyčios Dievo Motinos Stovyla 
po gegužes mėnesio apvainikavimo iškilmių. Iškilmingas 
vainikavimas įvyko š. m. gegužės 21 d. New Yorko-New Jer
sey lietuvių parapijų sodaliečių konferencijos metu.

s;
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TĖVE MŪSŲ
Apaštalai paprašė Jėzų 

Maldos.
Jis buvo liepęs jiems, ir vi

siems, kad kalbėtų trumpas 
maldas ir paslapčiomis. Ta
čiau jie nepasitenkindavo 
maldomis, įsakytomis šaltų, 
knygos pasekėjų, šventyklos 
kunigų. Jie troško turėti savo 
maldą, kuri lyg būtų buvusi 
pažinimas tų, kurie pasekė 
Jėzum.

Jėzus pirmą kartą ant Kal
no išmokė žmones Tėve mū
sų. Tai vienintelė malda, ku
rią Jėzus patarė kartoti. Vie
na iš paprasčiausių pasaulio 
maldų. Viena iš galingiausių 
maldų, kokios pakyla iš žmo
nių ir Dievo namų. Malda be 
literatūros, be teologijos, be 
pagyrimų
Gražiausia iš visų maldų.

Tačiau, nors Tėve Mūsų 
yra paprasčiausia malda, bet 
ne visi ją spranta. Amžiais 
kartota, mechaniškai karto
jama liežuviu ir lūpomis; 
tūkstantmetis kartojimas, 
formališkas, apeiginis, nedė
mesingas, abejingas padarė 
iš jos virtinę skiemenų, ku
riuose dingo jos pirmoji su
prantama prasmė. Skaitant 
ją šiandien, žodis po žodžio, 
kaip naują tekstą, lyg pirmą 
kartą pasirodžiusį prieš akis, 
ji nustoja savo apeiginių pa
sakymų požymio ir iš naujo

ir vergiškumo.

LIETUVOS JAUNIMO KOVOS KELIAS
„Atžalynas”, - leidžiamas 

„Lietuvių Vienybės Sąjū
džio” savo Nr. 4 (spalių 30, 
1943) įsidėjo sekančius pasi
sakymus :
1. Jaunimas dega, ištikimybe 

Lietuvos idėjai
„Nėra pakankamai tvirtų 

kalėjimo sienų, nei pakanka
mai toliau kraštų, nei pakan
kamai sunkaus kapo akmens, 
kad būtų galima idėją užra
kinti ar užslėgti.”

Taip rašo Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga savo atsi
šaukime „Lietuviai, Tautie
čiai” apie’jaunimo pareigas.

Atžalynas, šiame numeryje 
skelbdamas savo darbo ben
druosius nuostatus, daugeliu 
atveju užakcentavo LLKS, iš
keltą mintį. Kova dėl Lietu
vos Nepriklausomybės, tau
tinės vienybės ugdymas ir 
tautinės kultūros puoselėji
mas sukaupia mus ties Lie
tuvos idėja ir skatina jau sa
vaime būti ištikimais tai idė
jai, nenuilstamai budėti jos 
sargyboje.

Daug kartų jaunimas savo 
egzaminą išlaikė — ištikimy
bę Lietuvai prisiekė savo au
komis 1916-1919 ir 1941 m. 
Šiandien mes vėl susikau- 
piam didžiam Tėvynės išlais
vinimo kovos momentui, ty
lime ir kantriai laukiame pa
kylant trispalvių į erdves.

Tik, gaila, mes vis dar ne 
visi. Dažnas dar mūsų nepa
jėgia pakilti bent kiek aukš
čiau, svyruoja, blaškosi. Se
nosios kartos gi atstovai 
skaičiuoja „savuosius” žmo
nes, sudarinėja,, kabinetus”, 
kai tuo tarpu tie patys vo
kiečiai, mūsų pačių duona 
misdami ir didžiausius siunti
nius siųsdami į Vokietiją sa-

vo badaujančioms šeimoms, 
nebeduoda maisto kortelių 
mūsų šaukiamojo amžiaus 
jaunimui. Kai tūkstančiai 
taurių ir ištikimų tautiečių, 
gyvendami nuolatiniame pa
vojuje, varge, baimėje būti 
okupantų suimtam, kalina
mam ar ištremtam į mirties 
lagerius, atsiranda mūsų tar
pe, kurie šunuodegauja, pla
čiai sau gyvena, lengvabūdiš
kai apleidžia Tėvynę.

Nuoširdžiai, pridėję ranką 
prie širdies, paklauskime, ar 
iš tikrųjų mes mylime Tėvy
nę, ar esame ištikimi jai, ar 
esame verti vaikščioti jos gy
va, brandžia ir našia žemele, 
kurios laukai sušlakstyti sa
vanorių ir didvyrių krauju, o 
kryžkelės ir pakelės nusags
tytos gyvais tikėjimo simbo
liais — lietuviškais kryžiais 
ir rūpintojėliais.

Jaunime! Mes šiandien e- 
same toji užtvara, už kurios 
kad ir nelabai saugiai dar 
gali gyventi ir dirbti Tėvynei 
mūsų vyresnieji. Jus, sesės, 
nori išvežti į Reichą svetim
taučių malonumams, o ne 
darbams, jus nori padaryti 
vergėmis. Jus, broliai, na
ciai, patys tupėdamT 
vietelėse ir spekuliuodami, 
veža į frontą ir verčia kovoti 
už nacių vadovaujamą N. Eu
ropą, už biaurius rudųjų in
teresus.

Tačiau mes negalime ap
leisti savo gimtojo krašto. 
Burkimės į gretas. Paduoki- 
me broliškai rankas: kur dir
btume, ką veiktume, mokyki
mės eiti vieningu keliu. Šį ke
lią rodo pati tauta. Ir todėl 
nesiriedenkime, nepurkštau
kime, neieškokime kokių nors 
kelių tautai, netempkime juos

Tauta pati yra gyvas kelias; 
jos laisvės, garbės ir gyvybės 
interesas yra tas kelias, ku
riuo mes turime eiti.

Lietuvos idealas mumyse 
visuose yra gyvas, jis plaka 
kiekvieno lietuvio širdyje. 
Jei nebūsime vieningi, jei ne
mokėsime nuoširdžiai mylėti 
savo Tėvynės, atsižadėdami 
partinių rietenų ir asmeniš
kos naudos, negalėsime būti 
ištikimi ir Lietuvos idealui.

Atžalynas stovi jaunimo 
sargyboje. Jis kviečia jauni
mą didžion Tautos Laisvės, 
Garbės ir Gyvybės kovon. Jis 
seka įvykius ir tiki, kad, ne
toliese suskambėjus prana
šingiems varpų garsams, de
gančiomis širdimis stos Tė
vynės laisvės kovon. Niekas 
nepajėgs palaužti mūsų tvir
tos kovingos dvasios. Todėl 
veltui .mėginama atvežti į 
Lietuvą specialius žandarme
rijos būrius jaunimo teroriza
vimui, veltui jaunimas ver
čiamas badauti ir tuo norima 
slopinti jų dvasia, veltui rau
donieji tauškia apie „Laisvą 
Tarybų Lietuvą”. Lietuvių 
meilė Tėvynei Motinai yra 
galingesnė už nacių mums 
kaišiojamus braškančius 
ginklus, už raudonųjų budelių 
kalėjimus ir trėmimus.

Lietuvių tauta savo istori
ne praeitimi, valstybiniu gy
venimu, kultūra įrodė pasau
liui, kad ji yra verta laisvo 
valstybinio gyvenimo.

Šiandien ji be jokios ato
dairos skiria visas savo jė
gas teisėtai Nepriklausomy
bės kovai.

Mes, jaunime, turime būti, 
kaip ir anie 1941 m. birželio 
mėn. partizanai deglai, kurie 
niekad neužgestume kitiems, 
patys sudegdami. Mes nieko 
negalime reikalauti iš Tėvy
nės. Turime aukotis ir 
aukotis jai. Turime likti 
tikimi Lietuvos idealui.

2. Vilnius ir Lenkai
Kovos, darbo, pasišventimo 

verti tik dideli dalykai, ir, 
Vilnius yra vertas to didelio 
darbo, įsitempimo, kovos. Juo 
labiau, kad dėl jo pretenzijų 
reiškia ir lenkai ir gudai ir 
vokiečiai. Visi jie nori Vilnių 
pasiglemžti sau, jame įsisė
dus karaliauti šiaurinėje Eu
ropos dalyje.

Vokiečių norai savaime at
puola, nes, pralaimėję šį ka
rą, turės pasitraukti iš visų 
dabar užimtų sričių, taigi ir 
iš Vilniaus, nors ir būtų čia 
atkėlę Rozenbergo ministeri
ją. Gudai yra smarkiai nusil
pninti realaus pavojaus. Tuo 
būdu telieka vieni lenkai, 
kaip sapnuotos „nuo jūrų iki 
jūrų” valstybės „kūrėjai”.

Mes nesakome, kad Lenki
jos nebus. Ji bus, prieis prie 
jūros, kaip bus ir Nepriklau-

tik 
iš-

į Berlyną, Romą ir Maskvą. I soma Lietuva su savo platoku

pajūriu, su sostine Vilniuje. 
Tik mums nerimti atrodo len
kų nuolatiniai tvirtinimai, e- 
są Vilnius jiems turįs pri
klausyti, ko jie siekia įvai
riausiomis priemonėmis.

Lenkų nerealus ekspansiš- 
kumas dar gyvas. Apie tai tu
rime žinoti, nes tik priešą pa
žinus galima sėkmingai prieš 
jį kovoti.

Daug kam kyla klausimas, 
kodėl Vilniuje tiek daug len
kų ir iš kur jie ten taip gerai 
jaučiasi? Tuo labiau rūpinasi 
vokiečiai nei lenkai, kurių 
pirmieji Vilnių laiko kaip ko
kį cirką, tarpusavyje piudy- 
dami lietuvius, lenkus, gudus. 
Tokia laviruojančia politika 
vokiečiai nori iki didžiausio 
įtempimo įkaitinti tautybių 
santykius. Taip savotiškai 
puoselėjami lenkai Vilniuje 
leidžia savo slaptą periodinį 
laikraštį: „Niepodleglosc”. 
Vilniaus apygardoje, dalyje 
Gudijos, iš dalies Generali
nėje Gubernijoje ir Vakari
nėje Ukrainoje turi geriau ar 
blogiau suorganizuotus len
kiškus vienetus, tikslu pasi
stačiusius Lenkijos nepri
klausomybės atkūrimą. Pa
skutiniu laiku gauta žinių a- 
pie slaptus lenkų sambūrius 
net buv. Nepriklausomos Lie
tuvos teritorijoje.

Į mūsų rankas pateko kari
nės lenkų organizacijos „P. 
Z. P.” (Polski Zwiazek Pow- 
stanezy — lenkų Sukilėlių 
Sąjungos) organizacinė ins
trukcija apylinkėms, su kuria 
truputėlį supažindinsime.

P. Z. P. tikslu stato tiks
lingą išnaudojimą visų gyvų 
pajėgų ir medžiaginių ištek
lių, o uždavinių paruošimą ir 
įvykdymą karinės ir mobili
zacinės akcijos. Rajonuose ir 
apskrityse turi būti po vieną 
atsakingą asmenį, kuris su
organizuotų vadovybes ir iš
dirba vietinius kovos uždavi
nius. Medžiaginių kovos prie
monių apsirūpinimą išsikom
binuot! savo priemonėmis. 

. Dėl artilerijos, šarvuočių, a- 
viacijos stokos ar neturėjimo, 
nuo tų ginklų rūšių organi
zavimo atsisakoma. Susiraši
nėjimai nevartojami, įsaky
mus duoti tik žodžiu. P. Z. P. 
veikimas laikomas griežčiau
sioje paslaptyje. Stengiantis 
pažinti save ir priešą, tuo rei
kalu uoliai bei atsargiai rink
ti žinias. Kas mėnesį daromi 
padėties pranešimai. „S. O. 
P” (Sluzba Ochrony Powsta- 
nia — Sukilimo apsaugos 
Tarnyba) organizuojama pa
gal vietos reikalų padėtį. Par
tizanų židinio pagrindu yra 
lauko būrys, ir pilnas suda
ro 60-65 žmones. Svarbesnie
ji būriai būsią aprūpinti siun
čiamaisiais — primamaisiais 
radio aparatais. Diversiniai 
4-5 asmenų patruliai trukdo 
geležinkelių transportus, juos giems laisviems metams.

sprogdina, bėgius sugadina ir 
pan. S. O. P. saugosianti vi
suomeninį ir valstybinį tur
tą nuo plėšimų, gaisrų, naiki
nimų. Į kiekvieną svarbesnį 
objektą (sandėlius, ligonines, 
krautuves, dirbtuves ir pan.) 
skiriama bent po vieną savo 
žmogų, kad reikalui esant 
turtu būtų galima pasinaudo
ti. Pervežimams numatyti au
to šoferius be amžiaus ir ly
ties skirtumo.

Čia tik dalelytę sužymėjo
me, kas platokai išdėstyta 
dvejose dalyse ir 28 paragra-i 
fuose. Vien to santrauka už
ima 6 mašinėle rašytus pus
lapius. Tačiau ir iš šios trum
pos apžvalgos jau galima su
sidaryti įspūdį, kaip tvarkosi 
ar numano tvarkytis lenkai. 
P. Z. P. instrukcijos, manyti- 
na, taikoma visur, kur tik 
lenkai tikisi galėsią kovoti 
dėl N. Lenkijos, taigi ir Lie
tuvoje.

Lenkams maištingais rei
kalais patariame nelįsti ne 
tik į Vilnių, bet ir į Vilniją-. 
Tikroji Lenkijos teritorija — 
plotai apie Varšuvą, Kališių, 
Čenstakavą, Krokuvą, Liub- 
linką — yra labai smarkiai 
netekę lenkiško kraujo. Retai 
kur pamatai sveiką, jauną 
lenką ar lenkaitę. Be daugy
bės ir masiškai šaudomų len
kų (tai daro vokiečiai, o pie
tinėj e-rytinė j e buv. Lenkijos 
dalyje — Ukrainoje — taip 
pat be pasigailėjimo juos žu
do ukrainietiški tautiniai 
partizanai) daugybė jų išvež
ti darbams, patalpinti kon
centracijos stovyklose. Su 
kiekviena diena lenkai turi 
baisiausius nuostolius žmonė
mis. Mes patariame daugiau 
rūpintis savo žemės gynimu 
ir žmonių išlaikymu. Lenkai 
priešų ir taip daug turi. Kam 
jiems ir lietuvius prieš nus
tatyti? Lietuviai vistiek ne
atsisakys nuo Vilniaus, nei 
Breslaujos, nei Ašmenos, nei 
Lydos, nei Gardino, nei Au
gustavo, nei Suvalkų, nei kitų 
Vilnijos vietų. Lietuviai pa
siruošę ne tik atstatyti ne
priklausomybę, bet ir atgauti 
visas žemes, kur mūsų krau
jas teka, kur mūsų praeitis, 
kur mūsų ateities židiniai 
bus.

Nebijom lenkų užmačių 
skelbti lietuviškai visuome
nei. Ji turi žinoti ir būti pa
siruošus bandymui, turi iš
laikyti tautinį egzaminą. Ji 
iš kovos svaigulio išeis nuga- 

i lėtoja gražesnės, didesnės, 
. tvirtesnės Lietuvos nepri- 
• klausomybės užtikrinimui il-

reikšmPeindėtl pirmąja sav0 Lietuvos Atstovyl L ulKblllc. I • MB
Tėve mūsų : iš tavęs esame RomOlI

kilę, ir tu myli mus, kaip vai- 
kus: jokia piktybė iš tavęs 
mūsų neištiks.

Kurs esi Danguose: erdvė-į 
se, kurios yra priešpastatytos 
žemei, erdvėse priešingose 
Medžiagai, vadinasi, Dvasio
je, sykiu toje mažiausioje, 
bet vis dėlto amžinoje Dva
sios dalelėje, kuri yra mūsų 
siela.

Tesie šventas tavo vardas. 
Ne vien žodžiais turime šlo
vinti tave, bet būti tavęs ver- j 
ti, artintis prie tavęs per kas- į 
kart karštesnę meilę. Nes tu 
nebesi Keršytojas, Galybių j 
Viešpats, bet Tėvas, kuris 
laimina ir moko ramybėje.

Teateinie tavo Karalyste: 
Dangaus Karalystė, dvasios 
Karalystė ir Meilės, Evange
lijos Karalystė.

Tesie tavo valia Danguje 
ir žemėje: tegu tavo Gerumo 
ir Tobulumo įstatymas vieš
patauja Dvasioje ir Medžia
goje visame matomame ir ne
matomame pasaulyje.

Kasdienės mūsų duonos 
duok mums šiandien, nes mū
sų kūno medžiaga, būtina 
mūsų dvasios palaikymo 
parama, kasdien reikalauja 
šiek tiek medžiagos išsilaiky
ti. Neprašom tavęs turtų, 
pragaištingos kliūties, tik to 
kąsnelio, kuris duotų galimu
mo gyventi, kad taptume ver
tesni pažadėtojo gyvenimo. 
Ne vien duona žmogus gyve
na, bet be šito duonos kąsne
lio, siela gyvenanti kūne ne
galėtų naudotis kitais daly
kais, brangesniais už duoną.

Atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo 
kaltininkams. Atleisk mums, 
nes ir mes kitiems atleidžia
me. Tu esi mūsų amžinas ir 
begalinis skolintojas: niekad 
nepajėgsim tau atsiteisti. Bet 
pamanyk apie mus, apie mū
sų sergančią prigimtį, kad 
mums brangiau yra dovanoti 

I tik vieną skolą vienam iš sa
vo skolininkų, negu tau pa
miršti visa tai, kuo esame tau 
skolingi.

Nevesk mus į pagundą. Sil
pni dar tebesame, dar tebesa
me pavergti kūno šiame pa
saulyje, kuris protarpiais 
mums atrodo toks gražus ir 
vilioja mus visais nepastovu
mo būdais. Padėk mums, kad 
mūsų atsinaujinimas nesu
tiktų tiek daug sunkumų ir 
kliūčių, kad mūsų įėjimas į 
karalystę nebūtų niekuo su
trukdytas.

Gelbėk mus nuo pikto. Tu, 
. kuris esi Danguje, kurs esi 

Dvasioje, ir Piktybei viešpa
tauji, nepakenčiamai ir ne
prietelingai Medžiagai, kuri 
apsupa mus iš visų pusių, ir 
iš kurios pančių ne visuomet 
galima išsivaduoti, Tu, šėto
no priešininke, Medžiagos pa- 
neigėjau, padėk mums, šito
je Piktybės pergalėje, — Pik
tybės, kuri nuolat atauga, nes 
visiškas išnaikinimas bus tik
tai tada, kai visi ją nugalės, 
kaip tik yra mūsų didingu
mas, tačiau šitas visiškas nu
galėjimas bus artirftesnis, jei 
tu mums padėsi savo bendra
vimu.

Šituo pagalbos prašymu 
Tėve Mūsų baigiasi. Čia nėra 
įkyraus rytiečių maldų nuo
bodulio, pagyrimų virtinės ir 
perdėto vergiškumo, kuris 
atrodo lyg būtų šuns išgal
votas, kad savo šuniška dva
sia galėtų šlovinti savo šei
mininką, prašydamas, kad 
leistų jam būti ir ėsti. Nėra 
graudingų, verkšlenančių 
psalmisto maldavimų, kuris 
maldauja Dievą visokių gė
rybių, dažniausiai laikinų, ne 
dvasinių,ir skundžiasi, kai ja
vas neauga, kai tautiečiai jo 
negerbia, ir prašo iš keršto 
strėlių prieš neprietelius, ku
rių pats nugalėti nepajėgia.

Čia vienintelis pagyrimo 
žodis yra Tėvas. Tas pagyri
mas yra pareiga, tai yra mei
lės pareiškimas. Prašom šio 
Tėvo tik kąsnelio duonos, e- 
sam pasiryžę nupelnyti jį

^9 d., sekmadienį,

■jįiaigėjai šia didžiule

Kai 1940 metais bolsew®^^ neatsilieka i. 
užėmė Lietuvą, vokiečiai 
italai su Maskva pataika 
vieni kitiems. Tiek vokiel 
Berlyne, tiek italų fašil 
Romoje privertė Lietuvos! 
siuntinybes perduoti rusai

Lietuvos ministeris Roi 
je S. Lozoraitis ligi paski 
niųjų gynė Lietuvos teisa 
pasiuntinybės išlikimą, | 
nieko negalėjo padaryti p| 
tuometinio Italijos val<| 
Mussolinio pataikavimą hl 
kvai. Nors italų tuometi 
užsienio reikalų minisq 
pats pareiškė pasigėrėjinfl 
Lozoraičio pasiryžimu 1 
paskutiniųjų ginti Lietų 
teises, bet Lietuvos pasitfl 
nybė Romoje vistiek būvi 
timta iš lietuvių ir perdu 
bolševikams 1940 m. vaši

Lietuvos pasiuntinybėj 
moję buvo prie via Nomei 
na. Tai buvo gražūs rūl 
pastatyti erdviame s( 
prieš keletą metų Lietu 
vyriausybės pirkti pasių 
nybės reikalams. Jie b 
statyti pagal garsaus ii 
architekto Piacentini plai

Dabar, kai sąjangimis Brooklyn, N. Y. 
paėmė Romą, vėl kyla k| 
simas, koks likimas laū 
Lietuvos pasiuntinybės ti 
mieste. Teisingumas rd 
lauja, kad Lietuvos nuosa 
be būtų grąžinta lietuvi! 
kad būtų atitaisyta fašl 
padarytoji Lietuvai skria 
ir kad Romoje būtų le 
veikti Lietuvos pasiuntinį 
savo buvusiose patalpose

Visą laiką Romoje nl 
stojo veikusi ir ligšiol te 
veikia Lietuvos pasiuntin 
prie šv. Sosto, čia Lieti 
ministeriu yra S. Girdvai

1'^ šiomis dienomis £ 
UDienoi Garbės Rėn 
Kje su dėkingumu sk< 
hėfflėjų. Jų sąrašas, t 
Ljoširdus ačiū.

...ftinskas, Baltimon 
į, Rochester, N. Y. 
į Babylon, N. Y.
Gė Diliai, E- Orange, 
Uįos, Elizabeth, N. J. 
įas, Westfield, Mass 

l'įzlauskas, Bridgepor 
Į iritis, Worcester, M;

jas, Reading, Pa. 
hjoklyn, N. Y. 
f Brooklyn, N. Y. 
Lfc Brooklyn, N. Y. 
Lukšas, Girardville, Pa 
Ijjywood, N. J. 
Lįvičius, New York, 
Lias, Haverhill, Mass. 
Ljįklyn, N. Y. 
Lė, Brooklyn, N. Y. 
lįs, Brooklyn, N. Y. 
Faskas, Waterbury, C 
■^Brooklyn, N. Y. 
fįnienė, Brooklyn, N 
lįs, New York, N. Y. 
lįs, Linden, N. J. 
Lįenė, Maspeth, N. Y.

Umica, N. Y.
p, Woodhaven, N. Y. 

Kearny, N. J.
bias, New Haven, Con 
Ėaė, Jersey City, N. J 
» New York, N. V 
Ms, Bridgeville, Pa. 
k Lawrence, Mass. 
LBaksys, Rochester, N. 
pene. Brooklyn, N. Y 
k White Plains, N. Y 
Liftas, Philadelphia 
meins, Tamaqua, Pa. 
L Brooklyn, N. Y. 
Laė, Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiai

Poetės Darbai PJOKLD
Gabi rašytoja Marija A 

štaitė-Navikevičienė, nei 
rint nestiprios sveika 
sėkmingai kuria vis naii 
dalykėlius. Nemažai jos f 
raščių matyti Amerikos ■ 
tuviškuose laikraščiuose*^^. ^e 
kūrybinės dvasios nepalal-į^į su 
ne šeimos rūpesčiai. Viei^ 
sūnus liko Lietuvoje, bu : 
karininkas, kitas — Kana|- 
kariuomenėje, o trečias, Į 
met baigęs mokytojų senu 
riją, ruošiasi eiti aukštesi 
mokslus. M. Aukštaitė su 
vo šeima gyvena Montre; 
j e, Kanadoje.

fetinoj ir

grotąją že
ntai susidur
ia ir arčiau pa-

šaltini 
nepasl 
ir be a 
lai bei 
laiku 
kanka

Daugiau Drabu:

’15 šuo miestų ir 
begalinė 

pus dykumoj 
pa. Teisingai 
pi dykumos 
pačiais Jorda- 
p slėniais, bei 
hera tai karš- 
| fthara, o tik 
['tedirbami že

minose maža

Bedui]
Pak 

bas yi 
elitų i 
rie pa 
2000-1 
kėlė, I 
tamen 
prie I 
ištikii 
sigyvi 
gyven

Speciali programa, ki 
čiant gaminti daugiau k 
99,275,000 įvairių meg 
drabužių kūdikiams ir į 
kams bei vyrams kojinių! 
vo paskelbta.

Dvidešimt dvi drabužių 
šys bus pagamintos pagal 
programą. Kad išpildytųį 
programą, bus reikali
maždaug 20,031,000 sytį^ mane 
medvilnės ir mezgimo sif^ kojos ir rankos nel 
— -------- — reidas nėra nei per

į ^nykštukų ir apskrita 
p tostų gali pavydėti i

Jean De

MANO KLEB
s.Vatč a. Vaičiulaitis^

darbu, nes ir Dievo Karai! 
tės skelbimas yra neišvengi 
mas darbas, ir be to, praši 
to paties atleidimo, kurį u 
kiam savo priešams; pal 
liau, prašom galingos pal 
mos nugalėti Piktybei, tl 
bendram visų priešui, alų 
akmeninei sienai, kuri pas] 
ja kelią įeiti į Karalystę.!

Kas sako Tėve Mūsų, nej 
kyla į puikybę, bet ir nenu 
žemina. Kalba į savo Tėvą j 
miu ir širdingu pasitikėjii 
balsu, kaip lygus su lyg 
Tikras yra dėl jo meilės iri 
no, jog tėvui nereikalingi i 
išvedžiojimai suprasti 1 
troškimams. „Žino jūsų 1 
vas — perspėja Jėzus — | 
jums reikalinga pirmiau, i 
gu prašote”. Net gražiaui-, f — UUvu 
iš visų maldų yra mums ktJjĮp i kuriuos namiški 
dienis priminimas, kaip dai 
mums dar trūksta, kad gal 
tume tapti panašūs į Dievž

* slapčia prisiverkiau dė

i^nes mano liliputiška 
h kuri savo silpnybių 
p tetai. Bent tokius j; 
UĮ būdama. Bet įvykiai 
H vienu žodžiu — gj 
r tor kas griežtesnius ž 
rponiausia iš visų mot 
Į atrodė labai biauri 
Į^ados nieko neregėji 
rypuotas ir negražu 
F ” sunki, o ūgis juokiu 
r;'^ tik vabalas, skn 
L top užversdavau, lyg 
15 J* buvo kilusi iš ski 
|Wnių, labiausiai ve: 
15 birios nekenti

į kūną — buvo

’“tomo bajoras, kurio ' 
dėl savo silpnos 

jo
1 ankstyvą
|xMės, po žeme būtų
1



rmąja savo. j

tavęs esame 
us, kaip vai- 
rbė iš tavęs

;irželio-June 23,1944 AMERIKA 3

uose: erdvė-

Ijl^fTUVIŲ DIENOS GARBES RĖMĖJAI
Kai 1940 

užėmė Liet

Šių metų liepos 9 d., sekmadienį, Klasčiaus parke, Mas- 
e, N. Y., įvyks penkioliktoji New Yorko Apylinkės Lie- 
j Diena. Jos rengėjai šia didžiule pramoga nori paremtiišliet. LCllgUJčtl olčL U1UZ-1U1C p L cLIUUg d 11U11 pdlCllH

ešpastatytos 1. . W eriką”. Nuo rengėjų neatsilieka ir malonūs ,,Amerikos” 
priešingose;v161*1 įytojai, kurie šiomis dienomis stoja paramos talkon, 

įasi, Dvasio- er y06’ M Iami Lietuvių Dienok Garbės Rėmėjais.
mažiausioje,^ . Čia pradedame su dėkingumu skelbti vardus pačių pir-

;ytojai, kurie šiomis dienomis stoja paramos talkon, 
iami Lietuvių Dienok Garbės Rėmėjais.

ižinoje Dva- 
ri yra mūsų

tavo vardas. 
; turime šlo- 
iti tavęs ver- 
avęs per kas- 
neilę. Nes tu 
jas, Galybių 
ėvas, kuris 
ramybėje.
) Karalystė: 
/■stė, dvasios 
ilės, Evange-

S1 1 į. Garbės Rėmėjų. Jų sąrašas, tikime, bus 
Lietuvos to visiems nuoširdus

je S. Lozoraity
ačiū.

niuiu evnėlJ^11' Antanas Dubinskas, Baltimore, Md. 
nasiunfinvU taksas Šlapelis, Rochester, N. Y.

■anė Lapienė, Babylon, N. Y.
adas ir Izabelė Diliai, E. Orange, N. J.
J. Apanavičius, Elizabeth, N. J.

in. V. Puidokas, Westfield, Mass.
in. J. V. Kazlauskas, Bridgeport, Čonn.
in. Aug. Petraitis, Worcester, Mass.

pasiuntinybėj 
nieko negalėjo 
tuometinio į 
Mussolinio pgį 
kvai. Nors 

'užsienio reįį. 
pats pareiškė

ilia Danguje 
tavo Gerumo 
atymas vieš- 
e ir Medžia- 
omame ir ne- 
ulyje.
ūsų duonos 
dien, nes'mū- 
aga, būtina 

palaikymo 
n reikalauja 
gos išsilaiky- 
tavęs turtų, 
Liūties, tik to 
luotų galimu- 
taptume ver- 
o gyvenimo, 
imogus gyve- 
uonos kąsne- 
inti kūne ne- 
kitais daly

tis už duoną, 
mūsų kaltes, 
idžiame savo 
tleisk mums, 
ms atleidžia- 
ų amžinas ir 
to j as: niekad 
itsiteisti. Bet 
ius, apie mū- 
jrigimtį, kad

, ... ? Ramanauckas, Reading, Pa.
L“«.k Viršilas Brooklyn, N. Y.
pastatau Muckus, Brooklyn, N. Y. 
teises, bet Lig; aniey Masulis, Brooklyn, N. Y. 
nybe Komoje; anįsiovas Mikšas, Girardville, Pa. 
tuntą is lieta; Dutkus, Maywood, N. J.
bolsevikansiį lncy c Rabinavičius, New York, N. Y. 

Lietuvos pį j. Kazlauskas, Haverhill, Mass.
mojebuvopiį Valašinas, Brooklyn, N. Y. 
na. Tai buvo? •. Stumbrienė, Brooklyn, N. Y.
moję buvo pj
na. Tai buvo i
pastatyti $ asys Stumbris, Brooklyn, N. Y.
prieš keletą r stras Jokubauskas, Waterbury, Conn, 
vyriausybės jį
nybės reihį sronika Vaičiūnienė, Brooklyn, N. Y. 
statyti pagal 
architekto h

Dabar, kai
paėmė Roma,Irs. S. Nagin, Brooklyn, N. Y.
simas, koks t
Lietuvos pasį jus Blažaitis, Woodhaven, N. Y.
mieste. Teiš 
lauja, kad U 
bė būtų giąc
kad būtų at arcelė Jonikaitis, New York, N. Y. 
padarytoji Ik F- Al. Jurgutis, Bridgeville, Pa. 
ir kad Ror 
veikti LietuK< 
savo buvusi®

Visą laiką!
stojo veikusi ’ 
veikia Liet®
prie Šv. Sost:
ministeriojn

Damašienė, Brooklyn, N. Y.

jssie Samuolis, New York, N. Y. 
J. Liudvinaitis, Linden, N. J.
it. Pažereckienė, Maspeth, N. Y.

Sireika, Jamaica, N. Y.

•nas Stasilionis, Kearny, N. J.
• Ramanauskas, New Haven, Conn. 
Kalinauskienė, Jersey City, N. J.

A. Vencius, Lawrence, Mass, 
m. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y. 
izana Gudaitienė, Brooklyn, N. Y. 
Dailidėnas, E. White Plains, N. Y. 
m. Ig. Valančiūnas, Philadelphia, Pa. 
m. J. Šukevičius, Tamaqua, Pa. 
Mikaliunas, Brooklyn, N. Y. 

, Brangaitienė, Brooklyn, N. Y.
(Bus daugiau)

didelis. Iš
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

New Yorko-New Jersey lietuvių parapijų soda- 
liečių konferencija, įvykusi šių metų gegužės 21 d. 
Brooklyno Šv. Jurgio par. salėje ir bažnyčioje. Čia 
matome konferencijos dalyvius posėdžio metu. Į kon

ferenciją buvo atvykęs gražus būrys sodaliečių ir iš 
Hartfordo ir New Britam, Conn. Konferencija pasi
sakė už pastovios sodaliečių apskrities sudarymą. Tuo 
rūpinsis sodaliečių prefektės.

Poetė
j ARABŲ KLAJOKLIŲ GYVENIMO

yra dovanoti 
vienam iš sa- 
tiegu tau pa- 
:uo esame tau

pagundą. Sil- 
e, dar tebesa- 
no šiame pa- 

protarpiais 
)ks gražus ir 
is nepastovu- 
ik mums, kad 
nimas nesu- 

■ sunkumų ir 
ūsų įėjimas į 
,ų niekuo su-

iuo pikto. Tu, 
u j e, kurs esi 
:tybei viešpa-

Gabi rašyt; —
štaitė-Navfc Beduinai Palestinoj ir
rint nestipri Užjordany
sėkmingai te jlionėje po šventąją Že- 

r Užjordanį turi susidur- 
raščių matyt 1 beduinais ir arčiau pa- 
tuviškuosek rėti į jų gyvenimą. Ne

dalykėlius. V:

kūrybinės te jau lengva susipažinti su 
nė šeimos ii inais, kadangi tikri be- 
sūnus liko i1 ai šalinasi nuo miestų ir 
karininkas,t h- Jų tėvynė — begalinė

nė šeimos ii inais_>. kadangi tikri be
simus liko 1/ L

ima. Beduinas dykumojkariuomenėje
met baigęs ei ,ta ir nnrsta. Teisingai
riją, ruošiasi 1 .... _riją,ruii«|ie ir vadinami dykumos 
mokste.ll!. mis- klajojančiais Jorda- 

r Ezdralono slėniais, bei 
jaus daly. Nėra tai karš- 
Afrikos Sachara, o tik 
venami ir nedirbami že- 
plotai, kuriuose maža

vo šeima gF 
j e, Kanadoje.

šaltinių, o liūtys staigios ir 
nepastovios. Nėra tai kraštas 
ir be augalų: ožkos, avys, asi
lai bei kupriai tam tikru metų 
laiku susiranda čion sau pa
kankamai maisto.

Beduinų kilmė ir užsiėmimas
Palestinos-Užjordanio ara

bas yra dalinai senovės izma- 
elitų ir madianitų kilmės, ku
rie patriarchų laikais, apie 
2000-1500 prieš Kristų atsi
kėlė, kaip pasakoja Sen. Tes
tamento knygos, į Užjordanį, 
prie Raudonųjų jūrų, ir čia 
ištikimi savo tėvų būdui ap
sigyveno piemenų klajoklių 
gyvenimu.

Žemdirbyste jie neužsi
ima. Svarbiausias pragyveni
mo šaltinis — gausios avių ir 
ožkų bandos. Jeigu Sen. Tes
tamente skaitome, kad Jobas 
valdė 7,000 avių, 3,000 kup
rių, 500 jungų jaučių ir 500 
asilų, arba kad izraelitai vie
na diena atėmė iš madianitų 
675,000 avių (4 Mozės, 31,32), 
arba kad moabitai turėjo kas 
metai Izraelio karaliui duoti 
100,000 avinėlių ir 100,000 a- 
vinų, tai tie skaičiai gali at
rodyti neteisingi tik tam, kas 
savo akimis nematė, kokios 
bandos ganosi Palestinos ste
pėse. Ir šiandien, kaip ir bi- 
blijiniais laikais, ne vienas 
beduinų šeichas savo kaime
nes skaito tūkstančiais.

Po avių ir ožkų beduinai 
daugiausia laiko kuprių. 
Nors arklys yra kiekvieno 
beduino svajonė, tačiau daž
niausiai Užjordanio beduinas 
jo neturi. Ugningo kraujo žir
gu didžiuojasi tik šeichas ar
ba šeimos galva. Eilinis be
duinas joja kupriu. Ir kuo bū
tų beduinas be kuprio?

Beduinas taip išlavina ku
prį, kad šis nekartą greičiu 
ir ištverme viršija Vakarų 
Europos arklį. Ne taip gar
bingas vaidmuo tenka darbi
ninkui kupriui. Jo dalis — 
vilkstinėje ant savo nugaros 
nešti per dykumą įvairias 
sunkenybes. Ir nors kupris 
paneša tik 650 sv., beduinas 
iš šio „dykumos laivo” turi 
daug naudos. Kuprio mėsa 
beduinų mėgiama, o jo pienas 
geriausias dykumos vaikų gė
rimas. Iš kuprio vilnų bedui- 
nės išdirba palapinių dangas, 
o iš odos gaminami neper
merkiami apsiaustai.

Beduinų gyvenimo įvaireny
bės

Gyvenimas beduinų labai į- 
vairus. Beveik kievieną dieną 
jie naujoje vietoje stato savo 
palapines. Dykumų platumas 
jie gerai žino, nes jas skersai 
išilgai yra perėję. Kryptį, ku
ria reikia keltis, jie supran
ta iš savo bandų, nes gyvu
liai patys ieško sau maisto, 
ne kartą ir labai toli nueida
mi.

Kaip Abraomo ir Loto lai
kais, taip ir šiandien dviejų 
skirtingų giminių piemenys 
dažnai tarpusavy susipeša 
dėl ganyklų. Ginčai dažnai iš
siplečia net į ginkluotus su
sirėmimus. Karštas beduino 
kraujas... Dažnai viena gimi
nė užpuola kitos gyvulių ban
das.

Beduino palapinė
Arabų stovykla savo iš

vaizda primena kaimą. Pa
prastai palapinės (dažniausia 
juodos spalvos) sudaro ilgą 
plačią gatvę arba keturkam
pį. šeicho palapinė yra daž
niausia tinkamiausioj vietoj 
ir erdviausia.

Priešais beduino palapinę 
styri ilga kartis. Palapinės 
išvaizda kukli. Vidus padalin
tas į dvi, o kartais ir į tris 
dalis. Svarbiausioji palapinės 
dalis skirta tėvui ir vyrams. 
Ji reikalinga tik naktį, nes 
dieną vyrai arba ganyklose 
arba medžioja, čia pat turi 
savo skyrių ir moterys. Į jį 
gali įeiti tik šeimos galva. 
Tai moterų miegamasis ir 
darbo kambarys; tai jų vir
tuvė. čia beduinės verpia vil
ną ir dažo, išdirbinėja puikius 
kilimus, įvairiaspalvius už
dangalus. Beduinės rūpinasi,

kad jų vyrai turėtų puikius 
rūbus. Jos dirba daug ir yra 
suvaržytos.

Trečiam palapinės skyriuj 
beduinas dar priima ir namų 
globos reikalingas avis ar ož
kas. Palapinių įrengimas 
kuklus. Keli įvairiaspalviai 
kilimai, keletas indų — ir vis
kas. Tik šeicho palapinė ge
riau įrengta.

Beduinų šeichas
Tai ne bet kas. Jis savo 

valstybėlės viešpats, savo gi
minės tėvas, teisėjas, dažnai 
net kunigas. Jam tenka išim
tina garbė savo palapinėj pri

iminėti svečius. Kiekvienas 
svetimas — europietis ar a- 
rabas tuoj vedamas į šeicho 
palapinę. Senu rytų papročiu 
sveikina šeichas savo svečią 
labai ceremoniališkai ir nuo
širdžiai, paskui sodina jį iš 
savo dešinės ant kilimo ir 
vaišina juoda kava. Ir tik 
tuomet teiraujasi atsilanky
mo priežasties. Jeigu svečias 
žymus asmuo arba giminai
tis, tuomet šeichas kelia puo
tą. Sukviečia pas save žy
miausius giminės vyrus — 
moterims nevalia būti sveti
mų vyrų draugystėje — ir į- 
sako paduoti duoną, sūrį ir

Visi tėvai lietuviai yra maloniai prašomi savo 
vaikus leisti mokytis į

MARIANAPOLIO KOLEGIJĄ
Thompson, Conn.

Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukams 
šiame krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra 
išleidusi daugiau kaip 1,100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoj studijuodami, vaikai drau
ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, 
rūpestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Marianapolio Kolegijoj veikia Aukštesnioji Mo
kykla (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior 
College).

Mokslas šiais metais bus pradėtas rugsėjo 11 
dieną. Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užrašyti 
savo vaikus į Marianapolio kolegiją. Kuriems arčiau, 
tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, gauti 
papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo
Registrar,

Marianapolis College 
Thompson, Conn.
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Jean De La Brete

MANO DĖDĖ IR
I MANO KLEBONAS

Vertė A. Vaičiulaitis

)u tokia mažytė, kad mane galėtų palaikyti nykš- 
Į, jei mano galva, kojos ir rankos nebūtų suderintos 
emeniu. Mano veidas nėra nei perdaug ilgas, nei 
tai platus, kaip nykštukų ir apskritai kitų išsigimė- 
I mano laibų pirštų gali pavydėti ir dailiausia po- 

įčiau kiek aš slapčia prisiverkiau dėl to savo smul- 
t liemens!
Lkau — slapčia, nes mano liliputiškam kūne glūdėjo 
i išdidi siela, kuri savo silpnybių neparodys bet 
L, ypač mano tetai. Bent tokius jausmus turėjau 
polikos metų būdama. Bet įvykiai, sielvartai, rū
pi, džiaugsmai, vienu žodžiu — gyvenimo prakti- 
reit aptrynė kur kas griežtesnius žmones negu aš. 
rta buvo nemaloniausia iš visų moterų, kurias esu 
bojusi. Ji man atrodė labai biauri, kiek apie tai 
aniau aš, niekados nieko neregėjus ir nelyginus, 
veidas buvo kampuotas ir negražus, balsas — re
tas,- eisena — sunki, o ūgis juokingai didelis.
įlia jos aš buvau tik vabalas, skruzdėlė. Kalbėda
mi ja, galvą taip užversdavau, lyg būčiau žiūrėjus 
karo viršūnę. Ji buvo kilusi iš skurdeivų ir, kaip 
jelis panašių žmonių, labiausiai vertino fizinę jėgą 
iano menkos išvaizdos taip nekentė, kad aš buvau 
Og sutriuškinta.
)s dvasia panešėjo j kūną — buvo žiauri, šiurkšti, 
1 aštrių bruožų, j kuriuos namiškiai kasdie prasi- 
ičlavo kaktą.
ąno dėdė, kaimo bajoras, kurio kvaišumas prie
du virto, ją vedė dėl savo silpnos galvos ir silpno 
3. Susituokęs jis tuoj mirė, ir aš jo nesu pažinojus, 
[sugebėjau mąstyti, šią ankstyvą mirtį priskyriau 
Į, kuri, man rodės, po žeme būtų valiojusi pakišti

ne tik tokį vargšą ponelį kaip mano dėde, bet dar iš
tisą pulką vyrų.

Buvau dvejų metų, kai mano tėvai nuėjo į kitą pa
saulį, atiduodami mane įvykių, gyvenimo ir giminaičių 
prasimanymams. Iš nemažo turto jie paliko gana gražią 
dalį: beveik keturis šimtus tūkstančių frankų žemė
mis, kurios nešė visai geras pajamas.

Mane auklėti sutiko teta. Vaikų ji nemėgo, bet jos 
vyras nusigyveno, tai ji buvo nuskurus, ir patenkinta 
galvojo, kad su manim į jos namus įžengs gerovė.

Koki šlykštūs namai! Dideli, apirę, neprižiūrimi, pa
statyti vidury kiemo, pilno mėšlynų, vištų ir kralikų’. 
Užpakaly buvo sodas. Jame sumišai žėlė visokį pasaulio 
augalai, kuriais niekas visai nesirūpino. Manau, kad nuo 
Adomo ir Ievos laikų niekas čia neregėjo sodininko 
medžius genint, ar ravint piktžoles, kurios vešėjo kaip 
norėdamos, nes tetai ir man nė į galvą neparėjo jomis 
rūpintis.

Šis neprižiūrimas sodas man nepatiko, kadangi jau 
maža mėgau tvarką.

Ūkis vadinosi Krūmyne. Jis gulėjo toli provincijoj, 
už kilometro nuo bažnyčios ir kaimo su dvidešimt tro
belių. Kelios mylios aplink — nei rūmo, nei pilies, nei 
dvaro. Mes gyvenom visiškai nuošaliai. Kartais teta 
vykdavo į K..., artimiausią miestą nuo Krūmynės. Aš 
labai norėdavau ją palydėti, už tai ji manęs niekados 
nesiveždavo.

Vieninteliai mūsų gyvenimo atsitikimai buvo atvyki
mas nuomininkų, kurie savo laiku atgabendavo mokes
tį bei pinigų, ir klebono atsilankymas.

O, puikus žmogus tasai mano klebonas! Pas mus jis 
ateidavo tris sykius per savaitę — kadaise jis buvo 
sutikęs prikimšti mano galvą visais jam žinomais moks
lais.

Savo tikslą jis siekė atkakliai, nors mėgau bandyti 
jo kantrybę. Ne todėl, kad būčiau buvus tuščiagalvė — 
mokiausi lengvai; bet tinginystė buvo mano lepinamoji 
nuodėmė — ją mylėjau, puoselėjau, nepaisant klebono 
iškalbos ir daugybes pastangų išrauti iš mano sielos 
tą šėtono augalą.

Paskui jau buvau rimtesnis dalykas — man greit 
subrendo protas. Aš imdavau ginčytis ir'priblokšdavau

kleboną; sakydavau nuomones, kurios užgaudavo bran
giausias jo pažiūras.

Man būdavo didelis malonumas jam prieštarauti, jį 
erzinti, stoti prieš jo mintis, skonį, teigimus. Tai man 
įkaitindavo kraują, žadindavo dvasią. Numanau, kad 
ir jam kildavo panašūs jausmai ir kad jis būtų didžiai 
nusivylęs, jei staiga būčiau liovusis prieštarauti ir ne
tekusi savarankiškų minčių.

Bet aš nesisaugojau, nes nenustygdavau iš pasiten
kinimo matydama jį krėsle sukiojantis, beviltiškai 
plaukus draikant, taboką šniaukščiant, pamiršus visas 
švarumo taisykles, o tas pamiršimas įvykdavo tik labai 
rimtais atvejais.

Tačiau manau, kad kartais būčiau atsigynusi nuo 
pagundų, jei reikalas būtų tik jį vieną lietęs. Teta turė
jo pragaištingą įprotį dalyvauti pamokose, nors ji nė 
už skatiką nieko nesusigaudė ir be paliovos žiovavo.

Taigi ji siuste pasiųsdavo dėl prieštaravimų, kurie 
galėjo visai jos neliesti; juo labiau įdūkdavo, kad kle
bono akivaizdoje ji nedrįso ko nore sakyti. Be to, ma
no ginčai jai rodėsi esą ir kūno ir dvasios pabaisa. Jos 
tiesiog niekados nepuldavau, nes ji buvo žiauri, o aš 
bijojau smūgių. Pagaliau mano balsas, — vis dėlto 
švelnus ir skambus, galiu pasigirti, — pražūtingai vei
kė jos klausą.

Suprantama, kad tokiais atsitikimais negalėjau, vi
siškai negalėjau nepaleisti į darbą savo klastos ir ne
įvesti į padūkimą tetos ir nekankinti klebono.

Tačiau jį mylėjau, tą vargšą kleboną! Jį labai my
lėjau ir žinojau, kad, nežiūrint mano keistų samprota
vimų, kartais net akiplėšiškų, jis buvo labai prisirišęs 
prie manęs. Aš ne tik buvau jo mėgstamiausia avelė, 
bet ir jo geriausias kūdikis, jo kūrinys, jo širdies ir 
proto duktė. Su šia tėviška meile jungėsi stebėjimasis 
mano gabumais, žodžiais ir apskritai darbais.

I savo uždavinį jis žiūrėjo rimtai, jis davė žodį mane 
apšviesti, budėti lies manim kaip angelas sargas, ne
paisant mano piktos galvos, mano ginčų ir erzinimų. Be 
to, šis uždavinys tapo švelniausiu, geriausiu jo gyveni
mo dalyku, jo monotoniškų dienų pramoga.

Lyjant, vėjui pučiant, sniegtint, krušoje, karštyje, 
šaltyje, audroje matydavau pasirodant kleboną, ligi 
kelių pasikėlusį sutoną ir su skrybėle po pažaste. Ne

pieną. O tuo tarpu tarnas ke
pa skanų avinėlio arba ožiu
ko kepsnį. Prie valgio šneku
čiuojant bėga viena po kitos 
svetingos valandos. O kai 
saulė nusileidžia, prieš šeicho 
palapinę sutviska ugnelė. Be
duinai pasakojasi tuomet ka
ro nuotykius, pavojus ir' nar
sumą savo karingų pirmata- 
kų. Mirgant dykumos žvaigž
dėms skamba arabiška muzi
ka. Ir tik po ilgų valandų 
grįžta beduinai į palapines. 
Ginklų tačiau ir miegodami 
nepadeda — visuomet pasi
ruošę kovot dėl savo laisvės.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Smarkiai plaka
Gydytojas (slaugei): Kaip 

ligonio širdis šį rytą? Gal 
pulsas normalus?

Slaugė: Puikiai. Jau tris 
kartus šiandien jis man pir
šosi.

Moderni
Baltrus: Mieloji, įsiūk man 

švarko guziką.
Žmona: Brangusis, šį kar

tą turėsi pats įsisiūti. Aš da
bar labai užimta; skaitau į- 
domią knygą vardu „Žmonos 
pareigos”.

Nepastebėjo
— Labai gaila kad vakar 

negalėjau būti jūsų namuose 
puotos metu. Nelaimė! Visai 
pamiršau.

— Tai jūs nebuvote?
Meilė

Grasilda: Kaip įrodymą sa
vo meilės, galiu pakloti po 
tavo kojomis visą savo tur
tą!

— O kiek to turto turi?
— Dvidešimts penkis dole

rius.
Negali

Klebonas, po pamokslo 
perskaitęs vedybų užsakus, 
sako: „Jei kas žino kokių 
kliūčių, tepraneša man.”

Po pamaldų kleboną pasi
tinka jaunas vyrukas:

— Ką sakysi, Jonai, — 
klausia klebonas.

— Klebonėli, aš žinau... 
kliūtį.

— Kam, kokią, kaip?
— Nagi, mat, Agnieškos 

vedybos su Juozu.
— Na, na, kas per kliūtys?
— Nagi, mat, aš noriu ves

ti Agniešką.
— Tai kodėl nevedi?
— Tai čia ir nelaimė, kad 

ji, biaurybė, už manęs neina...
Pranas Bekampis

žinau, ar savo gyvenime mačiau kada jį uždengta gal
va. Jo.buvo tokia manija vaikščioti vienplaukiui, šypso
tis praeiviams, paukščiams, medžiams, žolės stiebams. 
Būdamas aptukęs ir kūningas, jis tarsi atšokdavo nuo 
žemės, kurią mynė vikriai ir kuriai, rodės, sakė: „Tu 
esi, gera, aš tave myliu!” Buvo jis patenkintas gyveni
mu, patenkintas savim, patenkintas visa kuo. Geras 
jo veidas, raudonas ir gaivus, apsuptas žilų plaukų, 
man priminė tas vėlias rožes, kurios žydi, kai jau ima 
snaigyti.

Kai jis žengdavo į kiemą, atbėgdavo į jo balsą viš
tos ir kralikai sugraužti vieno kito duonos kriaukšlio, 
kurio jis nepamiršo įsikišti į kišenių, išeidamas iš kle
bonijos. Tarnaitė Perinė skubėdavo atidaryti durų ir 
jį įvesti į salioną, kur mokydavomės.

Teta, kriošėjus fotely taip grakščiai kaip koks storo
kas perkūnsargis, atsistodavo jo pasitikti, surūgusi 
pasveikindavo jį ir tuoj ištrimituodavo mano nedory
bes. Po to ji susyk sėsdavo atgal, pasiimdavo mezginį, 
mėgstamiausią katiną ant kelių ir laukdavo progos, o ir 
nesulaukus, man tratėjo nemalonius dalykus.

Gerasis klebonas kantriai klausydavo to aitraus bal
so, rėžiančio klausą. Jis įtraukdavo pečius, lyg jį būtų 
kolioję, ir pusiau šypsodamasis grasindavo man pirštu. 
Ačiū Dievui, tetą jau ne nuo vakar jis pažinojo.

Mudu susėsdavom prie mažo staliuko, kurį pastatėm 
pas langą. Iš šitos padėties buvo dviguba nauda, — pa
kankamai nutoldavom nuo tetos, kuri kiurksojo pas 
židinį, gale kambario, be to, aš galėjau sekioti lekio- 
jant kregždes ir muses, o žiemą žiūrėti sniego ir šerkš
no darbų sodo medžiuose.

Klebonas šalia savęs pasistatydavo tabokinę, lan
guotą nosinuką ant fotelio atramos, ir pamoka prasidė
davo.

Kai mano tinginys nebūdavo per didelis, viskas ei
davo gerai, kol taisydavom rašinius, nes jie, nors ir 
kiek galint trumpi, visados būdavo rūpestingi. Mano 
rašysena buvo aiški ir stilius lengvas. Klebonas paten
kintas puiTydavo galvą, džiaugsmingai šniaukšdavo 
taboką ir visokiais balsais kartodavo: „Gerai, labai ge
rai!”

Tuo tarpu aš mintyje skaičiuodavau jo sutono dėmes 
ir vaizdavausi, kaip jis atrodytų, jei turėtų juodą pe-
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JUBILIJATO SVEIKINIMAI KAREIVĖLIAI RAŠO

Kun. I. Valančiūnas, birže
lio 11 dieną iškilmingai mi
nėjęs savo kunigystės 25 me
tų jubiliejų, susilaukė daug 
sveikinimų laiškais. Sveikino 
draugijos, įvairūs asmenys ir 
jo pažįstami bei prieteliai. 
Tarp kitų įteikė savo sveiki
nimą raštu, nes žodžiu pats 
pasveikino, auksinio jubilie
jaus sulaukęs kun. Pr. Vasi
liauskas. Štai jo sveikinimo 
turinys:

„Didžiai Gerbiamasis Ju
biliate, Karštai sveikinu Jūsų 
kunigystės 25 metų sukakties 
proga, siunčiu širdingus ir 
karštus linkėjimus Dievo pa
laimos. Su meile ir gera vil
timi puošėt sau pavestąją 
bažnyčią, ją puikiai išdabi- 
not. žmonės džiaugiasi ir gė
rėjas. Šventu rūpesčiu mokėt 
parapijiečius išganymo dar
bų, jie jūsų balsą suprato ir 
tinkamai įvertino.

„Dar ilgus, ilgus metus 
puošk savo mylimąją bažny
čią ir dabink savo avelių sie
las tikėjimo ir Dievo meilės 
dorybėmis.

Kun. Pr. Vasiliauskas

Vyčiai gavo laišką iš sa
vo nario A. Riniaus, kuris 
džiaugiasi, kad galėjo matyti 
vyčių vaidinimą New Yorke 
ir turėjo progos pasilinks
minti su savo kuopos nariais. 
Jis sveikina vyčius ir rašo, 
kad kai sugrįš, tai dar dides
nius vaidinimus organizuos 
ir gražiausius vyčių pasilink
sminimus surengs.

Jonas Bigenis, naujas ka
rys, rašo, kad jau apsiprato 
su kario gyvenimu ir baigs 
pradžios karo mokyklą ir gal 
gaus kelių dienų parvažiuoti 
namo ir pasimatyti su namiš
kiais. Jo brolis kur nors An
glijoj jau tarnauja antri me
tai. .

Vincas Baltrukonis, 213 
Fernon St., išėjo tarnybon 
birželio 6 d. Jau antras sūnus 
iš šeimynos. Kazys Baltruko
nis tarnauja 3 metai. Dabar 
tėveliams paliko tik viena 
dukrelė Kotryna, kuri yra vy- 
tė ir lanko katalikišką aukš
tesnę mokyklą.

Kostas Baltrukonis labai 
sėkmingai pravedė jubilieji
nį bankietą birželio 11 dieną.

ŽUVĘS KARYS

A. A. St. Serž. Vincas šve
das, žuvęs šių metų gegužės 
8 d. kur nors Panamoje, kur 
ir palaidotas. Tarnavo avia
cijoje. Buvo iš šv. Kazimiero 
parapijos.

PATENKINTI BANKIETU

Teko nugirsti, kad kun. Va
lančium) jubiliejiniu bankietu 
visi labai patenkinti. Vienu, 
kuo galėtų nusiskųsti, kad 
perdaug buvo duota valgyti. 
Kai kurie pasakoja, kad val
gė, valgė ir dar vis liko.

Bankieto valgiai buvo sko
ningai sutaisyti, stalai pa
puošti gražiausiomis gėlėmis 
ir apkrauti skanėstais ir vi
sokiais pamarginimais. Gar
bė tenka šeimininkėms, ypač 
jų vadovėms p. S. Bagočienei 
ir A. Mažeikienei. Valgiai iš 
anksto buvo sudėti ir todėl 
labai greitai buvo išdalyti ir 
visi galėjo skaniai pavalgyti.

Labai gerai, kad netrūko 
patarnautojų. Kai kurios jau
nos ir pirmą kartą pasiro
džiusios tarnautojos buvo ge
rai išmokytos ir kitą sykį 
jau galės tarnauti kaip tik
ros veiterkos-padavėjos.

Pažymėtina, kad šiam ban- 
kietui labai daug daiktų bu
vo suaukota pačių parapijie
čių, todėl ir pelno jis bus da
vęs daugiau kaip paprastai.y Tel. REgent 8434. $

| RICHMOND GROCERY CO. |
į WHOLESALE GROCERS $

Savininkai Lietuviai Steponavičiai
>' PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
| 3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. £

VIEŠI FLORIDOJE

Birželio pradžioje Floridon 
išvyko L. K. S. A. 20 kuopos 
sekr. Adelė Smailytė. Ji jau 
yra atsiuntusi suvenirų.

Šv. Jurgio Parapija
Praktikuoja Benas

Parapijos Benas jau ilgą 
laiką mokosi gražiausių mu
zikos nr. Kada grojikai per 
vasarą turės daugiau laiko, 
tai dar daugiau išmoks, o ru
denį benas pradės koncertuo
ti ir dalyvauti įvairiuose pa
rengimuose bei marširavi- 
muose, kaip ir seniau šis be
nas buvo pasižymėjęs. Ru
dens koncertas bus sureng
tas tikrai didingas ir gražus, 
kurs turės uždegti jaunimą ir 
toliau pasiaukoti muzikos 
menui.

Bonų vajus
Birželio 19 d. vietos lietu

vių klube buvo visų Philadel- 
phijos lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komiteto susirinkimas. Be 
kitų darbų šiame susirinkime 
smulkiai aptarta, kaip varyti 
5-os karo bonų paskolos vajų. 
Visi sutiko, kad pirmiausia 
patys turi daugiau pirkti ir 
prikalbinti kitus, kad pirktų.

Baigė mokyklą
Parapijos 8 skyrių mokyk

lą baigė šie mokiniai:
Elena Mager, viena ga

biausių mokinių, kuri ir to
liau nori mokytis. Dolores 
Berger, nors nelietuvaitė, bet 
galėjo dainuoti lietuviškai ir 
išmoko skaityti. Anet Lasky, 
Connie Farino, Dolores 
Wrigth taipgi baigė iš mer
gaičių mokyklą.

6 berniukai baigusieji mo
kyklą yra sekantieji: Juozas 
Stakevičius, tikras lietuvis, 
gerai mokąs lietuviškai ir ga
bus mokinys, aukščiausiais 
pažymiais baigęs mokyklą; 
Robert Rhodes, lietuvių kal
bą gerai mokąs, nors ir ne iš 
lietuvių; Walter Zygmont, 
klasės pamaldžiausias ir gal
vojąs būti kunigu; Juozas 
Danush, Benediktas Nuinevi- 
čius, Pranas Hutton sudarė 
baigusiųjų 11 skaičių.

Pažymėtina, kad mokyklą 
lankė beveik 200 mokinių. 
Šią vasarą šv. Pranciškaus 
seserys vėl jau pradėjo lan
kyti namus ir ieškoti mokinių 
vasaros mokyklai iš viešųjų 
mokyklų.

Tarnautojų ekskursija
Visi parapijos tarnautojai 

ir su jais Safty Patrol birže
lio 13 d. turėjo gražiausią ek
skursiją laivu Delaware upe.

Kleb. kun. V. Martusevi- 
čius ir jo vikaras kun. S. Luk
šys nesigailėjo aukų, kad ta 
ekskursija būtų maloni ir į- 
domi. Gražus oras ir visų ge
ras ūpas padarė kelionę ma
lonią ir naudingą. Ilgai jau
nieji atsimins tą savo kelionę.

DŽIUGINO SUŽEISTUS NAUJI STUDENTAI

Birželio 16 d. teko matyti 
iškarpą iš angliško laikraščio 
su mūsų jauno smuikininko 
Tado Kuligausko atvaizdu. 
Čia paduosiu kelius sakinius 
iš to aprašymo:

„Kapitonas T. Kuligaus- 
kas, 11 metų, gyv. 527 Tyson 
Avė., plačiai žinomas berniu
kas smuikininkas, paskuti
niu laiku savąja muzika lin
ksmino sužeistus karius Eng
land General Hospital, At
lantic City. Karininkai ir ka
riai... sakėsi dar negirdėję to
kio gražaus smuikavimo. 
Jam ten buvo suteiktas gar
bės svečio kambarys — Co
lonel’s Suite. Garbės kapito
no laipsnį jis įgijo už didelį 
pasidarbavimą karo bonų 
platinime.

„Jis lanko katalikų šv. Vi
liamo par. mokyklą ir šiemet, 
gavęs aukščiausius pažymius, 
iš šešto skyriaus jau perėjo 
į septintąjį.”

„Pisorius”

PLATINA BONtfS

Šv. Kazimiero parapijos 
Karo Bonų Komitetas gerai 
pardavinėjo bonus ir dar vis 
pardavinėja, bet dabar, per 
5-tą bonų vajų, jos nori dau
giau parduoti kaip paprastai. 
Juk neseniai prie bažnyčios 
gatvėj pardavinėjo bonus ir 
kiekvieną namą aplankė ir 
beveik kiekviename name nu
pirko boną. Dabar ir jos žada 
lankyti namus ir pardavinėti 
bonus.

Birželio 18 d. Komitetas 
turėjo gražų išvažiavimą į 
Burholme Park. Ten pasilink
smino visos pardavėjos ir pa
sitarė, kaip toliau tą darbą 
varys. Pasisekimo!

GARBĖS LENTA

Pr. Pšybylovskio ir Ričar
do Zdunkevičiaus pasidarba
vimu, prie Vlado Svėklos ga
ražo (Almond ir Auburn gat
vių kampe) pastatyta karių 
garbės lenta, kurioje surašy
ti apylinkės karių vardai.

Ši lenta iškilmingai ati
dengta birželio 17 d. Kalbėjo 
kun. Wood iš šv. Onos parapi
jos ir Dr. L. Kolankievičius.

K. V.

Šiemet Šv. Kazimiero par. 
mokyklą baigė 6 berniukai ir 
5 mergaitės:

1. Juozas Kundrotas, 1707 
S. 2nd St., ramus ir turįs di
delį troškimą būti kunigu ar 
misionierių. Jis pasiryžęs 
vykti pas tėvus Marijonus to
liau mokytis. Jaunuolis labai 
myli tarnauti bažnyčioj, daž
nai pavaduoja sergantį za
kristijoną. Jis taipgi mėgsta 
basketball žaisti.

Edvardas Mnzuras, 1419 
S 2nd St., kurio dėdė yra kun. 
S. Muzuras, New Philadelphi- 
jos klebonas. Jis irgi jaučia 
pašaukimą būti kunigu. Nors 
tik 3 metus lankė šią mokyk
lą, bet jau pradėjo išmokti 
lietuviškai suprasti, o toliau 
gal ir labiau suprastų ir pra
dėtų lietuviškai kalbėti.

Vincentas Ižalas, 525 Dick
inson St., rudenį važiuos to
liau mokytis pas tėvus Mari
jonus.

Jonas Pupis, 1704 E. Moya- 
mensing Avė., labai tykus ir 
mažai šnekąs studentas, bet 
pasiryžęs patapti sporto 
žvaigžde.

Clayton Sutkus, 1439 S. 
2nd St., klasės muzikantas, 
akordeono muzikantas, daž
nai linksminęs per įvairius 
parengimus. Jaunasis nema
no ir toliau pamesti to meno, 
o dar daugiau pasiekti ir tap
ti garsiu muzikantu.

Petras Utkus, 322 Earp St., 
tai gabiausias mokinys, spor
tininkas, daug skaitąs ir su
manus berniukas. Jis dar gal
voja ko toliau mokytis ir ko
kios profesijos pasiekti.

Rita Butkiūtė, 1313 How
ard St., pasiryžusi ir toliau 
dar mokytis lietuvių kalbos, 
nes jai sunkokai ėjosi lig šiol.

Marijona Dambrauskaitė, 
1413 S- Philip St., panašiai 
kaip jos draugė Rita mokysis 
lietuviškai.

Teresė Juozaity te, 332 
Earp St. pasiryžusi ir toliau 
veikti su lietuviais ir lietu
vaitėmis, kaip ir jos mamytė ( 
kad veikė.

Elena Kušlytė, 216 Taskeri 
St., tikrai gražiai moka lie-l 
tuviškai šnekėti, nes su savo] 
mamyte tik lietuviškai ir šne
ka.

Ona Olbikaitė, 1403 E. Mo- 
yamensing Avė., pasiryžusi] 
būti veikėja, kaip ir jos tėve-j 
lis buvo veikėju. Jaunuolei 
moka lietuviškai ir toliau eis] 
mokytis.

Pasveikintina, kad beveiki 
visi jaunuoliai pareiškė norą 
įstoti į vyčių kuopą ir būti; 
tikrais lietuviais amerikie-i 
čiais. Tai gražiai visų vardui 
pareiškė C. Sutkus per užbail 
gimo mokyklos iškilmes.

Sveikintini jaunuoliai ir 
jaunuolės, pasiryžę veikti 
lietuvybei!

GRĮŽO ATOSTOGŲ

Birželio 13 d. iš Juozapo; 
Marijos Vilos akademijos 
parvyko atostogų Prano ir 
Paulės Pūkų dukrelė Emilė] 
Sekančiais metais ji baigi 
akademiją.

PAIEŠKOMI ASMENYS

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
SERGA LIETUVIS GRABORIUS

P. Kaziunas iš West Phila- 
delphijos sunkiai serga jau 
kelios savaitės. Ligonis gydo
si namuose, bet gal ir ligo
ninę turės pasiekti, kad visiš
kai pasveiktų. Jį lanko visi 
seni jo pažįstami ir kaimynai 
nors ir iš toli.

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Brooklyno Apreiškii 
L ariu grupė. Draug 
įomenėn yra išėję a

Glemža (Gemža?), Povilas] 
kilęs iš Blykiškio km., Pan-I 
dėlio valse.

Klaras, Juozas, kilęs iš 
Lepšių kaimo ir gyvenęs 
Waukegan, Ill. (834 Adams 
St.)

Kenžerga, Petras, gyvenę^ 
ir gal tebegyvenąs Chicagoje^

Narankevičienė, Anelė] 
prieš karą gyvenusi Pater- 
son, N. J.

Ieškomieji arba juos žinanį 
tieji prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA

j Trečiadieni 7:00 p.m. SeSt. 8:00 p.m.
' Direktorius

ANTANAS DZIKAS
3619 East Thompson Street

I Philadelphia, Pa.
į Telefonuokite: Regent 2937 

♦*•>«■►< >*»<>«■»< >«»< >-«■»< >^X1

^Tel. POPlar 4110

į Charles J. Roman ;
\ (Ramanauskas) !

į LAIDOTUVIŲ
į DIREKTORIUS i
į 1113 Mt. Vemon St., 1 
v Philadelphia, Pa. 1
■.Moderniška laidojimo ištaiga Di-> 
.Mele, graži koplyčia erdvi salė. Pa-J 
■ikeleivingiems suteikiama nakvynė.1 
■, Viskas nemokamai. Kreipkitės > 
/ dieną ar naktj. i
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rūką, aptemptas kelines ir raudoną aksomo švarką, 
panašų į tą, kurį mano senelis dėdė atvaizde vilkėjo.

Mintis apie kunigą su kelinėmis ir peruku būdavo 
tokia juokinga, kad imdavau kvatotisJjTada teta su
rikdavo:

— Kvaile! Avigalve!
Nuskambėdavo ir kitoki panašūs malonumai, toki 

padorūs ir vaizdūs.
Klebonas šypsodamasis žiūrėdavo į mane ir du ar 

tris sykius kartodavo:
— O jaunyste, graži jaunyste!
Ir atsiminęs savo penkioliktuosius metus, jis atsi

dusdavo.
Paskui aš deklamuodavau, ir jau čia būdavo kiek 

kebliau. Tai būdavo kritinga valanda, pasikalbėjimo, 
savų nuomonių, ginčų ir net kivirčų valanda.

Klebonas mėgo graikų ir romėnų senovės žmones, 
didvyrius, beveik pasakiškus veiksmus, kuriuose daug 
nusverdavo fizinė drąsa. Tas jo pamėgimas buvo keis
tas, nes jis pats kaip tik nebuvo iš didvyrių molio nu- 
minkytas.

Pastebėjau, kad jis nemėgo nakčia grįžti namo, ir 
dėl šio atradimo dar labiau jį pamilau, nes aš pati irgi 

_Jbuvau didelė bailė, bet nė kiek netikėjau ir jo drąsa.
Pagaliau jo gera, tyli, rami siela, pasilsio, rutinos, 

savo avelių ir savo kūno bičiulė, niekados, tikrai nie
kados nesvajojo apie kankinio vainiką. Matydavau 
jį išblykštant, kiek leisdavo raudoni veidai, kai skai
tydavo apie pirmųjų krikščionių bausmes.

Jam atrodė labai gražu rojuj atsidurti vienu did
vyrišku šuoliu, bet jis galvojo, kad būtų tikrai malo
nu į amžinybę artintis ramiai, nenuilstant ir nesku
bant. Jis neturėjo anų ugningų užsimojimų, kurie į- 
kvepia mirties norą, kad greičiau viešpatautum ki
tam pasauly. O, visai ne! Jis buvo pasiryžęs atsiskirti 
nemurmėdamas, kai ateis jo valanda, bet jis iš visos 
širdies troško, kad tai būtų juo vėliau.

Prisipažįstu, kad mano būdas, nepasižymįs didvy
rišku spindėjimu, visai gerai sugyveno su tuo švelniu 
ir lengvu mokslu.

Nežiūrint to, jis garbino savo didvyrius; jis stebė
josi jais, aukštino juos ir mylėjo, be abejo, dar la
biau, kad jautėsi visai negalėsiąs reikale jais pasekti.

Aš gi neprisidėjau nei prie jo pomėgių nei prie jo 
stebėjimosi. Aiškiai nekenčiau graikų ir romėnų. Ma
no vaizduotė išrado, kad pastarieji buvo panašūs į te
tą, ir nuo tos dienos, kai aptikau šį sugretinimą, savo 
dvasioj romėnus nuteisiau, pasmerkiau, nubaudžiau.

Tačiau klebonas užsispyręs mane murdė romėnų 
istorijoj, o aš, iš savo pusės, pastačiau ožį ir visai ja 
nesidomėjau. Manęs neviliojo respublikos laikotarpio 
vyrai, o imperatoriai susimaišydavo mano galvoj. Kle
bonas galėjo sau gėrėdamasis šūkauti, pykti, įrodinėti
— niekas nepajudino mano nejautrumo ir nusistatymų.

Pavyzdžiui, pasakodama Mucijaus Scevolos istoriją, 
taip baigiau:

— Jis degino savo dešiniąją ranką, bausdamas ją, 
kad suklydo, gi tai rodo jį buvus kvailį.

Klebonas, kuris prieš valandėlę manęs dievotai klau
sė, šoktelėjo nepatenkintas.

— Kvailį! Panele... Ir kodėl gi?
— Kadangi, netekdamas rankos, jis nepataisė klai

dos, — atsakiau, — o Porsenai nuo to buvo nei šilta 
nei šalta, ir raštininkui nė kiek nepagerėjo.

— Gerai, mažiuke, bet Porsena pakankamai nusi
gando, kad tuoj pasitraukė.

— Klebone, tai tik rodo, kad Porsena buvo bailys.
— Gerai! Bet Roma buvo išvaduota, ir keno dėka? 

Mucijaus Scevolos, jo didvyriško žygio dėka!
Ir klebonas, drebėjęs, kad nenusidegintų mažojo 

piršto galiuką, dar labiau stebėjosi Mucijum Scevola, 
jį aukštino, burzdėjo norėdamas, kad ir aš vertinčiau 
jo didvyrį.

— Aš laikausi to, ką esu sakius, — tariau ramiai.
— Jis buvo kvailys, ir dar koks!

Klebonas sušuko dusdamas:
— Kai vaikai ima protauti, tai visokių kvailysčių 

priplepa.
— Klebone, aną dieną jūs man sakėt, kad protas — 

geriausia žmogaus dovana.
— Žinoma, žinoma, tik reikia mokėti juo naudotis. 

Be to, aš kalbėjau apie užaugusį žmogų, o ne apie ma
žas mergaites.

Gerasis žmogus, truputį išmuštas iš kantrybės, ener
gingai pašiaušė savo plaukus, dėl ko jo galva atrodė 
it išsibaltinusio vilko.

— Tau nedera tiek ginčytis, mažyte, — kartais jis 
man sakydavo. — Tai puikybės nuodėmė. Ne amžinai 
aš čia būsiu ir tau atsakinėsiu, o kai susidursi su gy
venimu, tai pamatysi, kad jį reikia be ginčų priimti.

Bet kas man galvoj gyvenimas! Aš turėjau kleboną 
savo protui išmėginti, ir to man gana.

Lig soties mano prierzintas, maustas, kvaršintas jis 
stengdavosi padaryti rūstų veidą, bet nuo savo suma
nymo turėdavo atsisakyti, nes jo burna vistiek šyp
sojosi ir visiškai neklausė jo.

Tada jis man tardavo:
— Panele Lavai, pakartok romėnų imperatorius ir 

žiūrėk, kad nesumaišytum Tiberijaus su Vespazijanu.
— Palikim tuos mulkius, klebone, — atsakydavau, — 

jie man tik nuobodulį kelia. Ar žinot, jei būtumėt jų 
amžiuj gyvenę, jie būtų jus gyvą iškepę, liežuvį ar na
gus ištraukę arba smulkiai sukapoję, kaip mėsą py
ragaičiams!

Nuo tokio klaikaus vaizdo klebonas lengvai krūp
telėdavo ir nueidavo sau trepsėdamas, nesiteikęs man 
atsakyti.

žinojau, kad labiausiai nepatenkintas jis būdavo, kai 
mane vadindavo panele Lavai. Tas iškilmingas vardas 

• aiškiausiai tai rodė, ir aš krimsdavausi tol, kol vėl iš
vysdavau jį ateinant su vėjo taršomais plaukais ir šyp
sniu lūpose.

II.
Teta mušdavo mane mažą, ir aš taip bijojau jos 

smūgių, kad be žodžio jos klausydavau.
Ji mane mušė dar ir tą dieną, kai sulaukiau šešioli

kos metų, bet tai buvo jau paskutinis sykis. Nuo teis 
dienos, atnešusios man tiek įvykių, mano dvasioj ty
liai keletas mėnesių kilusi revoliucija staiga išsiveržė 

' ir visiškai pakeitė mano santykius su teta.
Tuo laiku mudu su klebonu kartojom Prancūzijos 

istoriją, savo knygoj padariau spragų ir sutrumpinimų, 
aš mokėjau tiek daug, kiek galėjau.

Klebono meilė karaliams ėjo taip toli, kad jis juos 
beveik šlovino, ir vis dėlto jis nemėgo Pranciškaus I. 
Ta antipatija buvo juo keistesnė, kad Pranciškus I bu
vo narsus ir išliko popularus. Bet jis nepatraukė kle
bono, kuris kiekviena proga jį kritikavo; prieštarau
dama aš jį išsirinkau savo favoritu.

Tą dieną turėjau pasakoti pamoką apie savo bičiu
lį. Iš vakaro ilgai sukau galvą, kaip čia jį klebonui iš-| 
aukštinus. Deja, aš galėjau pakartoti tik savo istorijos] 
posakius ir susidaryti nuomonių, kurios ėjo daugiau] 
iš įspūdžio, o ne iš proto.

Gerą valandą laužiau galvą mąstydama, kai mani 
dingtelėjo šviesi mintis:

— Biblioteka! — šūktelėjau.
Bematant išbildėjau į koridorių ir pirmą sykį įsi

broviau į ne per didžiausią kambarį, nustatytą knygo-i 
mis, tarp savęs sujungtomis storais voratinkliais. Jis! 
susisiekė su kambariais, kuriuos po mano dėdės mirties 
uždarė, ir ten daugiau nėjo; iš jo taip mušė pelėsiai,! 
tvaikas, kad vos neuždusau. Greit atidariau langą, ku| 
ris buvo labai mažas, neturėjo nei langinių nei persie-1 
nių ir ėjo į labiausiai sužėlusį sodo kampą. Paskui ė- 
miau tyrinėti. Bet kaip surasti visoj toj knygų daugy-] 
be j Pranciškų I?

Buvau benuleidžianti rankas, kai riktelėjau, pama-| 
čiūs vienos knygutės antraštę. Buvo tai Prancūzijos 
karalių biografijos ligi Henriko IV. Prie biografijos 
buvo pridėtas gana geras raižinyš, vaizdavęs Pranciš-1 
kų I, apsirengusį šauniais Valezų rūbais. Nustebusi 
tyrinėjau.

— Argi gali, — tariau sau nušvitusi, — būti tokių] 
dailių vyrų kaip jis.

Biografas, kuris didvyriui neskyrė klebono antipati-l 
jos, jį be jokios atodairos gyrė. Entuziastiškai įsitiki-] 
nęs jis kalbėjo apie jo gražumą, jo narsą, riteriškumą,] 
apie ryškią literatūros ir meno globą. Jis baigė kelio-j 
mis eilutėmis apie jo privatinį gyvenimą, ir štai ką su-j 
žinojau, ko visai nebuvau žinojusi:

„Pranciškus I gyveno linksmai ir be galo mylėjo mo-j 
teris. Jis didžiai ir nuoširdžiai iš kitų išskyrė Oną, ku-1 
riai jis suteikė Etampų grafystę ir ją pakėlė į herco-1 
gystę, norėdamas jai būti labai malonus”.

Iš tų kelių žodžių pasidariau tikras išvadas. Pirmai 
patyrus, kad jau mėnesis laiko nuobodžiauju, kad man] 
daug ko stinga, kad mano laimei nepakanka klebono, 
tetos, vištų ir kralikų, aš nusprendžiau, kad linksmas] 
gyvenimas buvo visai kitoks negu mano, ir Pranciškus] 
I labai gerai darė, gyvendamas linksmai;

O
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APKE IŠ UI M PARAPIJAS 

KAREIVIU. MOTIN (l

FfffMUJi GRUPt

PAIEŠKO®

Brooklyn© Apreiškimo parapijos Karių Motinų draugi
jos narių grupė. Draugija neseniai įsikūrė. Iš parapijos 
kariuomenėn yra išėję apie 700 jaunuolių. Parapija pasto-

viai palaiko ryšius su kariškose pajėgose esančiaisiais. Tam 
ypač daug pagelbsti mėnesinis laikraštis „The Annuncia
tor”, kurs siuntinėjamas visiems kariams.

Vienos nelaimės neužteko 
namuose. Varg. Pr. Odelio 
žmona savo užsiėmime sun
kiai susižeidė kairę ranką ir 
dabar jau ketvirta savaitė 
guli šv. Mykolo ligoninėje, 
Newark, N. J. Jos kambarys 
yra 413.

Ačiū Dievui, ji sveiksta.
Visos draugijos linki p. O- 

deliams greitai išsveikti.
Domisi L. Diena

Mūsų žmonės jau dabar 
daug šneka apie New Yorko 
apylinkės Lietuvių Dieną, ku
ri bus liepos 9 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe. Praeitą sa
vaitę čia visa eilė „Amerikos” 
skaitytojų paskleidė dovanų 
laimėjimo knygučių. Dovanų 
laimėjimo lakšteliai labai 
plinta — „Amerikos” repor
terio durys neužsidaro, nes 
visi sparčiai teiraujasi, ko
kiais keliais patekti į Lietu
vių Dieną.
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RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI mercinį kursą Šv. Juozapo ir 
Šv. Onos mokykloje.
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šiuo metu yra Indijoj, 
i dienomis savo tėve
lis atsiuntė iš Indijos 
[kuriame aprašo gyve- 
Sąlygas toje tolimoje

karvės čia laikomos švento
mis ir niekas negali jų palies
ti, nes kurioje karvėje gali 
būti sugrįžęs koks miręs ku
nigaikštis. Viskas čia aplin
kui yra kam nors šventa.”

Vienas iš veikliausių Čika
gos vyčių Lt. Walter Raginis 
gavo savo lakūno sparnus 
Ryan Field, Tucson, Arizona.

Chicago, IIIO 7
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i Phihfrift Amerikos didumo, o 
Į TelefonuoMb:i? į joje gyvena apie 390 

ių. Čia gyventojai yra

Šimtas penkiasdešimt tūk
stančių su viršum žmonių su
plaukė didžiulei! Soldier Field 
stadijonan melstis už mūsų 
karių apsaugą ir sveiką su
grįžimą iš karo laukų. Čika
gos arkivyskupijos Šv. Var
do nariai suruošė šią šventą 
valandą Jo Ekscelencijos ar
kivyskupo Samuel A. Stritch 
vadovybėje.

Trisdešimt lietuvių parapi
jų kunigų lydėjo tūkstantį 
lietuvių šv. Vardo draugijos 
narių maldos valandai. Dide
lis skaičius lietuvių meldėsi 
su kitataučiais.

Illinois valstybės gen. pro
kuroro padėjėjo Juozapo Gri
ciaus žmonai buvo padaryta 
sunki operacija Čikagos uni
versiteto ligoninėje.

Po $2.00
Vladas Visniauskas, Juozas 
Radzevičius, Jonas Vingris, 
Ona Radzevičienė, Juozas 
Daugėla, Antanas Kuncaitis, 
Jonas Breiva, Dr. S. Sapra- 
nas, Jurgis Žemaitaitis, Juzė 
Dičkienė, Jokūbas Ažunaris, 
Petronė
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Kun. Edvardas Abromavi
čius, Šv. Antano parapijos vi
karas, Cicero, III., deda pas
tangas gauti iš valdžios šil
tus pietus ir cento pieno bu
telius visoms Cicero mokyk
loms. Jam daug padeda kun. 
Stasys Adominas, Čikagos 
Back of the Yards council 
narys, J. B. Meegan, W. A. 
Stolte, karo maisto adminis
tracijos narys ir A. E. Svec, 
Cicero mokyklų tarybos 
pirm.

Jurgaitienė.
Po $1.00
Shambaris,

Jonas Kvaraciejus,
Jonas

Alexander G. Kumskis, Či
kagos lietuvių Vaizbos Bu
to ir Cook County lietuvių 
demokratų partijos pirm., pa
gerbtas savo kolegų. Pagerb- 
tuvių puotą suruošė teisėjas 
Jonas Zuris ir Stasys Balze- 
kas.

Trisdešimt trys jaunuoliai 
gavo savo diplomus Gimimo 
P. Šv. parapijos mokyklos už
baigime nuo savo naujo kle
bono, kun. Jurgio Paškausko.

Jonas A Stoškus

Waterbury, Conn
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Lietuvos konsulas Čikagoj, 
Dr. Petras Daužvardis, pra
nešė spaudai, kad naciai iš
žudė per 200,000 lietuvių nuo 
1942 m.

Jo Ekscelencija vyskupas 
Bernard J. Sheil birželio 11 d. 
meldėsi Lietuvos laisvės ir 
karo pergalės intencija lie
tuvių šv. Kryžiaus bažnyčio
je.

Connecticut lietuvių konfe
rencijos metu gegužės 28 d. 
Waterbury, Conn., sudėtos 
aukos Amerikos Lietuvių Ta
rybai :

Aukojo sekančiai:
Waterbury, Conn, 

L.R.K.Federacijos sk. 
Petras Jokubauskas 
Dr. M. Colney 
Ignas Rakauskas 
Kun. J. J. Valantiejus 
Jurgis Mazulaitis 
Pranas Suopis 
Vincas Babilonis 
Alexandras Aleksis

$25.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Antanas 
Tareila, 
Juozas Lunas, Cincas Vitkus, 
Brone Ladavicius, Ona Barg- 
devičienė, Juozas Povilaitis, 
Jonas Suopinis, Elzbieta Vi- 
turis, Petras Lubinas, Jonas 
Vaišvilas, Zigmas Karalius, 
Augustas Sapiega, Antanas 
Klimaitis, Jonas Stanislaus- 
kas, Juozas Augis, Juozas 
Kanapka, Petras Steponaitis, 
Jonas Poškus, K. Demikis, J. 
Petkevičius, Aelxandras 
Kriščiūnas, Antanas Daugs- 
kurdis, Veronika Sabatienė, 
Anelė Jenušaitienė, Jadvyga 
Stulginskaitė, Motiejus Bra
zauskas, Mrs. Dauskurdis, 
Jonas Jakštas, Jonas Kantau
tą, Jonas Sniečkus, Mrs. Nau
jokas, Jurgis Trečiokas, Mrs. 
Žilionis, Mr. Sakalauskas, Ja- 
nušaitytė, Sh. Glaudenis, Sta
sys Šrupsas, Ona Čeplinskie- 
nė, Alekas Jurevičius, Izabel 
Krugelis, Mrs. T. Matas, Iza
belė Orantas, Kazimiera Pet
rauskienė, Uršulė Žilinskienė, 
Petronė Vaitkienė, Monika 
Surkienė, Ona Sakalauskienė, 
Ona Jokubauskas, Mariutė 
Kašėtaitė, Jieva Kinta, Mare 
Klimašauskas, Anele Vasi- 
lauskas, Frances Orantas, 
Ona Kankalis, Magde Zors- 
kis, Monika Daukšis, Mare 
Vaitkienė, Magde Raudis, Ro
žė Brencis, arė Kirminaitis, 
Staseė Tamulis, P. Mačiulai- 
tienė, Marė Ramanauskienė, 
Marytė Jokubaitė.

Mokyklos užbaigtuvės 
Birželio 11 d. šv. Petro 

Povilo par. mokyklos vaiku
čiai parapijos salėje turėjo 
mokslo metų baigimo progra
mą. Buvo suvaidinta dviejų 
veiksmų operetė „Varlių Ka
ralaitis”, pagiedota kelios 
giesmės ir dainos bei himnai. 
Kun. klebonas J. Simonaitis 
pasakė kalbą ir padalino do
vanas už pažangą moksle. Sa
lė kupina žmonių noriai klau
sėsi programos ir gėrėjosi 
gražiu vaikučių darbu, giedo
jimu ir vaidinimu, ypač dėl
to, kad tai visa atliko patys 
jaunieji mokyklos vaikučiai. 
Tėvai dėkingi yra sesutėms ir 
prof. Žilevičiui už gražią pro
gramą ir jos atlikimą.

Iš vakaro, birželio 10 d., 
bažnyčioje buvo iškilmingas 
vaikams įteikimas mokyklos 
baigimo diplomų. Mokyklą 
baigė ir gavo diplomus šie 
13: Thomas Keorlet, Ray
mond Patrick, Gerald Alex
ander, Alexander Murawski, 
John Koerlet, Caroline Miš
kinis, Florence Lignugaris, 
Antanina Krezonis, Joan Sa
lus, Joan Versauskas, Helen 
Pociūnas, Anna Bačiulis, 
Anna Žvirblys.

Birželio 11 d. po mokyklos 
programos parapijos salėje 
buvo piknikas. Graži šilta 
diena sutraukė daug žmonių. 
Buvo svečių ir iš toliau. Pik
nikas buvo sėkmingas.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

ir

Los Angeles, CaL
Šv. Kazimiero parapija bir

želio mėn. 11 d. minėjo trejų 
metų savo įsikūrimo sukaktį. 
Buvo ir Dievo Kūno šventės 
procesija, kuri įvyko labai 
gražiame parke, priklausan
čiame „Poor Souls” seserų 
vienuolynui. Parke buvo pri
rengti trys altoriai, gausiai 
gėlėmis papuošti, prie kurių 
buvo atgiedotos evangelijos.

Procesijos priešaky kryžių 
nešė mūsų gabus muzikas 
jaunuolis Ričardas Masonas, 
turėdamas iš abiejų šalių du 
mažučius vaikučius. Ypatin
gai nustebino visus Ričardas 
Davydonis. Paskui kryžių se
kė ilga eilė mažų mergaičių.

Šįmet mums nereikėjo sko
linti nei procesijos kryžiaus, 
nei baldakimo, nes mūsų ge
radariai lietuviai paaukojo 
kryžius, o Mr. ir Mrs. Fidler 
dovanojo mums nepaprastai 
gražų baldakimą, čia viešai 
jiems dėkoju, nes ta šeima 
mūsų bažnyčiai daug gero pa
darė, visą bažnyčią pagraži
no; mūsų bažnyčios aplanky
ti ateina kitataučiai. Balda
kimą nešė Strongis, Brūzga, 
Vilkas (atvykęs ir Milwauke) 
ir Danielis Sleinis iš Chicago. 
Jie buvo pasipuošę per pečius 
tautiškų spalvų juostomis.

Mūsų choras, vadovaujant 
seserei Asizijai, gražiai gie
dojo, „Garbė ir Šlovė” ir ki
tas giesmes. Nors šiais lai
kais yra retenybė turėti cho
re jaunus vyrus, bet mes bu
vome laimingi turėdami du

jaunuoliu: Petrauską Joną iš 
Cleveland© ir Raudonį Kazi
mierą iš Cicero, III., buvo ir 
paaugusių, kurie nuolatos sa
vo balsais remia mūsų cho
rą, ypatingai Pranas Maso
nas. Moterys ir mergaitės 
choristės, pasipuošę tautiš
kais kostiumais, ne tiktai 
gražiai giedojo, bet ir kreipė 
visų dėmesį savo išvaizda: 
įkūrėja choro Bronė Starkie- 
nė, Emilija Masonienė, Roza
lija Janušauskienė, Genovai
tė Gražytė, Stasė Šimkiūtė, 
Mrs. Adrian (garsi daininin
kė) ir Mrs. Dr. Vernaza. Lai
mingas supuolimas — mūsų 
chorą sustiprino Margareta 
Grybaitė iš Cambridge, Mass. 
Su choru visa minia vienijo 
savo balsus ir sutartinai gie
dojo. Minioje buvo moterų ir 
mergaičių, pasipuošusių tau
tiškais rūbais (Monika Sla- 
tebienė, Margarita Moraus- 
kaitė ir Laborskaitė).

Procesijai užsibaigus dau
gumas dalyvių atėjo į parapi
jos salę pietauti ir buvo dė
kingi šeimininkėms, kurios 
taip skaniai prirengė valgius. 
Aš ir dėkingas, nes ir parapi
jai pelno buvo, šeimininkės, 
kurios dažniausiai parapijai 
dirba: Emilija Masonienė, 
Vilkienė, Slaterienė, Davydo- 
nienė ir viešnia Stanislava 
Juškaitienė iš Cambridge, 
Mass. Turiu čia paminėti 
Magdaleną Likienę, kuri pir
mą kartą mūsų parapijoj pa
sirodė, nors senokai gyvena 
Los Angeles. Likienė atvyko 
į salę kaip lietuviška svočia, 
apkrovė stalus pyragais. Vi
si sočiai pavalgė.

Turiu čia paminėti, kad tie, 
kurie nedalyvavo ir nematė 
mūsų procesijos atvykę į Los 
Angeles, galės pamatyti mū
sų gražią procesiją kruta- 
muose paveiksluose, nes Jo
nas K. Milius padarė procesi
jos spalvuotą nuotrauką.

Prel. Julius Maciejauskas
2511 3rd Avė.
Los Angeles 16, Calif.
Phone P. A. 7645

Šv. Jono universitetas 
Brooklyne turėjo net 3 paren
gimus mokslo metų užbaigi
mui.

Šiuo metu kapelionais Dė
dei Šamui tarnauja 233 jėzui
tai kunigai.

Brooklyn© Katalikų Lab
darių draugija nusistatė su
rinkti Brooklyne $300,000.00 
aukų pašalpos tikslams.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Marianapolis

gažnai matai raupsuotų- 
|r „elephantitis” aukų. 
į| teko matyti lavonus 
|ių, mirusių iš bado, 
timis šaligatviai yra nu- 
I miegančiais benamiais, 
t jų miršta. Kai kurios 
bs degina Savo mirusiuo- 
i kitos išmeta lavonus į 
f, o kitos laiko lavonus 
fame ore.
Blgetavimas čia yra gar- 
a profesija. Gatvėse pra- 
| dažnai apsto j amas el- 
, burtininkų, fakirų, ba
dytojų, vežiotojų ir viso- 
vertelgų. čia gali nusi- 
:i visko, kas tik pasauly- 

__________ „_  , fa — nuo meškos ar bez- 
?yveno linksmai ir be gab liukės iki dėžutės degtu- 
r nuoširdžiai iš kitų isslg Taįp, čia gali nusipirkti 
tampų grafystę ir ją F ,r gyvą mergaitę.

ie žmonės tiki į žmogaus 
lios perėjimą į gyvulius, 
arbina visokias rūšis gy- 

gyvačių ir paukščių.
- j? nieko nepaprasta matyti 

res biznio gatvėse vaikš- 
i be jokio trukdymo. Mat,

— tariau sau nušvitusi,- 
jis.
is didvyriui neskyrė 
atodairos gyrė. Enturii'-' 
pie jo gražumą, jo narsą 
įtūros ir meno globą. 
e jo privatinį gyvenini 
nebuvau žinojusi:

Hartfordo, Conn, vyskupas 
šiomis dienomis priėmė į sa
vo vyskupiją veiklų lietuvį 
Praną Pranckų iš New Bri
tain, Conn., kaipo teologijos 
studentą.

Pranas yra Marianapolio 
kolegijos alumnas. Studenta
vimo dienomis daug rašė lie
tuviškuose laikraščiuose, y- 
pač „Studentų Žody”. Pora 
metų mokėsi Tėvų Marijonų 
seminarijoj ir šv. Procopiaus 
seminarijoje Lisle, Ill. Jisai 
vyskupo paskirtas baigti 
dvejis metus teologijos moks
lo šv. Bernardo seminarijoje 
Rochester, N. Y.

5.00
5.00
5.00

$10.00
10.00

$10.00 
5.00

$5.00

jai būti labai malonuj, 
žiu pasidariau tikras iš^ 
mėnesis laiko nuobodM 
:ad mano laimei nepaR 
ilikų, aš . ,
asai kitoks negu manoj1 
, gyvendamas linksmai;

(Bus daugiau)

Antanas Tamulis, buvęs 
uolus „Studentų žodžio” ben
dradarbis iš Greenfield, 
Mass., mokosi teologijos Šv. 
Procopiaus seminarijoje Lis
le, Ill.

Ateitininkų draugovės šo
kėjos, dvinukės Bernadette ir 
Therese Samaitės, baigė ko-

Stasys Senkus 
Ona Girdzijauskienė 
Kazys Karinauskas 
Daminikas Matas 
Marcelė Laureckas 
Jurgis Stankevičius 
Mikolas Valuskas 
Antanas Vasilauskas

New Haven, Conn.
Šv. Pranciškaus D-ja $25.00 
Lietuvių Moterų Sąjungos 33 

kuopa
Ida Silkienė
Motiejus Vokietaitis

Ansonia, Conn.
Lietuvių Taryba
Lietuvių šviesos D-ja

Bridgeport, Conn.
Lietuvių Taryba 

i Adomas Viznis
Hartford, Conn.

S. L- A. 124 kuopa
Lietuvai ginti Komitetas 5.00 
Bronius Videikis 
Tofilius Vaikis 
Petras Laban 
Juozas Leonaitis 
Marijona Lopsienė

Thompson, Conn.
Kun. Dr. Juozas Vaškas $5.00

New Britain, Conn.
Mykolas Daunys

Įvairių vietų:
Tarnas Matas 
Petras Motiecius

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

$3.00
3.00

Rinkliava kolegijai
Birželio 11 d. šv. Jurgio pa

rapijoje, Norwood, Mass., bu
vo padaryta rinkliava Maria
napolio kolegijos naudai. Ma
rianapolio kolegija susilaukė 
didžiausio palankumo iš kle
bono, kun. Stepono Kneižio, 
artimo kolegijos rėmėjo ir 
geradario.

Kun. St. Kneižio prielanku
mu bei nuoširdumu Mariana
polio kolegijai buvo surink
ta $226.23.

Ta proga pamokslus pasa
kė Marianapolio High School 
vedėjas, kun. Dr. Vincas An- 
driuška, MIC.

Marianapolio kolegijos va
dovybė nori šia proga iš visos 
širdies padėkoti visiems, ku
rie savo aukomis prisidėjo 
prie vienintelės lietuviškos 
kolegijos Amerikoje išlaiky
mo; ypatingai klebonui, ku
ris leido atvykti tam tikslui 
ir dar savo auką pridėjo prie 
to kilnaus ir gražaus darbo. 
Nuoširdžiai ačiū visiems.

Serga Odeliai
Mūsų parapijos vargoni

ninkas Pranas Odelis nesvei- 
kuoja, yra gydytojų priežiū
roje. Sustiprėjęs turės pasi
duoti operacijai. Jo sveikata 
šiuo metu yra kiek pagerėju
si. Visi parapijiečiai reiškia 
jam užuojautos ir linki vei
kiai pasveikti. Vyčiai ir šv. 
Vardo vyrai mielai lanko li
gonį, gyvenantį 15 Hawkins 
Str., Newarke.

Pr. Odelis buvo uolus „A- 
merikos” platintojas. Jo prie
žiūroje vaikučiai pardavinė
davo „Ameriką” prie bažny
čios durų. Dabar jis to negali 
padaryti, todėl savo rūpes
čius pareiškė „Amerikos” ko
respondentui Jonui Stasilio- 
niui, prašydamas pasirūpinti 
apie tai.

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—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica 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.

Cnarlesj.il


PENKIOLIKTAPENKIOLIKTA Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

NEW YORKO APYLINKĖS

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Birzelio-June 23,1944

uTa
5’WARL0AN£

LIETUVIŲ DIENA
SEKMADIENĮ

PARKAS ATDARAS NUO 1 VAL. POPIET

Šokiai nuo 6 vai. vaiPrograma nuo 4 vai.

ŠOKIAMS GROS A. PAVYDŽIO ORKESTRAS

Liepos-July 9,19^
KLASCIAUS - CLINTON PARKE IR SALĖJE

Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, N. Y.

IŠ KUN. K. GIRNIAUS PRIMICIJŲ
Birželio 18 d. Maspetho lie

tuvių V. J. Atsimainymo baž
nyčioje 11 vai. ryte savo pir
mąsias iškilmingas mišias at
laikė kun. Kazimieras F. Gir
nius, Maryknoll misijonierių 
vienuolyno narys.

Mišiose jam tarnavo: arki- 
kunigu — kun. J. Balkūnas, 
dijakonu — kun. Eugene J. 
Molloy, subdijakonu — kun. 
Ant. Masaitis. Apeigų tvar
kytoju buvo subdijakonas 
Vincentas Pažereckas. Įspū
dingą pamokslą pasakė kun. 
Ant. Pažereckas. Po mišių 
jaunasai kunigas visiems su
teikė savo palaiminimą.

Po mišių tautinėje salėje 
įvyko jaunajam kunigui pa
gerbti pietūs, kuriuos suruo
šė jo tėvelis, Silvestras Gir
nius. Programai vadovavo 
kun. J. Kartavičius. Sveiki
nimo kalbas pasakė kun. J. 
Balkūnas, kun. K. Paulonis, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. Mol
loy, kun. Staiger, kun. P. Le- 
kešis, kun. A. Pažereckas, 
kun. A. Masaitis, J. B. Lauč- 
ka, parapijos draugijų pirmi- 
ninkės-ai (įteikė ir draugijų 
dovanas: Altoriaus dr-jos — 
V. Vyšniauskienė, sodaliečių

— J. Zembrauskaitė, šv. Var
do — Laurynaitis, šv. Onos 
sodalicijos — Mrs. O’Brien, 
Sąjungiečių — A. Kivitienė, 
Tretininkų — J. Paulauskie
nė, Rožančiaus — Pr. Kurie- 
nė). Programą paįvairino, 
muz. A. Visminui akompa
nuojant, solistai: Žemaitytė
— Bitter, Dapkevičiūtė ir P. 
Kybartas.

Kun. Girniaus tėvelis yra 
kilęs iš Kauno apylinkės. Jo 
motinėlė, mirusi šių metų ba
landžio 22 d., buvo kilusi iš 
Žilių kaimo, Salamiesčio par., 
Vabalninko valsčiaus. Na
muose su tėvu gyvena brolis 
Antanas. Sesuo Pranciška 
yra ištekėjusi už Mykolo Kar- 
nevičiaus, turi du vaikus, gy
vena Maspethe. Brolis Juozas 
gyvena Philadelphijoj, turi 7 
vaikus. Du broliai yra kariai: 
korp. Alfredas kur nors Pa- 
cifike, o Aleksandras — tan
kų dalinyje kur nors Europo
je.

Kunigu jį įšventino vysku
pas William O’Shea, M. M., 
neseniai atvykęs iš misijų 
Korėjoje. Jis paskirtas į Pu- 
no, Peru valstybėn, į Andų 
kalnų apylinkę.

Kun. Kazimieras F. Girnius.

. - *•‘•1 i ‘-J
1

Prieš įstodamas į Maryk
noll misijonierius, kun. K. 
Girnius 3 metus mokėsi 
Brooklyno vyskupijos semi
narijoj, kur jo kurso draugu 
buvo kun. A. Masaitis.

Kun. K. Girnius į Peru iš
vyks liepos mėnesį. Jo kelio
nę apmokėjo misijų darbo rė
mėja Natalie Lincoln, gyve
nanti Washingtone.

BENDRA KOMUNIJA

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

Birželio 18 d. Apreiškimo 
parapijos CYA jaunimas tu
rėjo savo pusmetinę bendrą 
komuniją ir bendrus pusry
čius. 10 vai. ryte buvo mišios, 
o po to Apreiškimo audito- 
riume įvyko bendri pusryčiai, 
kurių programos vedėju bu
vo Aleksandras Skarulis. Mi
šiose ir pusryčiuose dalyvavo 
per 250 jaunimo.

Jaunimas gražiai prisimi
nė savo idėjos draugus, esan
čius kariškose pajėgose.

Geras atlyginimas. Daug viršlaikio 
su padidintu atlyginimu. Patyrimas 
nereikalingas. Amžius—nuo 17 iki 50 
metų.

N. Y. VALSTYBĖ PERKA 
BONŲ UŽ 100 MIL.

323 Berry Street Brooklyn, N. Y
AURORA i
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MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2rfd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161 st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

New Yorko gubernatorius 
Thomas E. Dewey pranešė, 
kad dabartinės penktosios 
karo paskolos vajuje New 
Yorko valstybė pirks bonų už 
100 milijonų dolerių. Anks
čiau valstybės iždas buvo pir
kęs karo bonų už 25 mil. dol.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 - 1896

• Sesuo M. Julija, pranciš- 
kietė, birželio 21 d. atvyko 
lėktuvu iš Brazilijos, kur ji 
yra seselių pranciškiečių vy
resnioji. Sustojo Maspethe.

• Leit. Juozas Garšva šiuo 
metu yra kur nors Naujoje 
Gvinėjoje, Pacifiko fronte, iš 
kur jis atsiuntė sveikinimus 
savo sesutei Anitai jos jung
tuvių išvakarėse.

© Kun. Kaz. Girnius netru
kus išvyksta į Peru, Pietų A- 
merikos respublikon, kur jis 
dirbs Maryknoll misijose.

• Kun. V. Galčius iš Wa
shington© yra parvykęs pasi
svečiuoti Maspethan pas savo 
tėvelius.

• Adv. K. R. Jurgėla birže
lio 25 d. kalbės Kanados Lie
tuvių Tarybos iškilmėse Mon
treal, Kanadoje.

• Ver. Budreckienė iš Eli-
I zabetho buvo nuvykus Brock- 
tonan atlankyti susirgusio 
savo brolio kun. J. švagždžio.

• Stasys Vitaitis, buvęs 
„Tėvynės” redaktorius, yra 
sunkiai susirgęs.

• Serž. Justas Jankus šiuo 
metu yra kur nors Kinijoje. 
Jis dažnai parašo savo moti
nai.

• Rūta Kručaite sėkmin
gai baigė Brooklyno muzikos 
akademijos pirmuosius me
tus. Birželio 18 d. ji skambino 
pianu akademijos salėje.

® SLA. seimai! Philadel- 
phijon iš New Yorko apylin
kės vyksta gausus būrys at
stovų ir svečių.

• L. Vyčių apskrities pik
nikas bus šį sekmadienį, bir
želio 25 d., Lindene, naujame 
lietuvių parke — Liberty 
Park.

universitete, o pernai pradė
jusi laidotuvių įstaigos vedė
jos pareigas. Jaunasai irgi 
yra baigęs laidotuvių įstaigos 
vedėjo kursus ir yra grabo- 
rius.

Sveikiname jaunavedžius, 
linkėdami jiems daug šviesios 
laimės ir džiaugsmo naujo 
gyvenimo kelyje.

Svečias

ILGIAUSIA DIENA

Birželio 21 d., trečiadienis, 
buvo ilgiausia metų diena. 
Tai buvo pirmoji vasaros die
na.

Birželio 21 d. saulė užte
kėjo 5 vai. 24 min. ryte, o nu
sileido 8:31 vai. vak. Tik gai
la, kad New Yorke tą dieną 
saulės beveik nematėm — 
smarkiai lijo.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimas I 
bus penktadienį, birželio 30 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje.

Visi atstovai ir draugijų 
veikėjai maloniai prašomi da
lyvauti.

Valdyba

Maspctho Žinios
B

Birželio 11 d. 44 parapijos 
vaikučiai priėmė 
muniją per 9 vai. 
rias atlaikė kun. 
čius. Vaikučiai
gražiai priruošti seselių pran
ciškiečių. Po to buvo pusry
čiai parapijos salėje; juos pa
gamino šv. Onos sodalicija.

pirmą ko- 
mišias, ku- 
J. Kartavi- 
buvo labai

IŠKILMINGOS VESTUVES

Birželio 18 d. 5 vai. popiet 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje susituokė Anita Gar- 
švaitė su Jonu Paulukoniu. 
Šliūbą davė kleb. kun. Juozas 
Aleksiūnas; jam asistoje bu
vo kun. M. Pankus ir kun. 
J. Balkūnas. Jaunųjų liudi
ninkais buvo Genovaitė Spur- 
gaitė ir Petras Vintis.

Jaunąją prie altoriaus, ves
tuvinį maršą muz. Pr. Dulkei 
grojant, atlydėjo jos tėvelis, 
Juozas Garšva. Bažnyčios vi
durinis takas buvo išklotas 
žaliu kilimu. Altoriuje spin
dėjo baltos gėlės, o altoriaus 
šonuose stiepėsi palmės. De
šinėje nuo altoriaus pusėje 
sėdėjo jaunosios motina, Ka
zimiera Garšvienė, o kairėje 
jaunojo tėvai Paulukoniai. 
Visi bažnyčios suolai buvo 
užimti. Daugeliui teko stovė
ti — nebebuvo vietos.

Choras galingai sugiedojo 
Veni Creator. Solo giedojo 
Br. Brundzienė.

Iš bažnyčios minia važiavo 
ir žygiavo Knapp Mansion 
salės link (Bedford Ave., 
Brooklyne), kur Kazimiera ir 
Juozas Garšvai savo vientur
tei dukrai iškėlė didingą ves
tuvių puotą. Dalyvavo per 
500 svečių.

Puota pradėta malda, kurią 
sukalbėjo kun. Juozas Alek
siūnas. Jis ir sveikinimo kal
bą pasakė. Operos artistė 
Barbara Darlys, ką tik grį
žusi iš operų vaidinimo kelio
nės, įspūdingai sudainavo dvi 
dainas; jai akompanavo Mil- 
dreda žudžiūtė — Židanavi- 
čienė.

Svečių tarpe buvo kunigai 
M. Pankus, J. Balkūnas, K. 
Paulonis, P. Lekešis, J. Kar
tavičius, K. Malakauskas, J. 
Kyveris ir A. Masaitis, daug 
profesionalų, visuomeninin
kų, biznierių ir t. t. Visi buvo 
labai nuoširdžiai priimti.

Po vakarienės tęsėsi šokiai, 
dainos, smagūs pašnekesiai, 
jaunavedžiams linkėjimai.

Naujoji lietuviška pora yra 
išvykusi vestuvinei kelionei, 
kurioje prabusią apie dvi sa
vaites.

Jaunoji aukštuosius moks
lus yra baigusi New Yorko

Kauliukų vakaras
Birželio 25 d. 7:30 vai. vak. 

visos parapijos draugijos 
ruošia kauliukų ir kortų va
karą, seselių pranciškiečių 
naudai. Komitetas maloniai 
prašo visus atsilankyti.

Mūsų kariai
Šiomis dienomis svečiuoja

si pas tėvelius korporalas 
Konstantinas Petrulis. Grįš 
Kalifornijon birželio 25 d. Jis 
sveikina „Amerikos” štabą ir 
visus pažįstamus. L_____
broliu seržantu Bernardu ne
simatė jau dveji metai. Ser
žantas eina instruktoriaus 
pareigas Mississippi.
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

/I. /v. rciiikd
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel.

Tei. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

NAMŲ SAVININKAMS Londono laikraščiai apie 
Lietuvą

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkams orga
nizacijos labai svarbus ir pa
skutinis prieš atostogas su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 30 d., 8 vai. vakare, 
A. Daukanto salėje, 950 Ja
maica Avenue, kertėje Ni
chols Ave., Cypress Hills, 
Brooklyn, N. Y.

Kadangi vasaros metu su
sirinkimų nebus, tad šiame 
susirinkime bus patiektos vė
liausios žinios, informacijos 
ir pasitarta svarbiais namų 
savininkų reikalais. Nariai ir 
ne nariai — visi namų savi
ninkai yra kvečiami būtinai 
dalyvauti, atsilankyti į susi
rinkimą.

Valdyba.

ŽUVŲ KARIAI

Birželio 20 d. karo depar
tamento paskelbtame žuvu
sių karių sąraše yra:

Andrius A. Gerulaitis, ki
lęs iš Broad Brook, Connec
ticut; jis žuvo Viduržemio 
jūrų karo fronte.

KRIAUČIŲ PIKNIKAS

Brooklyno lietuvių kriau
čių 54 lokalo piknikas bus 
liepos 22 d., šeštadienį, Dex- 

Su savo ter parke. Rengėjai prašo 
kitas draugijas neturėti sa
vo pramogų, o dalyvauti 
kriaučių piknike.

JAUNIMO IŠVAŽIAVIMAS
Lankėsi namuose

Juozas Tarnauskas ir 
Januškaitis.

kariai
Jonas

O. P.

Angelų Karalienės
Parapija

Amžinojo Rožančiaus dr-ja 
šį sekmadienį, birželio 25 d., 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

Nuolatinė švč. Pan. Stebu
klingo Medaliko Novena bū
na kiekvieno pirmadienio va
karą — 7:30 vai. lietuviškai 
ir 8:15 angliškai.

Am. Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių skyrius susirenka 
kiekvieno antradienio vaka
rą. Moters prašomos talkon.

DUODA DARBO

Norintieji gauti darbą, 
kreipkitės į Mallon Employ
ment raštinę, 4-5 Court 
Square (Federal Building), 
kiekvieną dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet, šešta
dienį iki 12 vai dieną. Patar
navimas dykai.

Šią raštinę globoja Brook
lyno katalikų Labdarių drau
gija.

Nuo liepos 10 d. OPA nus
tatys vartotiems automobi
liams kainas — ceiling prices.

Pranešama, kad naziai or 
ganizuoja dvi divizijas iš jau. 
nų moterų.

Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. 
J. apskritis rengia smagų iš
važiavimą pikniką, sekmadie
nį, birželio-June 25 d., puikia
me, naujai ištaisytame Liber
ty parke, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Pradžia 2 vai. 
Šokiai prasidės 4 vai. p. p.; 
gros visų mėgiamas A. Pavy- 
džio orkestras.

Jaunimas visus maloniai 
kviečia atvykti į šį išvažiavi
mą. Vyčiai ne kartą jau įrodė 
savo vaišingumą suruoštose 
pramogose, tad ir šį kartą 
užtikrina visiems, kad nuo
bodžiauti nebus laiko.

irKaro Taupymo Bonai 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

Siuvyklai Reikia
Guzikų siuvėjos ir pres- 

mano vyriškiems apsiaus
tams.

S. M. KARVELIS
45 Roebling Str. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2494

t.) jį 
B
G

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 

ccmentavimą ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

vių

y

Ų§
B 
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Jf AI KAIP
0 Motina.

fritusiems. 
ji pastangos.

netrūksta.

jjerikos” laidoje 
•jįi įdomų praneši- 
■į K. Federacijos 
j-jnii atsiuntė iš 
tapas P. Būčys. 

liečia nuos-
jjėjimus Girkalnio 
’ įe, Raseinių a- 
netoli gražiosios

įkalnio gyventojų 
i nepaprastą regi- 

•įjirodė Dievo Mo
stai esanti Gai- 

Motina ir pažadė- 
sisavo malones ne 
i (lietuvių) tautai, 

pasauliui”.
^šypsosis iš šio 

a Tikintieji giliai 
Bažnyčia apie šį 

Globėjos, Gai
lėtas, apsireiš- 
įtaio dar netarė, 

tai, bet jau da
tai nuoširdžiai 
įprašomi regėji

mo įvykti.
— I----

ketvirtąją minėsi- 
alies nepriklauso- 

Jau treti me- 
PARDUODAMA | |i švęsime karo sū- 

Mosna mūsų ša- 
įžūlių ir pa-

Lietuvos nepriklausom 
bės paskelbimo šventės min 
jimas rado atgarsio ir Lo 
dono spaudoje. Ypatin 
gražiai Londono lietuvių si 
sirinkimą aprašė „Catho 
Herald”, suminėdamas 
proga pasakytas kalbas 
priimtas rezoliucijas, kurioi 
buvo pareikštas griežtas n 
sistatymas prieš vokiečių 
rusų dominavimą Lietuve 
ir stiprios viltys, kad Liet 
va bus nepriklausoma.

Laikraštis palankiai a 
liepė apie lietuvių koloni 
Londone ir gėrėjosi lietuvi 
kų dainų grožiu.

Geri, pigūs, patogūs ni 
mai. Gerose vietose. Pa 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo. Apdraudžiu (i 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-1670

Clement Voketaitis

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užejimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS Z EI DAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

ybės šventė 
sutelkti visus a- 
didžiajam žygiui 
sutriuškinti japo- 
pajėgas, užtikrm- 

avos
rpną ir grąžin
us tautoms lais- 
ilausomybę.
ketvirtoji būdavo 
: Lietuvoje, kurios 
tada neužmirš, 
ta buvo ir yra ma-

Advokatas

41-40 — 74th Street

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K RUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND A VENDE 

Maspeth, N. Y.

OPTOMETRIST  AS — OPTIKAS

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Teikiamas geriausias akių 
patikrinimas, prižiūrėjimas. 
AKINIAI prieinamiausiomis 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši {staiga {steigta prieš 40 metų

liepos Ketvirtąją 
šėriką iš visų Jun- 
ą be jokių nuolai- 
Sėtuvių tautos tei- 
nepriklausomy

— I —

Liepos Ketvirtoj 
stipresniu pasi 

bet mūsų vėlia 
ja pasauly žymia 

šiandie ji, pa
visai netoli Filipi 
Japonijos; ji šian 
i amžinąją Romą 

us kryptimi 
Ketvirtąją nulen 

pagarbai už vi 
šas karius, siųsda 
atodūsius prie Die 
kad Jis būtų gai 
bitusiems ir da 

kovos lauke 
^nės išsilietų vi 

i, jog ji greičiai 
pergalės ir teisin

ūdijąs birželio 2 
tod naciai Pabal

grąžiną bo’ 
^ayintą turtą: i 

ir prekybos;
Joje jau esą gn 
įsiems savimi 
Mž nuošimčia 
"90 nuoš., o Lii 
Railos.
#$mmų” tiksi?

laimėti Iii 
JJ ir estų pasitiki 

armija artėja 
Algininkai žygiui 
M tad reikia gi p: 

pavergtoms tai 
* tuščios jų pasta;

rūpėjo Ii 
grąžinimą 

J1941 m. vasarą tu 
hti iš Lietuve
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