
Liepos-Jgy

NAUJIENOS (Ex
1739 SO. HALSTED ST. 

FILSEN STA.
CHICAGO. TT.r,

o Lietuviai Cyį ŠTAI KAIP

S'aluk
Street

Tel EVer^tniaus žydai.
VAUfy|tuvos Jeruzalė.
ujįyius žydų poezijoj.
s-lkysūs Lietuvos žydai 

fiventadltt||j|T1įaus furf;as.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI RIKA PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. STagg 2 - 2133

PENKTADIENIS, RUGPIUČIO-AUGUST 4, 1944 No. 31 (599) Kaina 5c.

trika
rojAS)
Street Kaunas Rusu Paimtas

vokiečiai iš Vilniaus 
išmušti, Lietuvos sosti- 

PenktadtaįįĮvaizda buvo pasikeitusi. 
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įkentėjo, bet ir gyvento- 
|dai buvo kitoki. Ten 
[ūko vieno būdingo 
Įgyventojo — žydo, 
į iš viso jų tik trys 
belikę.
o senų dienų žydai 
osi Vilnium ir jį vadino 
Vos Jeruzale. Jie Vil
imo seno turėjo savo 
|ų įstaigų, ten gimė, gy- 
ir mirė daug garsių žy- 
tetų. Jie buvo savotiškai 
g Vilniaus misija pasau-
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lietis žydų rašytojas R. 
audė prieš keliasdešimt 
sakė: „Pagarsėjęs žydų 
[Vilniaus miesto vardas 
si jų garbinamas. Pa- 
Įęs jis kaip didelis mies- 
evobaimingų ir šventų 
[Dievo žodžio ir moks- 
feidėjų, dėl ko jis gavo 
tvos Jeruzalės” vardą, 
asi: iš Lietuvos žemės 
pievo žodis ir mokslo 
B— iš Vilniaus miesto”.
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lį poezijoje Vilniaus 
is yra dideliu širdies 
jšimu apdainuotas. Vie- 
Į poetų rašė: „Vilniau, 
kilni močiute, žydų me
ls mieste. Myliu aš ta- 
bs kalno viršūnes... Ta
kiame kalne dar tebe- 
I seni griuvėsiai, Per- 
gabijos liekanos, kur 
įno sapnuota ir kur įsa- 
I gauta, ir kur šokant 
Idžiantis kunigaikščių 
[sudeginti buvo.”

įkas Newarke 
lis šv. Trejy- 
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Cranford, N.
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ir visos Lietuvos var
ais sako:
ip myliu tave, sena mo- 
Įumindžiotą ir kenčian- 
as sudraskė tavo pla- 
lejuostę ir kas tavo 
[sušukavimą suteršė? 
garsi kaip Jeruzalė, ir 
imo sulaukei. Mirties 
[tave apsupo, ir kova 
Įtave siaustė siaučia, 
lieji savo krauju skaid
res vandenį sudrumstė, 
ai tave aptvino. Armo- 
įardyta. Tavo didis nu- 
bimas mane nugalėjo, 
[meldžiausi tyloj, kai 
pelą suvirpėjo, tavo ai- 
|mą išgirdus: — Mo- 
fnano, kas tau atsiųs 
antį taikos krašto pa
tį! Tegul jis pakyla į 
vės kalno viršūnę... ir 
Įušunka garsiai: Guos- 
loskis, mano tauta ir 
■'mano motinėlė, pa- 
Įtau.”
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itas žydų poetas taip 
į apie Vilnių: „Esi 
aas tu laukuose išra- 
— dainuoju tau kaip 
mėnesienoj, nes saulė
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__^Jti dar neužtekėjo”. 
^=^^Lietuvai nei Vilniaus

Hjfitoji saulė neužtekėjo: 
W lėlio tūkstančių Lietu- 
i litinėj jų čia trys beli- 

buvo Gestapo gaujų
Vilniuj, kaip ir vi- 

uvoj.
Ta nuostolis ne tik 

Akumui. bet ir tautų 
So^|i. Vaižgantas yra pa- 

tad Lietuvoj žydai bu- 
abi intelektualinė pa- 
I tikrųjų, jie yra davę 
Įmonių ne tik literatū- 
t ir mokslui. Garsus 
po pranokėjas Min- 
sbuvo Lietuvos žydas. 
I Berenson, kuris yra 
n žymiausias Italijos 
įo žinovas, gimė Lie- 
| ją gražiai tebeatme- 
rs mažas ją palikęs, 
terius Hillman yra iš 
8 žydų, ir žinomas
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UŽ LIETUVI ANGLŲ PARLAMENTE
Londono laikraščiai (pavz., 

,,Catholic Herald”, birž. 2 d. 
laidoje išspausdino Anglijos 
Parlamento nario McGovern 
ištisą kalbą, pasakytą Britų

smuikininkas Heifetz yra vil
nietis. Pusę Budapešto kvar
teto sudaro vilniečiai. Daili
ninkas Max Band yra iš Nau
miesčio.

Jeigu Hitleris su savo na
cizmu būtų atsiradęs prieš 
keliasdešimt metų, nė vieno 
šių vardų pasaulis nebūtų 
girdėjęs.

Lietuvių tauta žydų perse
kiojimus pasmerkė. Yra ži
nomi arkiv. Skvirecko ir 
vysk. V. Brizgio žodžiai, ku
riais buvo užstoti žydai, gra
sinant ekskomunika tiems, 
kurie prisidėtų prie persekio
jimų. Lietuvių slaptasis pože
minis veikimas taip pat pas
merkė žydų persekiojimą ir 
nurodė 
žydams 
kais.

Todėl
slaptoji spauda yra bandžiu
si lietuviams primesti žydų 
žudymus. Atrodo, kad tai tam 
tikra sąmoninga politika 
prieš gerą lietuvio vardą.

Lietuvos toleranciją
prieškariniais lai-

keista, kad lenkų

Vienas lenkų laikraštis, iš
einąs New Yorke, viršelį pa
sipuošė šv. Magdalenos pa
veikslu, kurį kaip tik buvom 
įdėję pereitam mūsų laikraš
čio numery. Tas laikraštis pa
dėjo parašą, kad tai „lenkiš
ko Vilniaus brangenybė”, šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia, ku
rioj yra minėta statula, bu
vo statyta Lietuvos didiko 
Paco. Joks lenkų architek
tas ir menininkas neprisidėjo 
prie tos bažnyčios turtų. Ta 
pati Šv. Magdalenos statula, 
sakoma, buvo padaryta pa
gal lietuvę kunigaikštytę 
Radvilaitę. Jei tie meno tur
tai yra brangenybė, tai jau 
tik ne „lenkiškojo Vilniaus”, 
bet lietuviškojo.

Ten pat ir kitus lietuvių 
vardus mini kaip lenkų nuo
savybe — Sapiehų, garsaus 
lietuvio architekto Gucevi
čiaus, Vilniaus katedros sta
tytojo.

„The Polish Review”, ra
šydama apie Žalgirio mūšį, 
visus nuopelnus ir iniciatyvą 
atiduoda lenkams, o Vytautą 
Didįjį, kuris tą garsų mūšį 
prieš kryžiuočius suplanavo 
ir laimėjo, priskiria tik prie 
Lenkijos karaliaus sąjungi
ninkų.

Atkirto Vokiečius

Popiežius Priėmė 
St. Lozoraitį

Washington. — Antradie
nį rusai pranešė, kad jų ka
riuomenė įsiveržė į Kauną.

Vokiečiai ligi paskutinės 
valandos siuntė naujų savo 
kareivių Kaunui apginti. Ru
sų kariuomenė į Kauną pir-

Parlamente. Atkreipdamas 
dėmesį į bolševizmo imperia
listinius (grobuoniškus) sie
kimus, jisai palankiai išsita
rė ir apie Lietuvos laisvę.

— Aš esu pareiškęs ir pir
ma, — sako britų parlamento 
narys McGovern, — kad aš 
tikiu į socializmą, bet aš neti
kiu į socializmą ginkluotą au
tomatiniais šautuvais (tom- 
mygun). Aš netikiu į savo va
lios užmetimą prievarta 
tiems, kurie nepareiškė suti
kimo pakeisti santvarką ar 
perkelti valdžią į kitas ran
kas. šiame gi kare šitokius 
reiškinius aš įžiūriu visame 
kontinente. Lietuva, Latvija, 
Estija, Suomija, Lenkija, Ju
goslavija, Graikija ir Albani
ja įtraukiamos į tą tarpusa
vio kovą, civilinį karą, kuris 
suplanuojamas pačia žiau
riausia ir aštrausia forma... 
Daug kas šiame krašte kalba 
apie Vokietijos ginklų jėgą, 
bet jie visiškai nekalba apie 
Rusijos militarizmą...”

Stockholmas. — Antradie
nį rusų kariuomenė iš ką tik 
užimtos Mintaujos prasiver
žė pro vokiečių linijas tolyn 
į Rygos pusę ir šiapus Lat
vijos sostinės pasiekė Balti
jos jūrą prie Tukumo miesto.

Priėjus rusams prie Balti
jos jūros, rytinėje Latvijoje 
ir Estijoje esanti vokiečių 
kariuomenė buvo atkirsta 
nuo tiesioginio susisiekimo su 
Vokietija. Ten pasiliko apie 
300,000 nacių kareivių. Jie 
gali būti ištraukti tik per jū
rą.

Latvijos sostinė Ryga ap
supama, ir netrukus prasidės 
mūšiai jai paimti.

Lankėsi Kat. Centre
Kunigų Vienybės pirminin

kas kun. J. A. Karalius rugp. 
1 d. lankėsi Katalikų Centre 
Washingtone Lietuvos reika
lais. Ten įteikė platų memo
rialą.

TURKAI NUTRAUKĖ SANTYKIUS

Ankara. — Trečiadienį 
Turkijos vyriausybė pranešė, 
kad Tautinis susirinkimas, iš
klausęs valdžios pranešimo, 
nutarė nutraukti diplomati
nius ir ekonominius santy
kius su Vokietija. Drauge nu
rodė, kad tai dar nereiškia, 
jog Turkija dabar paskelb
sianti karą Vokietijai.

Šis santykių nutraukimas ..r—r---- --------------------
yra skaudus smūgis vokie- tančiu su kaupu. Komitetas

’ ' kasdien gauna daugiau regis
tracijai bonų numerių.

Lietuviai Perpildė 
Kvota

New Yorko Valstybės lie
tuvių Karo Bonų komitetas 
penktame vajuje suregistra
vo 1,614,431 dolerių vertės 
bonų. Pasirodo, lietuviai savo 
kvotą perpildė visu 100 tūks-

čiams, kurių ambasadorius 
Ankaroje von Papen ligi pas
kutiniosios stengėsi išlyginti 
padėtį. Bet jam nepasisekė.

Vokietija šį naują turkų 
nutarimą ypač pajus ekono
minėj srity, nes ji iš Turki
jos gaudavo retų metalų, ku
rie būtinai reikalingi karo ga
mybai.

Prezidentas
iNew York. — Rugpiūčio 

dieną mirė Filipinų preziden
tas ištrėmime Quezon, ku
ris gydėsi Saranac Lake, N. 
Y. Jis buvo 65 metų amžiaus, 
sirgo džiova ir, nuo japonų 
įsigalėjimo Filipinuose, gy
veno Jungtinėse Valstybėse. 
Jis buvo senas kovotojas už 
savo šalies nepriklausomybę.

Nauju Filipinų prezidentu 
prisiektas Osemena.

Roma. — Vatikano laik
raštis „Osservatore Romano” 
pranešė, kad liepos 24 dieną miausia įsiveržė iš pietų va- 
Šv. Tėvas Pijus XII suteikė 
audienciją S. Lozoraičiui.

S. Lozoraitis nuo 1934 
metų yra buvęs Lietuvos 
Užsienių Reikalų minis- 
teriu. Prieš šį karą jis 
buvo paskirtas Lietuvos pa
siuntiniu Italijon ir ligi pas
kutinio laiko su šeima gyve
no Romoje.

1940 metais, kai Sovietai 
užėmė Lietuvą, Mussolini 
Lietuvos pasiuntinybę Romo
je atidavė bolševikams. S. 
Lozoraitis ir toliau pasiliko 
gyventi Italijos sostinėj, gin
damas Lietuvos reikalus.

Seniau jis yra buvęs sek
retorium Lietuvos pasiunti
nybės prie Vatikano ir dabar
tinį popiežių Pijų XII pažino
jo, kai šisai buvo Valstybės 
Sekretorium.

karų pusės. Nacių kareiviai 
miestą smarkiai gynė, ir gat
vėse ėjo žiaurūs mūšiai. Vė
liau kitos rusų dalys pasiekė 
Kauną iš rytinio šono. Ap
link miestą buvo įrengti ap
kasai ir gilios duobės prieš 
tankus. Vokiečiai gindamiesi 
taip pat vartojo senosios 
Kauno tvirtovės fortus. Ne
muno ir Neries upės irgi 
sunkino Kauno paėmimą.

Vokiečiai gynėsi smarkia 
artilerijos ugnimi ir kulkos
vaidžiais, nuolat kontrata
kuodami rusus. Jie, pamaži 
stumdamiesi, turėjo vokie
čius išmušti namas iš namo.

Mūšiai siautė visą naktį. Iš 
ryto rusai puolimu paėmė 
Kauną.

Apytikriais daviniais, Kau
ne žuvo 8000 vokiečių ir 1200 
pateko į nelaisvę.

Žiauriausi mūšiai ėjo pa
čiam miesto centre. Kuriems 
pastatams daugiausia nuos
tolių padaryta, dar nepraneš
ta.

Rusų kariuomenė užėmė 
daug kitų vietų Lietuvoje, 
kaip — Samanius, Obelius, 
Kleboniškį, Karmėlavą, Gar
liavą, Veiverius, Lukšius, 
Mauručius, Kazlų Rūdą, 
Krosną, Simną, Marijampo
lę, Gižus, Šunskus, Pilviškius, 
šeštokus, Seinus ir Didvy
žius. Šis bažnytkaimis tėra 
už kelių mylių nuo Vokieti
jos, ir netrukus galima laukti 
rusus įsiveržiant į Rytprū
sius prie Širvintos ar Eitkū
nų.

SERGA BUVĘS PREZ. STULGINSKIS

Užima Naują Salą 
Pacifike

New York. — Patys japo
nai pranešė, kad amerikiečiai 
išlipo dar į kitą salą Pacifi- 
ke. Salos vardas — Rotta, ir 
ji yra netoli nuo Saipano ir 
dabar užimamo Guamo, ku
rio. didesnė dalis jau ameri
kiečių rankose.

Apie išlipimą į Rotta salą 
patys amerikiečiai dar nieko 
nepranešė.

Generolas Mac Arthur pas
kutiniu savo šuoliu prisiarti
no 200 mylių prie Filipinų sa
lų, užimdamas patį Naujosios 
Gvinėjos galą. Naujojoj Gvi
nėjoj yra paspęsta nemaža ja
ponų, kurie buvo bandę pra
simušti prieš kiek laiko, bet 
jų pastangos nuėjo niekais. 
Atkirsti nuo savo bazių, jie 
ilgainiui turės ar pasiduoti 
arba išmirs badu.

Ark. Jalbrzykowski

Požemio spaudos praneši
mu — iš Krasnojarskaja Ob
last, Sibire, pernai metų gale 
sugrįžo Lietuvon vienas 
tremtinys. Iš Maskvos jis ėjo 
pėsčias. Dabar iš kelionės 
sveiksta viename miestely 
Lietuvoje. Jis daug matęs, 
daug patyręs. Iš Sibiro išvy
kęs 1942 m. balandžio menesį, 
gi į Lietuvą atvykęs 1943 m. 
lapkr. gale: kelionė 1 metai 
ir 8 mėn.

Iš jo sužinota apie ten dar 
gyvus likusius šiuos tremti
nius. Buvęs Lietuvos prezi
dentas A. Stulginskis jam iš
vykstant gulėjo ligoninėje. 
Buvęs teisingumo ministeris 
S. Šilingas taip pat sirgo. Bu
vęs švietimo min. J. Tonkū
nas prislėgtoj dvasioj, o jų 
brigadierius buvęs susi
siekimo min. J. Stanišauskas.

Jam išvykstant, Iz. Tamo
šaitis, Sajeta ir Čaplikas 
baigė sirgti vidurių šiltine.

Ten dar gyveno Staškevi
čius, buv. Panevėžio apskr. 
viršininkas; Budrevičius, 
provizorius iš Kybartų; Ja
nuška, IV Šaulių Būrio sekre
torius iš Tauragės; Kap. Bik- 
manas iš Tauragės; Orentas,

agronomas iš Tauragės; Užu
pis, policijos tarnautojas iš 
Tauragės; Maj. Binkevičius 
iš Panevėžio.

Visi šie tremtiniai dirbę 
žemės darbus. Jų brigadierius 
— Stanišauskas. Jeigu jie iš
pildo reikalaujamas darbo 
normas, tai gauna per dieną 
600 gramų duonos ir dilgėlių 
sriubos arba kokios nors ko
šės. Jeigu darbo normos neiš
pildo, gauna 400 gr. duonos, 
ir daugiau nieko. -

Dr. L. Bistras tenai
Jų grupėj dar buvę šie 

tremtiniai: Pik. Gedgaudas, 
Prof. Parčevskis, Dr. Jokan
tas, Dr. Vileišis iš Panevėžio, 
Saug. tarnaut. Dapkus, poli- 
cinink. Pickus, Dr. L. Bistras 
ir kap. Savickis, kurs mėgi
nęs pabėgti, bet buvęs pagau
tas su šunims ir smarkiai dėl 
šio bandymo nukentėjęs.

Tremtinio pasakojimu, bu
vusi net sudaryta komisija iš 
trijų aukščiau paminėtų as
menų, kuri pagal tremtinio 
sveikatos stovį nuskirdavusi 
jo darbo rūšį. Sudėvėti dra
bužiai, esą, buvę pakeisti ki
tais vietos gamybos.

New York. — Pranešama, 
kad vokiečiai balandžio mėne
sį buvo leidę į Vilnių grįžti 
arkivyskupui R. Jalbrzy- 
kowskiui, kurį, atėję į Lietu
vą, jie buvo suėmę ir apgy
vendinę Marijampolėj. Už jį 
tada Vilniaus vyskupiją val
dė arkiv. M. Reinys, bet da
bar, pagal kanonų teises, tu
rėtų paimti vyskupijos val
dymą arkiv. Jalbrzykowski.

DIDELI LAIMĖJIMAI PRANCŪZIJOJ

Londons. — Prancūzijoj 
sąjungininkai vokiečius muša 
visu smarkumu. Iš Norman
dijos pusiausalio jau prasi
laužta gilyn į Prancūziją.

Prancūzijoj vien tik pir
madienį buvo paimta į nelais
vę 7,812 vokiečių. Amerikie
čiai nuo invazijos pradžios iš 
viso paėmė 69,186 nacius. Per 
dabartinius mūšius tik prie 
vieno Coutance miesto buvo 
užmušta 4,500 vokiečių karei
vių.

Generolas Bradley, ameri
kiečių kariuomenei vadovau
jąs, pareiškė, kad Prancūzi
joj karas įeinąs į trečią tarp
snį. Pirmiausia buvo įsistip
rinta pajūry, paskui vokiečiai 
sutriuškinti Normandijoj, o

dabar prasideda mūšiai išva
duoti Prancūzijai.

Dideli Mūšiai Dėl 
Florencijos

Roma. — Italijoj sąjungi
ninkai smarkiausią vokiečių 
pasipriešinimą sutinka prie 
Florencijos miesto, kuris yra 
vienas iš turtingiausių meno 
centrų visame pasaulyje. Iš
laikyti Florencijai savo ran
kose, naciai aplink tą miestą 
atgabeno daugiau kaip 75,000 
kareivių.

Berlynas pranešė, kad iš 
Pizos miesto jie pasitraukę. 
Sąjungininkai tos žinios dar 
nepatvirtino.

POETAS SRUOGA VOKIEČIŲ IŠVEŽTAS
------------------------------------------------------------4- 

Suomijos Prezident 
Mannerheim

Stockholmas. — Suomijoj 
įvyko svarbių permainų. Lig
šiolinis prezidentas Ryti at
sistatydino ir jo vietą užėmė 
maršalas Mannerheim. >

Tos permainos buvo pada
rytos ryšium su sunkia Suo
mijos padėtimi. Maršalas 
Mannerheim yra vienas iš la
biausiai gerbiamų Suomijoj 
vyrų ir spėjama, kad jo pa
reiga bus to krašto gyveni
mą pasukti nauja linkme, ieš
kant taikos su Sovietų Są
junga. Daug kas mano, kad 
tik jis vienas ir dar Yuho Pa- 
asikivi turi pakankamai au
toriteto tartis su rusais.

Ką Mannerheim pasikvies 
naujai vyriausybei sudaryti, 
dar nebuvo pranešta.

ĮSIKURIA PRANCIŠKONAI

New York. — Pranešama, 
kad vokiečiai į Vokietiją yra 
išvežę žymų lietuvių poetą, 
dramų rašytoją ir universite
to profesorių Balį Sruogą.

Naciai sušaudė skulptorių 
Grybą, kuris yra padaręs ne
maža paminklų garsiems Lie
tuvos vyrams atminti, kaip 
V. Kudirkai, istorikui S. Dau
kantui, vysk. Valančiui. Vo
kiečiai taip pat nužudę garsų 
advokatą A. Bulotą, rašytoją 
pedagogą Tumėną.

Patvirtinamos žinios, kad 
naciai sunaikino daug lietu
vių žodyno medžiagos, liau
dies dainų ir pasakų rinkinių, 
kurie buvo Lietuvių Mokslo 
draugijoj Vilniuj. Iš Vilniaus 
Meno Akademijos jie išvežė 
brangius kūrinius.

Žymus lietuvių rašytojas 
A. Vienuolis pasiliko gyvas. 
Jis, tarp kitko, priglaudė kū
dikį, kurį vokiečiai buvo pa
metę pakelyje.

Rugpiūčio 6 dieną Greene, 
Maine, bus pašventintas lie
tuvių pranciškonų vienuoly
nas.

Tą dieną ten įvyks didelės 
iškilmės.

MIKOLAJCZYK MASKVOJ

Londonas. — Į Maskvą at
vyko Mykolajczyk, lenkų mi- 
nisterių kabineto ištrėmime 
pirmininkas.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

NUOSTOLIAI DEMOKRATIJOMS DR. VINCAS KUDIRKA

POPIEŽIUS MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ
 jas prieš karininkų

Londono lietuvis, britų ar- kaip jautiesi, matydamas gentus, šviesuometi 
mijos karys, J. Balnius šių Kristaus vietininką! Popie- pantai Kaune apsi 
metų birželio 9 d. atlankė Po- žiaus apeigų tvarkytojas štabą, norėdami sui 

1 klausė, kokios tautybės. Pa- štabo karininkus. įpiežių Pijų XII.
Štai kaip jisai šį įvykį ap- sakiau — lietuvis. Paskyrė Į priešino ginklu. Dauį 
v- ------į Londono korės- man vietą arčiau sosto. At- vo. Gyvuosius suėul 

tur vyko popiežius, prabilo į vi-' gabeno. Gegužės m] 
. Imlkn n nner ii o Ir Ui nlzimontai nnd

į Bokštas

Iš visų politinių sistemų demokratija yra pažangiau
sia valdymosi forma. Ji yra tobuliausia ta prasme, kad rodo 
daugiausia pagarbos žmogaus asmeniui, jo teisėms ir troš
kimams. Demokratinė valdymosi sistema eina per visą 
kraštą ir tautą, kur kiekvienas pilietis turi žodį savo ša
lies reikaluose. Demokratinėj santvarkoj nėra vietos žmo
nių persekiojimams ir žudymams, kaip tai šiandien mato
me diktatūrose, nežiūrint kokios jos bebūtų.

Demokratija savo esme yra taikos reiškėją ir palai
kytoja. Ji nenori tarptautinių žudynių, miestų išgriovimo 
ir taikos sunaikinimo, kuriuos surengė mūsų dienų pasau
liui garbės ir nukariavimų ištroškę visokio plauko diktato
riai. Demokratijos nenori svetimų žemių prisigrobti ir ten 
žmones vergais paversti. Net ir tose svetimose vietose, ku
rios yra demokratijų užimtos ir valdomos, žmogus yra pa
gerbiamas, jo teisės ir laisvė saugojama, jo asmenybė ne
varžoma ir jo dvasia neužtroškinama. Visai priešingai el
giasi diktatoriai: kaip erkės, jie ištroškę kraujo, jie tremia 
ir žudo ramius gyventojus, jie užgniaužia laisvę ir sumin
džioja po kojų gražiuosius asmens tobulėjimo ir pažangos 
troškimus.

Buvo tokių stebėtojų, kurie demokratijas laikė pase
nusiomis ir išgverusiomis, kadangi jos nežvangino gink
lais, nevarinėjo savo vaikų rikiuotėmis gatvėse ir skelbė 
taikos idėjas. Iš per naivaus įtikėjimo kitų šalių taikingais 
norais, jos net padarė stambių klaidų: pačios nesirūpino 
laiku sustiprinti ginklų savo rankoj, pamiršdamos, kad to 
šautuvo ar lėktuvo kaip tik reikės taikai ginti. Šiame pa
sauly visados atsiras kraugerių žvėrių žmogaus pavidale, 
kurie tuoj tave griebs už gerklės, jei tik pamatys, kad 
esi silpnesnis. Po ano karo Jungtinės Valstybės net nuskan
dino savo laivus, per daug įtikėjusias kitų valstybių tai
kinga širdimi. Bet geriau pasaulio dvasią suprato senieji ro
mėnai, kurie jau prieš du tūkstančius metų parašė: „Jeigu 
nori taikos — ruoškis karui”. Jeigu demokratijos prieš še
šerius metus būtų buvusios savo ginklais tokios stiprios, 
kaip dabar, šio karo gal iš viso nė nebūtų...

Tačiau, kartą jau pradėtas, šisai karas paliudijo, kad 
skaudžiai klydo tie, kur sakė demokratijas esant susmuku
sias, silpnas ir ištižusias. Demokratijos galybę šiandien 
ant savo kailio patiria diktatoriai, kurie svajojo užvaldyti 
pasaulį ir pavergti tautas. Demokratija karo lauke yra žy
giuojanti ir laiminti pajėga. Ji nugali Pacifiko salose, Itali
joj, Normandijoj, plačiųjų jūrų vandenyse ir aukštai ore.

Vienoj vietoj tačiau demokratija nežygiuoja pirmyn 
ir neneša laisvės vėliavos tautoms. Rytų ir Centro Euro
pos tautoms gresia tokia griežta ir žiauri diktatūra, kokia 
pasauly tegali būti. Rusijos besiveržianti kariuomenė ne
neša kitoms tautoms laisvės, lygybės, teisingumo, žmogaus 
teisių pagerbimo. Ji neša Stalino diktatūrą, kuri yra kie
čiausia iš visų pasaulio diktatūrų ir geriau organizuota už 
naciškąją.

Kai kurie laikraščiai buvo ėmę šiame krašte kalbėti 
apie Rusijos sudemokratėjimą. Gyvenimo praktika to nepa
liudija. Į Vilnių rusai atgabeno ne tremtinius iš Sibiro, ne 
daugel išvežtų anapus Uralo taurių lietuvių demokratų, 
bet tuos pačius lietuviškus komunistėlius, kurie yra pri
siekę raudonosios diktatūros garbintojai ir akli įrankiai 
Maskvos bolševikų rankose. Nė stebėtojai negali įžvelgti 
tų demokratinių Rusijos ženklų; yra tik tam tikrų išviršinių 
permainų, bet esmė pasilieka ta pati — negailestinga dik
tatūra. Toks palankus Sovietų Rusijos gyvenimo aiškinto
jas kaip Walter Duranty, per dvidešimt metų buvęs kores
pondentu Maskvoj, nemato esminių kitėjimo žymių Rusijos 
kolektyvinėj socialistinėj sistemoj, kuri neišvengiamai re
miasi komunistine diktatūra. Jo duodami pavyzdžiai rodo 
tik paviršutines permainas Sovietų Sąjungoj, bet niekas ten 
nesikeičia pačioje sistemos esmėje, kuri pasilieka absoliuti 
komunistinė diktatūra. Herald Lasky, toks palankus bol
ševikų garbintojas, aiškiai pripažįsta, kad visoki Rusijoj 
vykdomi rinkimai tėra gryniausias farsas ir kad Sovietų 
konstitucijoj sužymėtos laisvės nuo popieriaus nė per žings
nį nepažengė į gyvenimą. Milijonai žmonių pasiliko betei
siai, kaip buvę, nežiūrint gražiame konstitucijos popieriuj 
surašyti dar gražesnių laisvių. Net Maskva buvo ėmusi 
pūsti apie religinius palengvinimus, bet dar niekas negirdė
jo, kad būtų grąžinta laisvė kunigams, kuriuos GPU nubloš
kė į Sibirą, arba kad būtų organizuojama religinė pagelba 
milijonams tremtinių plačioje Rusijoje.

Rusijai atiduoti Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Ru
sijos sistemai leisti įsigalėti Centro Europoj ir Balkanuos 
reikštų ne tik Vakarų kultūros ir krikščionybės tradicijų 
pavergimą ir sunaikinimą, bet ir išniekinimą pažangiausio 
politinio principo — išniekinimą demokratijos, laisvės, 
žmogaus asmens ir jo teisių, tautų lygybės. Už šiuos prin
cipus šiandien tūkstančiais žūva amerikiečiai pasaulio fron
tuose, ir kokia likimo ironija būtų, jei jų kraujas ir pa
dėta gyvybė, vietoj laisvės, paskatintų užtraukti vergiją 
ir sunaikinimą milijonams teisingų, pažangių, tos laisvės 
trokštančių žmonių Lietuvoj, Lenkijoj, Balkanuos!

Jeigu Amerikos tarptautinė politika norės būti nuo
sekli ir logiška, ji niekados negalės pripažinti Rusijai Bal
tijos žemių pagrobimo, nes tai būtų tiesioginis pažeidimas 
demokratijai, kuri yra Amerikos gyvenimo esmė ir kurios 
ugdymas ir palaikymas kitose pasaulio tautose savaime 
išplaukia iš šios šalies principų, politinės gyvybės ir gar
bės tautų akyse bei jų viltyse.

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną

Tuoj kitą statykit!

Jeigu žūtų iš rankos priešo, ar likimo
Viens tų, kurs augin garbę, dvasią jūs kilimo, 
Rimkit — tegul jūs širdis drąsums neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo,

Tegul kits kartoja.

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi, tik į gyvenimo hydrą pavirtus,

Nors priešas nestygsta!
Vincas Kudirka.

TeVUČIŲ žemei
Tėvučių žemele, tau giesmę giedosiu:
Galingą senovė, didvyrius, vadus, 
Ir griuvėsius tavo ir tavo kapus — 
Su ašara skausmo ašai apraudosiu!

Tėvučių žemele, suteik tu man galią,
Kad mano giesmelės skambėtų saldžiai, 
Pajudintų širdis vientaučių graudžiai — 
Į meilę tėvynės palenktų jų valią..

Mykolas Dagilėlis

ŽUVO GARSUS LAKŪNAS MARCINKUS
Su anglų lakūnais jis buvo 

sušaudytas kovo mėn.
Vokietijoj

(LKFSB) .Šveicarijos 
Raudonojo Kryžiaus įgalin
tam lankytojui vokiečiai įtei
kė sąrašą sušaudytų 47 kari
ninkų, nacių belaisvių. Tame 
sąraše, kaip jau buvo skelb
ta, yra ir kap. R. Marcinkaus 
vardas. Jisai kaltinamas ban
dęs pabėgti.

Garsus Lietuvos lakūnas 
kap. Romualdas Marcinkus 
buvo gimęs 1910 metais Jur
barke. Jo tėvai priklausė prie 
katalikų parapijos, ir a. a. 
kap. Marcinkus taipgi buvo 
katalikų Bažnyčios narys. Ji
sai buvo vedęs Aleksandrą 
Lingytę, ir ji, rodos, tebėra 
gyva Lietuvoje. Marcinkus 
jaunutis įstojo į karo mokyk
lą ir jau 1929 m. spalių 3 d. 
buvo pakeltas į jaunesniojo 
karininko eiles. 1931 m. vasa
rio 17 d. buvo perkeltas į la
kūnų dalinį ir pasiųstas į 
Aukštuosius Aviacijos kari
ninkų kursus. Juos baigė 
1932 m. Baigęs lakūnams 
skirtas pratybas 1933 m. ga
vo aviacijos karininko laips
nį ir greitu laiku pagarsėjo, 
kaip gabus lakūnas. 1934 m. 
buvo priskirtas prie pulk. 
Įeit. Gustaičio eskadrilės, ku
ri aplankė Europos valsty
bes. 1934 m. rugs. 4 d. buvo 
paskirtas puskarininkių mo
kyklos laikinu vedėju. 1935 
m. buvo paskirtas Fizinio La
vinimo vedėju ir tais pat me
tais rugs. 2 d. paskirtas La
kūnų mokyklos vedėju. 1936 
m. pakeltas į kapitonus. 1939 
m. išėjo į atsargą ir stojo į 
Prancūzijos aviaciją padėti 
kovoti su vokiečiais.

Prancūzijai žlugus, Mar
cinkus paspruko į šiaurės Af
riką, o iš čia, po pilnos nuo
tykių kelionės, pasiekė Gib
raltarą ir, persikėlęs į D. Bri
taniją, stojo į anglų aviaciją. 
Anglijoj įsigijo didelę garbę 
ir vardą savo drąsumu. Kovo-

se ties Dieppe Marcinkaus 
lėktuvas buvo pašautas ir nė
rė į vandenyną, bet kapito
nas spėjo iššokti su parašiu
tu. Jis pateko į vokiečių ne
laisvę ir buvo nugabentas į 
belaisvių stovyklą arti Len
kijos sienos, į rytus nuo Dres
den©, vadinamą Stalag Luft 
III. Čia jis ir buvo nacių su
šaudytas. Yra užsilikęs kap. 
R. Marcinkaus laiškas rašy
tas 1944 m. vasario 26 d., 
kurs rodo jo pergyvenimus 
stovykloje, štai svarbesnės 
to laiško ištraukos:

— Dieve, aš nė negaliu ap
rašyti nuolatinio dienų pilku
mo... Aš noriu atgauti ūpą 
gyventi, ir man nesiseka..., 
ypač po tų visų liūdnų žinių 
apie mūsų kraštą, kurio jau 
aš nebesitikiu pamatyti... 
Žmogui įkyri, nusibosta vis
kas, netgi kentėjimas, ir ma
nasis kentėjimas mane lyg 
apleidžia, bet niekas to vie
ton neateina, niekas, tik kaž
koks tuštumos jausmas ir be
kraštis nusibodimas gyventi..

Kap. R. Marcinkus buvo 
apdovanotas 10 metų Nepri
klausomybės medaliumi, Ge
dimino V kl. ordenu. Čekoslo
vakijos Balto Liūto V kl. or
denu, Čekoslovakų Aviacijos 
Garbės Požymiu, Italijos Ka
rūnos V kl. ordenu, Prancūzi
jos Karo Lakūno požymiu, 
garbingais „Plieno Sparnais”.

Kap. R. Marcinkus parašy
davo protarpiais į Londoną 
pažįstamiems, labai nusiskų- 
sdamas nepakenčiama padė
tim belaisvių stovykloje, kur 
viskas įkyri iki gyvo kaulo: 
ir badas, ir skausmas, ir žmo
niškų sąlygų stoka. Visa pa
guoda buvusios knygos ir mo
kslas, bet kai nuolat tekdavę 
galvoti apie valgį, tai ir kny
gos nesuramindavusios. Gal 
ta sunki padėtis ir paskatino 
priet desperatiško žygio — 
pabėgti, o gal ta žinia apie 
pabėgimą tik paprastas vo
kiečių pateisinimas lakūnų 
nužudymo, kurs buvo įvykdy
tas š. m. kovo mėnesyje.

_

rašė mūsų 
pondentui: „šiandien, 1 
būt, yra mano laimingiausia 
diena šiame pasaulyje, šį ry
tą (birž. 9 d.) gavau progos 
su kapelionu nuvažiuoti į Ro
mą. Nuvažiavome apie pusę 
po 9 vai. ryte. Nuėjau į Va
tikano sekretoriatą sužinoti 
vyskupo Bučio adreso. Gavęs, 
pasigriebiau porą italiukų 
parodyti kelią. Radau vysku
pą Bučį namie. Sutiko su di
džiausiu džiaugsmu, ir taip 
pat kun. Sakevičius, kun. 
Vaitkevičius ir du broliai. 
Perdaviau Jūsų ir Didž. Bri
tanijos lietuvių linkėjimus ir 
žinias. Ganytojas Būčys siun
čia Jums ir visos D. Britani
jos lietuviams savo linkėji
mus ir palaiminimą. Tuoj 
sprukau į Vatikaną pamatyti 
Šv. Tėvą, 12 vai. Nėra žodžių,

sus anglų kalba, maždaug,! naktį okupantai api 
taip: „Esu Jūsų bendras tė
vas...” Toliau prisiminė karo 
baisybes, dėkojo Dievui, kad 
Šventasis Miestas liko nepa
liestas. Pagaliau pasakė: 
„Dabar palaiminsiu jus visus 
ir kas turite religinių daly
kų”. Paskui pradėjome bu
čiuoti Jo šventenybės žiedą. 
Buvau ketvirtas ir sakau an
gliškai:

— Tėve, ar teiksitės mels
tis už Lietuvą?

— Taip, taip, — atsakė Po
piežius taipgi anglų kalba.

— Ar Jūsų šventenybė ži
no apie Lietuvą?

— Taip, taip, mano sūnau, 
aš žinau..., — atsakė Pijus 
XII”.

rijampolės karių irfcFŪI 
ninku mokyklą. Liet] 
vojo iki paskutiniosiį

Septyni šaulių b| 
išsiskirstė Panevėžį] 
kėse, nenorėdami | 
ginklų vokiečiams. | 
visą galimą karinę] 
jėgą okupantai 
stengiasi visai 
Jiems saugiau, kai 1 
ginkluota”.

Ginčai dėl Ryprūsi

Jave- 
kais- 
i$be- 
M 
Į. soras

Sy
kis iri 
k nuo

šiais kūriniais. Jie tau 
ato kaip kažkas viena 
ninga. Senų laikų žn 
šiuos tris paminklus n 
suvesti į sintezę ir juos 
je sutalpinti taip, kaip 
šeimos vaikus prie sta 

Arčiausiai, iš šios 
žiūrint, yra krikštyki® 
lė ir kupli, tvirtai įsiri 
žemę ir kolonomis ran 
kylanti į viršų. Ir bai 
ir krikštyklos kolonos 
muša baili mėnulio šv 
iš tamsaus fono jos h 
paslaptingai ir skleič 
nugalimą žavesį. Juc 
gų, durų ir nišų pre 
kaip kontrastas, žai 
tomis balkšvomis kol 
ir jų susiderinimas 
turi kažką muzikai 
muzikalumo įspūdį j 

! dina bažnyčios fasad: 
eilė kolonų, šiaurė' 
viršų baigiasi darniu 
biu, tarsi paskutinis 
jos atodūsis. Šitos 
stiliaus katedros tu: 
kažką ir žmogiško - 
irasme, kad jos laba 
avo dvasiai. Jos 
žmogaus, jį mesdam 
štybes, kaip gotiko; 
bokštai, jos tavęs, 
vidų, nepaverčia mi 
ke, kuri turi susig 
nuogų ir rūsčių pili 
austis neverta ir t 

lele, tarsi paklydi 
tuščioj žemėj. Roi 
liaus katedra remi; 
mę giedri ir bal 
triukšmo, be patet 
kyla aukštyn, pas 
savimi ir nepri' 
žmogaus savo ūmi 
mu į padanges. J 

, riauninkas, kuris s 
trinas šalis užim 
pasaulių Dievo ka 
nėra kryžiaus kai 
ir Kristaus grabo 
turi ji savyje pusi 
Dievu ir pasauliu 
na pasitikėjimo i 
ramybės, kurią žn 
gerai ištesėtas d 
taika su Viešpačii 
savimi. Tai kaip

Tarp lenkų oficiazd 
nik Polski i Dz. žolni 
Zbignievo GrabowsM 
ginčas dėl Rytų Prū| 
sios Lietuvos. Grabov 
kosi daręs daug paskį 
glijoje R. Prūsijos k 
ir radęs, kad Britų] 
nėra linkę iškraustyt 
čius iš Prūsijos ir ją 
ti lenkams. Todėl jį 
vojo, kad prie šio klai 
ti su nauju sumanj 
tarptautinti Prūsus.! 
laiku pareikštą, į 
smarkiai užsipuolė] 
Polski”, pabrėždami 
jų premieras Mikolaji 
reiškęs „Manchestei 
dian” korespondenį 
Lenkija reikalausiaū 
ti Prusus ir Sileziją Lį 
Tą pareiškimą „Dz. | 
spausdino birž. 3 d]

Perduodamas tą ŽĮ 
sų Londono korespc 
prideda šią pastabą 
viešų pareiškimų ir j 
matote, jie daro viįj'-j 

iŠ ki, kad patys vieni ap 
Stokholmo, Vyr. Lietuvos Iš- tuvių kraujo žemes, j 
laisvinimo Komitetas prane- rias Vytautas Didysį 
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NACIAI IŠŠAUDĖ LIETUVOS ŠTAB4
Mūsų Londono korespon

dentas birželio 5 d. gavo per 
Stokholmą žinių, kad okupan
tai vokiečiai sušaudė, sunai
kino Vyriausiojo Lietuvių 
Štabo vadus — generolus.

„Daily Teleg.” korespon
dentas praneša, kad vokiečiai 
sulikvidavę tuos Lietuvių Ar
mijos palikusius vadus, kurie 
pateko į vokiečių okupaciją. 
Vienas slaptosios lietuvių 
veiklos narys atvyko švedi- 
jon ir papasakojo korespon
dentui, kas buvo nutikę Lie
tuvoje. Lietuvos Generalinio 
Štabo vadai žuvo, kai vokie
čiai atėjo jų suimti. Lietu
viai pasipriešino. Kovoje dau
guma žuvo. Likusieji nusišo
vę, kad nepatekus okupantų 
naguosna gyviems. Prieš tai 
gen. Plechavičius buvo suim
tas ir išgabentas į Vokietiją 
kalėjiman.

Lietuvos Vyr. štabo vadų 
nesutikimas prasidėjęs, kai 
Vokietijos SS vadas gen. Ja- 
ckeln pareikalavo, kad lietu
viai pristatytų 30,000 karių 
Vokietijos aerodromų saugo
ti. Gen. Plechavičius paskel
bęs mobilizaciją, gerai žino
damas, kad Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas tam ne
pritars ir sukliudys. Tuomet 
gen. Jackeln paliepė Plecha
vičiui, kad jis sulietų šaulių 
Sąjungos 13,000 narių su SS 
vienetais. Į tą reikalavimą 
gen. Plechavičius atsakė de
mobilizacija — paleidimu 
Šaulių Sąjungos. Vokiečių 
vienetams buvo pavesta nu
ginkluoti lietuvius šaulius, 
bet septyni jų batalijonai iš
sislapstė Rytų Lietuvos miš
kuose su gautais iš vokiečių 
ginklais ir negausiais šovi
niais. Balandžio mėn. gale 
maršalas Model, vokiečių 
Narvos fronto vyr. vadas, 
pareikalavo, kad lietuviai mo- 
bilizuotųsi prieš rusus. Ple
chavičius atsisakė tai daryti, 
bet tada dar jam buvo leista 
grįžti į štabą.

Iš Stokholmo „Svenska 
Dagbladet” pranešė, esą gen. 
Plechavičius pabėgo iš vokie
čių kalėjimo, š. m. geg. 14 d., 
prisijungęs prie nenuginkluo
tų šaulių Lietuvoje ir su jais 
užėmęs Ukmergę.

Ta proga pasirodė lenkų 
oficioze „Dz. Polski i Dz. 
Žolnierza” birž. 20 d. straips
nis, parašytas šališkai, kiek 
pašiepiamai. Esą, gen. Povi
lui Plechavičiui pavykę su
daryti prieškomunistinę sa
vanorių kariuomenę, kuri tu
rėjusi ginti Lietuvos žmones 
nuo parašiutininkų-komunis- 
tų ir panašių liaudies skriau
dėjų. Bet vokiečiai pareikala
vę, kad lietuviai vyktų saugo
ti aerodromus Vokietijoje, 
kad sudarytoji kariuomenė 
būtų sulieta su vokiečiais. 
Gen. Plechavičiui nesutikus, 
kilęs nesusipratimas. Gen. 
Plechavičius ir jo štabo šefas

pulk. Urbonas buvo suimti, 
dalis šaulių nuginkluota, Ma
rijampolėje sulikviduota ka
riūnų ir puskarininkių mo
kykla. Lenkai teigia, kad gen. 
Plechavičius buvo surinkęs 
30,000 savanorių, bet kiti šal
tiniai mini 13,000. Vėl sako
ma, kad vokiečiai reikalavę 
daliai lietuvių karių vykti į 
Latviją ir Estiją, o kitiems 
į Vokietiją. Tokie 
užsimojimai prieš 
nepatiko nei Vyr.
laisv. Komitetui, 
Plechavičiui, ir dėl 
laiką kilo kruvini susirėmi
mai.

vokiečių 
lietuvius 
Liet. Iš- 
nei gen. 
to prieš

Iš Londono gavome šitokį 
pranešimą: „žiniomis i„

sė, jog geg. 14 d. areštuotas 
Kaune gen. Plechavičius ir 
štabo viršininkas pulk. Ur
bonas. Abudu išvežti Vokie
tijon. Nepavykus okupan
tams lietuvius įkinkyti kovo-
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BOMBOS IR LONDONO LIETUI* wiiIdrau8e žiSri > 
- i - įpliuku-' debesuotą dangų,

kėdamas, nes jo 
niekas nepalauz 
drumstė.

Toliau gi pas 
garsusis bokštas 
marmurinių kol 
liasi aukštyn. S 
tojai nenorėjo ii 
padaryti nepapi 
čiau bemūrijanl

teėję, 
Mekas 
puestelbia 
p Ir tie du 
purtosi 
w įneša 
p idilijos, 
rapra- 
p ir vėl lie
pai ir su

(LKFSB). Mūsų korespon
dentas praneša iš Londono, 
kad skrendančios bombų ata
komis gerokai varginama pie
tinė Anglija. Kol kas lietuvių 
bažnyčia nė klebonija nenu
kentėjo nuo to „naujojo” vo
kiečių ginklo, šiaip jau lietu
vių yra nukentėjusių: rytų 
priemiestyje susprogo kai ku
rių lietuvių langai, pietry
čiuose nutrenkė duris, išnešė 
langus ir kiek stogų apgadi
no. Pietinėje dalyje viena šei
ma buvo netekusi langų ir du
rų, o kita lietuvių šeima — 
poros smulkesnių langų. Tą 
matė mūsų korespondentas 
savo akimis. Sekančią naktį 
tą šeimą vos neištiko didesnė 
nelaimė: šeimininkę užgriu
vo lubos, bet laimingai — ne
sužeidė. Kiti jų namiškiai 
sveiki Vokiečių sparnuoti 
sviediniai lekia ne par aukš
tai ir, jei tik giedras oras, 
aiškiai matomi. Stumiklis—
motoras urzgia skirtingai mas buvo Glasgowe ll^Dnetikęs žmogių, — susu 
nuo kitų ir išleidžia šviesos liepos 31 d. Ikonas. _'o Bukingamas,

l^u, ~ juk kiekvienas y 
4. kokia čia kaltė, jei jie r 

Klaudija ir Bukingamo i 
pat>'riau- kad 

ir jie negalėjo nemylėt

tiems durų užraktus! 
stogai prakiuro, betį 
nukentėjusių tarp I 
lietuvių nėra. Palygį 
kas, lietuviai laimins 
kitus. Dauguma lietui 
timis miega slėptuvėj 
po žeme, kiti gatvių s 
slėptuvėse. Pasilikusi 
mie tenka nenusiren^ 
tis prasnausti. Kun.l 
tulaitis susirūpinęs, k 
tais bomba neuždegt 
vių bažnyčios, taigi 
dažnai praleidžia aps 
bebudėdamas, kad n 
atveju* galėtų laiku ! 
zuoti pagalbą.

Buvo numatyta liepj 
šaukti antrąjį Didžios! 
tanijos Lietuvių Selj 
dėl tų skrendančių I 
Škotijos atstovai ma 
siant nesaugu vykti į!

Jean De La Brete

Vaičiulaiti

(Tęsinys)

^pasakykit man, ar teisybė, 
, ® daug moterų.
R - tarė suerzintas klebo 

na tai^i seimas atidaS^11 jukvyrasgalin 
ną, taigi seimas Pranciškus I mylėjo O 
ribotam laikui. Pirmi

ar ugnies srovelę. Kai pasi- ! 
baigia jėga, stumiklis susto
ja, liepsna užgęsta, sviedinys 
krinta pražulniai. Kur krinta, 
iš visos apylinkės išneša lan
gus, dažnai duris, o jei pasi
taiko į netvirtai statytų na
mų tarpą, tai ir keletą namų 
apgriauna.

Sekančiame laiške, rašyta
me liepos 4 d., mūsų kores
pondentas praneša, kad at
skridusi vokiečių bomba kri
to rajone, kur yra Lietuvos 
atstovybė, ir ištrenkė dešimtį 
langų, tačiau iš atstovybės 
personalo nesužeidė nieko. 
Taipgi poroje lietuvių namų 
lubos įgriautos, keliems lan
gai su spelčiais išlėkė, ki-

Lietuviai reikalai
Rytprūsių” ;

Liet. Tautinės Taryl 
džiamasis „Lithuanian 
tin” pasiekia ir 
Lenkų oficiozas 
„Polski ir Dz. 
minėdamas Klaipėdos 
netekimo sukakčiai 
ti išleistą „Lithuanian 
tin” numerį, pažymi, 
tuviai reikalauja ne 
žinti Klaipėdą su visu 
tu, bet ir Tilžės bei

lietuvių apgyventos.

.^iiureaamas klebo 
kad negalima atsak

sritis, kurios nuo amži 
lia-Hi-trin o ncvifon f na

kad yra dalykų, apie kur 
Į ta negali suprasti,

^mane ima baimė; esu 
® ^Bukingamas toks žavi 
^ mažyte, aš gi esu mėgii 
į^tyti Valterį Skotą, c

> jūsų aiškinimai nevisai
Visa tai taip ke 

i " Pagaliau išaiškinkit n 
^tenkinimą?
^’’susiturėdamas klebo

Jk^taporankairpasp
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A Vaičiulaitis

asvires Bokštasu

I talijoj dabar mūšiai eina 
priesinoginkli’ e garsaus Pizos miesto, 

kaip 
atro-

vo. Gyvuosius f. 
gabeno. Gegužį' 
naktį okupantu 
rijampolės kaiį 
ninku mokyklą/

Į duodam aprašymą, 
»sto meno paminklai 
■taikos laiku.

Red.

i mels-

vojo iki paskuti;

Septyni šaulį, 
išsiskirstė Pag 
kėse, nenorį 
ginklų vokiečiu 
visą galimą 
jėgą okupantu 
stengiasi vist 
Jiems saugiau, į “ 
ginkluota".

kė Po- 
ilba.
ybė ži-

sūnau, 
Pijus

n?y
suimti, 
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sako- 

kalavę 
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prieš 
irėmi-

Galilėjaus tėvišką 
ažiavau vakare. Oras bu- 
niūrus, o siaura Viktoro 
lanuelio gatvė — pilna 
onių. Tai buvo pasivaikš- 
jimas, pietiečio pamėgi- 
s rodytis gatvėje, eiti jos 
uriu, nesibijant reto tram- 
aus ar automobilio. Toliau 
jau ramios gatvės. Jos ve- 
vis tolyn ir tolyn nuo mies- 
centro, kol atsidursi be- 
k laukų pakraštėje. Iš tik- 
ų, peržengęs tas storas 

Tarp lenkuos rines sienas, kurios seno- 
mk Polski iDiį saugojo ir gynė Pizos gy- 
Zbignievo Grab įtojus, išeitum į pievas ir į 
ginčas dėl Rytį.-įas lygumas, kurios nuo 
sios Lietuvos.0, jkanijos Apeninų traukias 
kosi daręs dau^ jūros, daiktais nuogos ir 
glijoje R. PiB. nodos, daiktais apžėlusios 
ir radęs, kad į džių kuokštais. Ir žiūrėda- 

s į tuos sutemose dunk- 
čius iš Prūsijos? čius kalnus, kurių viršū- 
ti lenkams. Tos 
vojo, kadprieai
ti su nauju® i: kadaise ir čia būta di- 
tarptautintiPrĖ ės praeities. Miestas turė- 
laiku pareikšti 
smarkiai ute
Polski”, pabii ešais ir juos nuveikė, kol 
jų premieres 1 
reiškęs „Maut 
dian” korespe
Lenkija reikme muši Korsiką, Sardiniją ir 

ti Prūsus ir Siler 
Tą pareiškimą i

Ginčai dėl Rjy

nėra linkę išfe.

Pizą

e ir šlaituose draikosi že- 
debesys, kažin ar pagal-

savo šlovę, turėjo galybę 
riose ir žemyne, kovojo su

jo ir jam eilė, šita stipri 
publika, kuri mušė saracė- 
i, kuri į savo rankas buvo

o įtaką plėtė Rytuose, atė- 
s valandai, sukniubo prieš 

spausdino biiiltują, paskui visiškai pa- 
avė Florencijai, Raudono- 
3 Lelijos miestui.

ei dabar keleivis užsuka į

šitokį 
s iš 
ros Iš- 
prane- 
tuotas 
ius ir 
c. Ur- 
Vokie- 
:upan- 
kovo-

PerduodamaslĮ 
sų Londono te 
prideda šią pas 
viešų pareiškiu; septyniasdešimt tūkstan- 
matote, jie dar 
ki, kad patys te 
tuvių kraujo te , v
rias Vytautas!); W ir sl° laiko zmoSul 
jo 1413 m vote >da Paspirties ilgų amžių 
pasiuntiniui Mat Tas keleivis vyks- 
*■ Jr rt'4-nilrorn o t oi orm O

— Prūsai ynu ^gje įr prįeg savo akis turi 
no protėviųtei. iaprasto darnumo vaizdą, 
Jausiu iki pat 0 į sudaro krikštykla, baž- 
mano tėvų palik

gyventojų miestą, tai kaip 
dėl tos praeities, kuri ita- 
uemėj dvelkia kiekvienam

katedros aikštę, atsistoja

šiais kūriniais. Jie tau pris
tato kaip kažkas viena ir vie
ninga. Senų laikų žmonės 
šiuos tris paminklus mokėjo 
suvesti į sintezę ir juos erdvė
je sutalpinti taip, kaip vienos 
šeimos vaikus prie stalo.

Arčiausiai, iš šios kertės 
žiūrint, yra krikštykla, dide
lė ir kupli, tvirtai įsirėmusi į 
žemę ir kolonomis ramiai be
kylanti į viršų. Ir bažnyčios 
ir krikštyklos kolonose atsi
muša baili mėnulio šviesa, ir 
iš tamsaus fono jos baltuoja 
paslaptingai ir skleidžia ne
nugalimą žavesį. Juodi lan
gų, durų ir nišų protarpiai, 
kaip kontrastas, žaidžia su 
tomis balkšvomis kolonomis, 
ir jų susiderinimas savyje 
turi kažką muzikalaus. Tą 
muzikalumo įspūdį ypač ža
dina bažnyčios fasadas, kurio 
eilė kolonų, siaurėdamos į 
viršų baigiasi darniu sąskam
biu, tarsi paskutinis simfoni
jos atodūsis, šitos romanų 
stiliaus katedros turi savyje 
kažką ir žmogiško — bent ta 
prasme, kad jos labai artimos 
tavo dvasiai. Jos nedrasko 
žmogaus, jį mesdamos į auk
štybes, kaip gotikos staigūs 
bokštai, jos tavęs, įėjusio į 
vidų, nepaverčia menka dul
ke, kuri turi susigūžti tarp 
nuogų ir rūsčių piliorių eilės, 
jaustis neverta ir bejėge da
lele, tarsi paklydusia šioj 
tuščioj žemėj. Romanų sti
liaus katedra remiasi į tą že
mę giedri ir balta, ir be 
triukšmo, be patetiškumo, ji 
kyla aukštyn, pasitikėdama 
savimi ir nepriblokšdama 
žmogaus savo ūmu įsibėgėji
mu į padanges. Ji nėra ka
riauninkas, kuris skuba į sve
timas šalis užimti daugiau 
pasaulių Dievo karalystei. Ji 
nėra kryžiaus karų skelbėja 
ir Kristaus grabo ieškotoja: 
turi ji savyje pusiausvyrą su 
Dievu ir pasauliu, ji yra pil
na pasitikėjimo ir tos gilios 
ramybės, kurią žmogui teikia 
gerai ištesėtas darbas, san
taika su Viešpačiu ir su pačiu

••■y-.-
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ŠIAULIŲ 
nuostolių
Šiauliai yra svarbus geležinkelių centras, kurį paėmę, 
rusai atkirto naciams kelią pasprukti iš Latvijos ir 
Estijos. Vokiečiams buvo likęs vienintelis geležinkelis, 
kuriuo jie per Tilžę ir Mažeikius galėjo dar susisiekti 
su Estija ir Latvija, bet šį pirmadienį rusams užėmus 
Mintaują Latvijoj, buvo nukirstas ir tas kelias.

MIESTE: Vienas 
buvo Šiaulių miesto

iš stambiųjų vokiečiams 
netekimas Lietuvoje.

„New York Times” korespondentas W. H. Law
rence, rašydamas apie Šiaulių mūšį iš Maskvos, pra
neša, kad pačiame Šiaulių mieste buvę smarkių susi
rėmimų, dalyvaujant ir motorizuotoms dalims.

Šiame paveiksle matom Šiaulių rinką. Paveikslą 
piešė garsus lietuvis dailininkas M. Dobužinskis, da
bai’ gyvenąs New Yorke. Už rinkos matyti Šiaulių 
bažnyčios bokštas. Ši bažnyčia yra viena iš gražiųjų 
Lietuvoj.

;ia ir bokštas, šie šaunūs savimi. Tai kaip ūkininkas, 
ogaus kūrėjo darbai bylo-; kuris stipriai remiasi į dirvą 

T A ATRAKTA T IF Qe tik patys iš savęs, bet j ir drauge žiūri į kur ne kur 
LUlwUlW Lili ns padeda ir pati aplinkų-, debesuotą dangų, žiūri pasiti-

Čia, miesto pakraštėje,
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ir du- 
na — 
ų. Tą 
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pasi-1 
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ų na- i 
namų

tiems dm uit u ramybę ir tylą. Niekas 
stogai prakiuro.’ riu triukšmu tau nestelbia 
nukentėjusių tr

kas, lietuviai k stes zole£tarsi.da/ ne„sa 
kitus. Dauguma- 
timis miega slė[t 
po žeme, kiti gat 
slėptuvėse. Pas® 
mie tenka neniL 
tis prasnausti. D 
tulaitis susirūpid 
tais bomba n® 
vių bažnyčios, - 
dažnai praleidai 
bebudėdamas, b 
atveju’ galėtų 
zuoti pagalbą.

.edrasko įspūdžio. Ir tie du 
kai, kurie linksniai vartosi

igiau jaukumo ir idilijos, 
į įeina pro šalį moteris, pra- 

iuoja tramvajus, ir vėl lie
si vienas su savimi ir su

kėdamas, nes jo dvasios dar 
niekas nepalaužė ir nesu
drumstė.

Toliau gi pasviręs į šalį 
garsusis bokštas, kuris ištisa 
marmurinių kolonų eile ke
liasi aukštyn. Senieji staty
tojai nenorėjo iš šito bokšto 
padaryti nepaprastybės. Ta
čiau bemūrijant luitą prie

Jean De La Brete

MANO DĖDE IR
MANO KLEBONAS

Vertė A. Vaičiulaitis---- .

šyta- 
ores- 
1 at- 
i kri- 
;uvos 
šimtį

Buvo numatytoj 
šaukti antrąjį Di- 
tanijos Lietam 
dėl tų skrenda 
Škotijos atstomj 
siaut nesaugu te 
ną, taigi seimas H 
ribotam laikui. H 
mas buvo GM 
liepos 31 d.

„Lietuviai
Rytpf^

Liet. Tautinės 1 
džiamasis „LithM 
tin” pasiekia H 
Lenkų oficiozas 1’1 
„Polski ir Dz. M 
minėdamas Klaipai 
netekimo sukakčių 
ti išleistą „Litini 
tin” numerį, pm

'ybės tuviai reikalauja^ 
lieko.
lamų
lan-
ki-

žinti Klaipėdą su . 
tu, bet ir Tilžės ^1 
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L Dabar, klebone, pasakykit man, ar teisybė, kad 
‘ui pasitaiko mylėti daug moterų.
— čia nieko nežinau, — tarė suerzintas klebonas.
į- Bet jūs turit žinot. Pagaliau juk vyras gali mylėti 
le savo žmoną, kadangi Pranciškus I mylėjo Oną ir 
/o vedęs?
— Pranciškus I buvo netikęs žmogus, — sušuko iš 
jtrybės išvestas klebonas. — O Bukingamas, kuris 
Į patinka, ir negeresnis!
į- Mano Dieve, — tariau, — juk kiekvienas yra ki
lio būdo, ir nesuprantu, kokia čia kaltė, jei jie mylėjo 
įig moterų. Karalienė Klaudija ir Bukingamo žmona 
į buvo panašios į tetą. Be to, aš patyriau, kad jaus- 
f negalima užgniaužti, ir jie negalėjo nemylėti, kaip

|~ Kas, Regina?
I- Nieko, klebone. Bet mane ima baimė; esu linkusi 
[e netikusių žmonių, nes Bukingamas toks žavus!
Į— Bet pagaliau, mano mažyte, aš gi esu mėginęs tau 
tą aiškinti, kai ėmei skaityti Valterį Skotą, o tu at- 
Sai, lyg nieko nesupratus.
Į— Klausykit, klebone, jūsų aiškinimai nevisai ryškūs, 
mano galvoj tiek abejonių!... Visa tai taip keista, — 
Ibėjau susisvajojus. — Pagaliau išaiškinkit man, ko
i’meilė žadina jūs nepasitenkinimą?
r— Regina, — tarė nesusiturėdamas klebonas, — 
Rikis! Tu taip klausinėj!, kad negalima atsakyti. La- 
I rimtai tau sakau, kad yra dalykų, apie kuriuos nė
ra tau kalbėti ir kurių tu negali suprasti, nes esi 
f jauna.
Klebonas pasibruko kepurę po ranka ir paspruko. Aš 
|kui pribėgau prie durų ir sušukau:

luito, pasiekus jau vienuolika 
metrų, žemė staiga įdubo, ir 
bokštas nulinko į šalį, taip 
kad dabar jis yra keturis su- 
virš metrus pasidavęs į šoną.

Palikęs šitą gražią trijulę, 
užsuku į pačią katedrą. Vely
kų išvakarėse kunigai gieda 
šventas giesmes, nedidelis 
būrys klausosi ar meldžiasi. 
Smalsieji sulindę prie grote
lių, tokių aukštų, kad reikia 
pasistiebti, ligi geriau pama
tysi giesmininkus — pralo
tus ir kanauninkus su raudo
nais rūbais, ir tuos jaunus 
klierikus, kurių balsai skam
ba taip skaidriai ir gaudžia 
aidi skliautuose. Aš net įta
riu, kad šitie skliautai dar la
biau išgražina jų balsą, pa
daro jį bemaž angeliškai tyrą. 
Mat, prieš devynis šimtus 
metų architektai buvo nepa
prasti rezonanso žinovai. Kai 
rytojaus dieną nuėjau į krik- 
štyklą ir apžiūrėjau jos vitra
žus ir statulas, kai apžvel
giau ją visą, tokią didžiulę ir 
savo mase lyg prikniubusią 
prie žemės, sargas parodė dar rėję, kaip toji vandenų vii- to sukasi”. Tačiau dabar jis 
vieną dalyką, kurio pats nie
kaip nepastebėsi: jisai uždai
navo — ar užgiedojo. Visi su-

stebuklingas nei netgi kuo 
savotiškas — tačiau bonios 
skliautuose jis atsiliepė taip 
giedriai ir grynai, kad norė
jai tikėti, jog ten aukštai sle
piasi nepaprastaš daininin
kas ir stebina tave savo bal
su, čia garsiai šaukiančiu, čia 
pritylančiu ir gęstančiu, čia paprastų 
vėl atgimstančiu, paskutinį kiekvienas daiktas apreiškia 
sykį suskardinčiu ir iš lėto, kitiems neregimas paslaptis 
iš lėto nykstančiu tobuliau- ir turi kitiems negirdimą kal- 
siais aidais. Todėl vėliau pa- bą. Prieš kelis šimtus metų 
manitm a v nokina Irafadrm’ • i_ X___X- • __________u__

ir įsispyrę laiko viršutinę sie
tyno dalį. Mes šioj vietoj ga
lime valandas ir amžius žiū
rėti, kaip siūbuoja tasai ži
bintas, ir matysim tik pap
rastą supimąsi, slankiojimą 
iš vieno šono į kitą. Tačiau 
esama nepaprastų akių ir ne- 

l protų, kuriems

maniau, ar nebus katedroj 
girdėti balsai tyresni negu iš 
tikrųjų yra: greičiausia 
skliautai juos išpuošė, išlygi
no ir tavo ausiai siūbtelėjo

šitoj bažnyčioj per pamaldas 
stovėjo vienas iš tokių žmo
nių, ir jis vadinosi Galilėjus. 
Jis stovėjo, sekė akimis sie
tyno siūbavimą ir bežiūrė-

grynus kaip tasai gintaras. Ir damas surado kūnų švytavi- 
švenčių valanda, tosios gies- mo dėsnį, kurį vėliau pats pri
mes, patsai bažnyčios vidus, taikė laikrodžiams. Iš šito 
apgaubtas šešėlių ir pilnas miesto kilęs, nuo pasvirusio 
vargonų ošimo, keleivį pa- bokšto tikrinęs kūnų kritimo 
traukia į save, jo dvasią nu- dėsnius ir savo mokslą šiam 
neša į gražesnius laikus ir mieste dėstęs, pagaliau jis 
gražesnes sritis. Ir jo rūpės- tapo nemielas savo tėviškei, 
čiai ir vargai tą valandą ap- jįs turėjo bastytis svetur, se- 
tilsta ir nusidažo kitokia nas turėjo stoti prieš teismą 
prasme — aptilsta gal tik del dėl savo mokslinių tiesų ir 
to, kad paskui grįžtų sustip- nedrąsiai kartoti: „O vis dėl-

nis.
Viršuj siūbuoja ir žėri šie- čioje Florencijoj, guli tarp 

tynas. Jame iškalti stiprūs ir didžių tautiečių, priešais My-

guli švento Kryžiaus bažny-
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tiks, kad jo balsas nebuvo nei sveiki kūdikiai; nuogi jie visi kolo Angelo grabą.

— Sakykit, ką norit, brangus klebone, bet aš nusi
manau apie meilę; tai gražiausias dalykas pasaulyj! 
Valio meilė! ,

Klebonas dvi dienas nesirodė Krūmynėj, todėl nusi- 
• minus, kad taip jį suerzinau, trečią dieną žingsniavau 

į kleboniją atsiprašyti. Radau jį virtuvėj valgantį skur
džius pusryčius, kuinuos jis rijo ir greit ir su apetitu.

— Klebone, — tariau gana nužemintai, — supykot?
— Truputį, Reginute. Tu manęs niekados neklausai.
— Prižadu daugiau jums nekalbėti apie meilę, kle

bone.
—Ypač pasistenk, Regina, nemąstyti apie dalykus, 

kurių neišmanai.
— A, neišmanau! — surikau staiga užsidegus. — 

Aš labai gerai išmanau, ir nežiūrint visų žemės kle
bonų, tvirtinsiu, kad...

— Na,—nutraukė drąsos netekęs klebonas,—tu vėl 
suklydai.

— Tikrai, brangus klebone, bet sakau jums, kad 
apie visa tai joks klebonas nieko nenusivokia.

— O Regina Lavai 
moką, mažyte.

Taip baigėsi mano
Tačiau dienos ėjo.

greit susierzindavau.
baus įvykio netekau jokios vilties, netekau ramybės ir, 
nuobodulio padedama, pasinėriau į niūrų liūdesį.

Kaip tik tuo laiku klebonas susipyko su teta, kuri 
išvarė jį lauk.

Sėdėjau saliono palangėj ir girdėjau tokį pasikalbė
jimą:

— Ponia, — tarė klebonas, — norėjau užsiminti 
jums apie Reginą.

— Kodėl?
— Ponia, tam vaikui nuobodu. Pono Konprato atsi

lankymas praplėtė jos akiratį, jau anksčiau kiek nu
šviestą romanų. Jai reikia prasiblaivinti.

—Prasiblaivinti! Kur aš ją galiu dėti? Pati nepa
krutu, sergu.

— Taip pat nemanau, ponia, kad jūs ją prablaivinsit. 
Reikia parašyti ponui Pavoliui ir paprašyti, kad ku
riam laikui Reginą pasiimtų pas save.

dar mažiau. Šiandie ateisiu į pa

rimčiausias kivirčas su klebonu.
Paulius Konpratas nesirodė, ir

Praslinkus mėnesiui po to svar-

Šalia bažnyčios yra ir Cam- 
posanto — kapinės. Numirė
liai čia buvo laidojami gale
rijoj, po stogu. Ir tos kapi
nės viduje turi kiemą, kuria
me želia vešli žolė, rymo pora 
tylių kiparisų ir, nežinia iš 
kur atklydusi, dūzgia bitė. Ji 
nulekia į galeriją, pas negy
vuosius, ir jos dūzgimas šioj 
visiškoj tyloj atliepia grau
džiai ir nykiai. Aplinkui ten 
sudėtos etruskų ir romėnų 
iškasenos, yra ten paminklų 
ir antkapių, bet jie nė nesi
kėsina prilygti Genujos nu
mirėlių karalystei, kuri žėri 
saulėje, ištekliuje ir truputį 
klaikiame nerūpestingume. 
Čionai sienose dirbo garsieji 
šio miesto dailininkai. Dirbo 
jie senais laikais ir nutapė 
šioj vietoj anų gadynių tikė
jimą ir pažiūras. Apie tas pa
žiūras į žmogaus likimą ge
riausiai kalba A. Orcagnos 
didžiulis paveikslas „Mirties 
pergalė”, kurį matai čia pat 
įėjęs į kapines. Jame esama 
trijų scenų. Pirmojoj damos 
ir kavalieriai joja į medžiok
lę. žirgai įtempę kaklus, ska
likai nerimsta, jausdami ar
timą grobį. Tik štai visi jie 
baisiai nustebinti: kelyje ran-

da tris atvožtus grabus. Vie
no lavono jau tik kaulai, ant
ras jau irsta ir pūva, o tre
čiasis dar beveik sveikas. Nu
stebę ir sujaudinti ne tik 
žmonės, bet ir gyvuliai. Vie
nas arklys ištiesia kaklą, žiū
ri į grabus, papūtęs šnirples. 
Mažasis šuo pasišiaušęs pri
bėgo prie pirmutinio kūno, ki
ti toliau uodžia ir stiebiasi 
ant pasturgalinių kojų. Da
mos, matydamos žalčius, 
šliaužiančius per lavonus, su
ka galvas į šalį, kai tuo tar
pu pasirodo šventasis Maka- 
rijus su rašytais lakštais ran
koje ir medžiotojus moko do
ro kelio ir tikro gyvenimo. To 
tikro gyvenimo reikėtų ieš
koti ne fazanų ir stirnų me
džioklėse, o tame nuošalume, 
kurį pamėgo anachoretai, ro
domi antrojoj paveikslo daly. 
Šie atsiskyrėliai savo dienas 
leidžia garbindami Viešpatį, 
prie koplytėlės laiptų įsigili
nę į šventas knygas ir supa
mi savotiškos idilijos: nuo 
galvos ligi kojų apsigaubęs, 
barzdotas anachoretas antai 
melžia stirną. Gyvulėlis žino 
nieko blogo nepatarsiąs iš šios 
skaisčios sielos — jis, atsta
tęs balkšvą savo pagurklį, 
klūpo ant pirmutinių kojų ir 
dar laiko iškėlęs aukštyn vie
ną paskutinę koją, kad atsis
kyrėliui būtų lengviau milžti. 
Pienas trykšta į storą puody
nę, o ir užkąsti bus ko: me
džiuose pilna vaisių. Atsisky
rėliams draugystę sudaro ne 
tik mintys apie Dievą, ne tik 
nuošali giria ir kalvos, bet ir 
fazanas, ir stirna, ir zuikis, 
kuris čia tupi be jokios bai
mės.

O vis dėlto būtų ko išsi
gąsti, ir dar kaip išsigąsti! 
Gana tik žvilgtelti aukštyn: 
iš to kalno, kurio papėdėj taip 
ramu, verčiasi ugnis — pra
garo ugnis. Ir velniai pro vir
šūnės skyles kemša nelabą
sias vėles gilyn... Tačiau tre
čiąją paveikslo sceną imkime 
iš toliau, iš ten, kur mirtis, 
sveika ir pilnaveidė moteriš
kė, su išsidriekusiais plaukais 
ir plačiu dalgiu rankoje, ker
ta savo derlių. Teisybė, jos 
laukia eilė neregių, raupsuo
tų, senatvės palaužtų, luošų 
elgetų, bet ji įsisuko į me
džiotojų, į didikų, į pirklių, 
į kunigų tarpą. Daug jų guli 
ką tik mirusių žemėje, ir jų 
vėlės jau eina į kitą pasaulį. 
Jų burnos pražiotos, ir štai 
pro lūpas iš kūno kraustosi 
vėlė, didumo sulig poros me
tų vaiku: tai tartum antras 
gimimas! Dievobaimingo
vyskupo ir kitų gerų žmonių 
sielas priima angelai ir neša 
į rojų, kur jos, susėdę ant 
skrynių, tarp medžių, klauso
si stygų muzikos.

— Parašyti ponui Pavoliui!... Tikrai ne! Mažoji pas
kui nenorės grįžti.

— Galimas daiktas, bet tai jau antraeilis klausimas, 
kuriuo vėliau pasirūpinsim. Pagaliau kurią nors dieną 
ji turės pasirodyti žmonėse, todėl manau, kad ji turėtų 
pakeisti savo dabartinį gyvenimą ir pamatyti daugiau 
dalykų, apie kuriuos ji neturi jokio supratimo.

— Man tai ne galvoj, klebone. Regina liks čia.
— Bet, ponia, — atsiliepė klebonas, kuris vėl pa- 

sikarščiavo, — jums kartoju, kad čia skubus reikalas. 
Regina nuliūdus, jos galva laki ir daug dirba; esu tikras, 
kad ji įsimylėjo poną Konpratą.

— O kas man, — tarė teta, kuri negalėjo suprasti kle
bono įrodymų.

— Parašyta, kad vienatvė yra velnio patarėja, po
nia, ir jaunystėj tai tikra teisybė. Vienatvė Reginai 
netinka; menka pramoga ją priverstų pamiršti aną 
vaikiškumą, trumpai sakant.

— Kaip keistai galvoja klebonas!—mąsčiau sau. — 
Pro pirštus žiūrėti į tokį rimtą dalyką ii' tikėti, kad 
kada nors pamiršiu poną Konpratą!

— Ponas klebone, — prabilo teta labai sausai, — 
žiūrėkit savo dalykų. Aš darysiu, kaip man išrodo, o 
ne kaip tamstai.

— Ponia, tą vaiką iš visos širdies myliu ii' nenoriu, 
kad ji būtų nelaiminga! — atsakė klebonas tokiu bal
su, kokio dar nebuvau iš jo girdėjus. — Ją jūs palaido
jot Krūmynėj, jūs niekados jos nepatenkinot, ir galiu 
pasakyti, kad be manęs ji būtų išaugus nemokyta, su
laukėjus ir būtų buvus it laukinis, skurdus augalas. 
Kartoju — reikia parašyti ponui Pavoliui.

— Jau perdaug! — suriko įšėlusi teta. — Ar aš ne
turėsiu valios savo namuos? Eikit iš čia, ponas kle
bone, ir daugiau nepasirodykit.

— Gerai, ponia, dabar žinau, kas man daryti. Jei 
anksčiau taip nepasielgiau, tai šiandie aiškiai matau, 
kad mane buvo apakinęs savanaudiškas malonumas, 
nes norėjau nuolat susitikti su Reginute.

Apsiverkusią mane klebonas rado alėjoj.
— Ar galimas daiktas, brangus klebone!... Išmesti 

lauk dėl manęs! Kas mums bus, jei nesimatysim?
— Girdėjai ginčą, vaikuti?

— Taip, taip, buvau palangėj. A, kokia moteris, ko
kia!..

— Na, na, nurimk, Regina, — tai'ė klebonas, ku
ris buvo išraudęs ir visas drebėjo. — Dar šį vakarą ra
šau tavo dėdei.

— Brangus klebone, negaišdami rašykit. Kad tik 
jis tuoj manęs atvyktų!

— Turėkim viltį, — atsakė klebonas, liūdnokai nu
sišypsodamas.

Bet visokios pareigos jam sutrukdė tą patį vakarą 
rašyti .ponui Pavoliui, o rytojaus dieną teta, kuri jau 
kelinta savaitė grūmėsi su liga, sunkiai susirgo. Pen
kioms dienoms praslinkus mirtis pasibeldė į Krūmynės 
duris ir pakeitė mano gyvenimą.

vm
Tuoj po tetos mirties pasislėpiau klebonijoj. Sirgda

ma ji nė karto nepasišaukė manęs, ir ją atsidėjus slau
gė Suzona.

Klebonas parašė ponui Pavoliui, kad teta serga, bet 
liga taip stiprėjo, jog dėdė, dar neatsakęs į klebono 
laišką, jau gavo telegramą apie liūdną pabaigą. Jis 
tuoj mušė mums žinią įspėdamas, kad negalės daly
vauti laidotuvėse.

Rytojaus dieną gavom laišką, kad jis, nevisai pasi
taisęs iš kaulų gėlos, neatvyks į Krūmynę. Jis klebono 
prašė, kad po kelių dienų mane nuvežtų į K... tikėda
masis jau būsiąs pagijęs ir atvyksiąs manęs pasitikti.

Teta buvo palaidota be iškilmių ir ceremonijų. Jos 
niekas nemylėjo, ir į kitą pasaulį ji nukeliavo nepalydė- 
ta didelių simpatijų.

Iš pakasynų grįžau didžiai stengdamosi nors kiek 
nusiminti, bet veltui. Kad ir kažin ką būtų sakius są
žinė, mano galvoj ir širdy nerimo laisvės jausmas. Jei 

. būčiau žinojus vieno garsaus žmogaus posakį, tikriau
siai būčiau jį nusavinus, ir tvirtinu, kad apimta išdi
džios žmonių neapykantos būčiau sušukus:

„Nežinau, kas vyksta niekšo širdy, bet pažįstu pado
rios mergaitės širdį, ir mane gąsdina tai, ką joje ma
tau!”

Bet tų žodžių visiškai nežinojau ir negalėjau pasi
naudoti jais tetos šešėliui patenkinti.

(Bus daugiau) ,
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BAZARAS - BAZARĖLIS

D. DIENOS AUKA

Charles J. Augustin, 225 
Fernon St., krito kovoje už 
mūsų laisvą ir geresnį gyve
nimą Amerikos kariuomenės 
įsiveržimo metu į Prancūziją, 
birželio 7 dieną: A. a. Charles 
buvo 28 metų karys, kariuo
menėn išėjęs prieš 18 mėne
sių. Jo mylima žmona lietu
vaitė Adelė Kazelytė tą liūd
ną ir sukrečiančią žinią gavo 
liepos 4 dieną, tai yra Ameri
kos Nepriklausomybės pa
skelbimo dieną. Ir velionis 
buvo lyg dar viena auka ant 
to didelio aukuro už ameri
kiečių ir gal milijonų kitų 
laisvę ir geresnį gyvenimą. 
Charles Augustin buvo vedęs 
lietuvaitę Adelę Kazelytę 
1940 metais, šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. Jiedu 
gražiai sugyveno ir buvo su
darę malonią katalikišką šei
mą. Pažymėtina, kad Charles 

__ gyveno pas savo uošvius, 
pats būdamas nelietuvis, bet 
su savo namiškiais ir visais 
lietuviais labai gerai sugyve
no ir visi labai apgailestavo, 
sužinoję jo mirtį. Kiekvieną 
sekmadienį jis eidavo į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią 
ir ten melsdavosi. Prieš išėji
mą į kariuomenę dar karš
čiau meldėsi, nes kas gali ži
noti, koks likimas laukia 
kiekvieno kario pavojuje gy
venančio. Jis savo laiškuose 
žmonai nuolat rašydavo ir 
prašydavo, kad melstų stip
rybės ir greitesnio pasimaty
mo namuose. Bet 
taip nulėmė.

Kaip karys, jis 
vo pagyrimo ir 
mirdamas už tėvynę. Jo da
lies generolas parašė laišką 
ir pareiškė žmonai ir namiš
kiams užuojautą dėl žuvimo 

' ir pažymėjo jo didvyriškumą, 
kariaujant už Tėvynę ir au
kojant savo gyvybę. Esant 
karui negalima paduoti visų

■

Rugpiūtis-August 4,19

JIS ŽUVO UŽ AMERIKIEČIUS

smulkmenų, kaip jis žuvo, bet 
pranešta, kad po karo bus ga
lima parsitraukti iš Europos 
ir palaidoti karį savo apylin
kėj.

A. a. Charles Augustin dar 
paliko savo tėvelį ir kitus ar
timuosius. Jo motina jau yra 
mirusi prieš kelerius metus.

Liepos 27 dieną, 5 vai. p. p. 
Wharton ir S. 4-os gatvių 
sankryžoje įvyko susisiekimo 
nelaime. Didelis sunkvežimis 
sukosi iš Wharton į 4 gatvę 
ir tuo pat metu gatviakaris 
leidosi ta gatve, kur abu su 
didėliu trenksmu ir susikir
to. Sunkvežimis buvo užmes
tas ant šaligatvio, nulenktas 
ratas, įlenkta šoferio būdelė, 
o gatviakaris, numestas nuo 
savo bėgių, ilgai kankinosi, 
kol vėl buvo ten užstumtas. 
Laimei, šoferiai nebuvo už
gauti, tik keleiviai buvo iš
gąsdinti ir sukratyti. Didelė 
daugybė žmonių subėgo žiū
rėti nelaimės. Daugelis tėvų 
ir motinų išgąstingai rūpino
si, ar kartais jų vaikučiai ne
pateko į nelaimę.

Vasaros mokyklai daug pa
siaukojo kun. Ign. Valančiū- 
nas ir kun. V. Vėžis, kurie 
kiekvieną dieną parveždavo 
mokinius ir nuveždavo atgal 
net kelias mylias. Vaikučiai 
tiems geradariams bus vi
suomet dėkingi.

Užbaigtuvės buvo sujung
tos su pasivaišinimu. Visi iš
siskirstė pasiryžę ar lankyti 
šv. Kazimiero parapijos mo
kyklą sekančiais mokslo me
tais ar kitą vasarą vėl grįž
ti į vasarinę mokyklą su sa
vo draugais.

Rugpiūčio-August 10,11,12 Dienomis 
Šv. Kazimiero Parapijos Kieme 

ir Earp St.
Didžiausių linksmybių, gražios muzikos, skanių 

valgių ir visokių gėrimėlių, kiek tik norės.
Daug žaidimų ir įvairių laimėjimų.
Visą laiką grieš garsi ir naujausia muzika, visi 

galės šokti ir linksmi būti, kol tik norės.
Nepamirškite atsilankyti!

Prieš 25 metus lietuvis karys 
Eimutis žuvo už amerikiečius

1919 metais į Lietuvą bu
vo atvažiavus amerikiečių 
misija. Vokiečiai buvo nuta
rę nušaut misijos narius. Vo
kiečius prie viešbučio sulaikė 
lietuviai sargybiniai, kurių 
Eimutį vokiečiai nušovė. Ei
mučio vardas buvo visoj Lie
tuvoj žinomas. Šiemet suėjo 
25 metai nuo jo mirties. Red.
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Dar priminė 
įspaudai, kai tik 
įyj drabužius 

ans, nuo karo

Liepos 28 dieną buvo vasa
rinių mokyklų ir šv. Kazi
miero parapijos vasarinės 
mokyklos pabaiga. Būrelis 
viešųjų mokyklų mokinių ir 
dvi sesutės karštai dirbo per 
visą liepos mėnesį. Mokiniai 
visa savo siela buvo pasišven
tę mokyklai ir mokėsi. Ir iš
moko.

Pabaigos dieną buvo su
rengtos išleistuvės ir jų dar
bų parodėlė. Galėjai džiaug
tis ir stebėtis, kaip tie jau
nuoliai sugebėjo mokytojos 
padedami padaryti tiek viso
kių gražių rankdarbių, kar- 
pybos, lipdybos, siuvinėjimo, 
tapybos ir kitokių prašmat
nybių. Jie pasigamino net sau 
įvairių naudingų dalykų, ku
riuos galės vartoti savo gy
venimo namuose.

Štai vasaros mokiniai: Da
rata Valavičiūtė, Rožė Vala
vičiūtė, Juozas Bakanauskas, 
Edvardas Valavičius, Virgi
nija Gelžiūnaitė, Onytė Va
lavičiūtė, Marytė Hali, Mar
garita šaulis, Josephine Mc
Cann, Bernarda Thack, Jo
nas Gustis ir Genė Uždaviny- 
tė.

Tas negausus būrelis labai 
naudingai praleido savo va
saros dienas ir daug ko iš
moko.

Šv. Kazimiero parapijos 
tretininkai sėkmingai veikia 
ir apaštalauja. Jie, be savo 
dvasinių darbų, dar labai ge
rai atlieka ir labdarybės ir 
artimo meilės darbus. Jų li
goniai esti geriausiai prižiū
rimi, lankomi, suvargusios 
šeimynos gauna iš narių pa
ramos, dvasinės ir medžiagi
nės pagalbos. Jie tikrai jau
čiasi kaip ir tikro vienuoly- 
nio gyvenimo broliai ir sese
rys.

Ir kiti, gal matydami to
kią tretininkų savitarpinę 
meilę, dabar jau rašosi į kon
gregaciją. Šiemet jau gauti 
25 nariai, kurie turi savo pa
mokas ir rengiasi priimti pro
fesiją. Naujausias jų suma
nymas yra gauti kongregaci
jai daugiau jaunų narių. Tre
tininkais yra buvę ir gali bū
ti ne tik senesni, bet ir jau
nimas nuo 14 metų amžiaus. 
Dabar kongregacijai vado
vauja pirmininkė Agota Ma
žeikienė, vicepirm. Magdale
na šapailienė, sekretorė 
Unguraitė, iždininkė J. 
kūnienė.

Liepos 26 dieną South Phi- 
ladelphijiečius gerokai nuste
bino didelis gaisras, kilęs prie 
Market ir S. 2 gatvių. Gais
ras taip išsisiūbavo, kad il
gai jo negalėjo sustabdyti, ir 
dūmai užtemdė visą apylinkę. 
Nors dar yra keliolika blokų 
nuo Wharton, bet visi, pama
tę gaisrą, stebėjosi jo baisu
mu ir palygino, kaip baugu 
būtų, jei tai būtų čia pat. 
Daug namų turėjo būti iš
kraustyta, ir gyventojai tu
rėjo bėgti. Gaisras sukosi 
apie vieną seną krikščionių 
bažnyčią. Po kelių valandų 
sunkaus darbo ir sutrukdyto 
susisiekimo ugnis buvo lai
mingai užgesinta, bet pada
ryta daug nuostolių.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
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Liepos 27 dieną mirė a.
Nikodemas Cheledinas, 1408 
E. Moyamensing Avė. Jis bu
vo vienas pirmųjų Šv. Kazi
miero parapijos organizato
rių ir veikėjų. Jis jau ilgai 
gyveno Amerikoj ir turėjo 83 
metus amžiaus. Velionis vi
suomet kalbėdavo už Bažny
čią ir religiją, nors dėl įvai
rių gyvenimo aplinkybių kai 
kurį laiką buvo atitolęs nuo 
religinio gyvenimo, bet nebu
vo Bažnyčios neprietelius. 
Sunkioje savo ligoje jis susi
taikė su Dievu. Atliko išpa
žintį ir priėmė paskutinę ko
muniją. Tačiau velionis lie
pos 29 d. palaidotas ne iš baž
nyčios dėl kokių tai priežas
čių. Gaila. Laidotuvėmis 
pinosi M. Uzumeckis.

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
poilsio Barbora Mickūnienė ir 
jos sūnelis Jonukas. B. Mic
kūnienė uoliai dirba jau 2 
metai kaip karo bonų komi
teto pirmininkė. Ji su savo 
gudriomis padėjėjomis A. 
Barčiene, E. Norkiene, A. 
Stankaite, Barauskiene, Ba
rauskaite, Šinkūnaite ir kito
mis jau prie parapijos parda
vė karo bonų už $75,000 ir 
karo ženklelių už keliolika 
tūkstančių. Tokią didelę su
mą perleisdamos per savo 
rankas, jos nepadarė jokių 
didelių klaidų. Už savo sun
kų darbą jos nieko negauna, 
tik patarnauja savo parapi
jiečiams; per jas pirkdami, 
žmonės teisingai užrašo savo 
pavardę, ir jiems yra iš aiš
kinama, kaip geriau užrašyti 
karo bonus, ir tuo pačiu pa
tarnaujama Amerikai. Kas 
per jas perka, tai tų kredi
tas yra užskaitomas katalikų' 
naudai ir lietuviams. Todėl

Parapijietė Marytė Stony
tė, 138 Dickinson St., kuri 
jau tarnauja Wac, buvo par- 
vykusi kelioms dienoms ap
silankyti pas namiškius. Ji 
savo vasarinėj uniformoj la
bai šauniai atrodo. Ji tarnau
ja US. Kai daugiau pergyve
nimų turės, tai ir „Amerikai” 
parašys savo įspūdžius.

Kiekvienam lietuviui labai 
artimi ir barngūs yra Parcin- 
kulio atlaidai, kuriuos gali
ma buvo gauti nuo pusiau
dienio rugpiūčio 1 dienos ligi 
vidurnakčio rugpiūčio 2 die
ną. Todėl Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčia buvo pa
skelbta kaip viena bažnyčių, 
kuriose gali tikintieji pelny
tis tuos atlaidus. Lietuviai ir 
kiti katalikai mielai tuo pasi
naudojo. Bažnyčia buvo lan
koma per visas dvi dieni.

Dabartinio karo baisumai 
ir ateities netikrumai virkdo 
žmones ne paprastomis, bet 
kraujo ašaromis.

Kai tik sutinki lietuvį ir 
pradedi kalbėti, tai pirmiau
sia teiraujasi, kaip bus su ka
ro baigimu, kada nustos lie
tuvių kraujas liejęsis ir kada 
vėl galėsime sulaukti savo sū
nų ir dukterų, sugrįžusių iš 
karo baisumo, žmonės klau
sia, ko susilauks kankiniai 
broliai lietuviai Lietuvoj ir 
visame pasaulyje. Didžiausia 
dauguma lietuvių yra labai 
susirūpinę ir, kaip jie pareiš
kė, verkia kraujo ašaromis 
dėl tos pasibaisėtinos ateities, 
kuri laukia lietuvių, jų brolių 
ir sesučių, kai jie patenka 
vėl į kitas kraugeringas prie
šo rankas. Vieni kankino, da
bar vėl sugrįžta senieji tau
tos kankintojai ir naikinto
jai. Jie jauste jaučia, kaip tie 
broliai šiandien baisiai 
kankinami ir naikinami abie
jų priešų. Tikras lietuvis tu
ri verkti kraujo ašaromis, 
bet ir dirbti, kad bent išliku
sioms tautoms kartoms vėl 
sužibėtų laisvės ir geresnio 
gyvenimo viltis.

1919 metų kovo 18 d. apie 
3 vai. po piet prie viešbučio 
..Metropol”, esančio Kaune 

_, privažiavo 
nuo Soboro pusės automobi
lis, kuriame be šoferio sėdė
jo dar du vokiečių kareiviai. 
Tuo laiku ties minėtu viešbu
čiu vaikštinėjo keletas vokie
čių kareivių. Prie išlipusiųjų 
iš automobilio vokiečių karei
vių priėjo čia pat anksčiau 
vaikštinėjusieji dar du vokie
čių kareiviai, jie visi tarp sa
vęs apie ką tai pasikalbėjo ir 
paskui priėjusieji pasišalino gyvas, 
nuo atvažiavusiųjų automo
biliu. Po šio pasikalbėjimo 
atvažiavusieji du vokiečių 
kareiviai priėjo prie viešųjų 
(priekinių) viešbučio „Metro
pol” durų ir norėjo įeiti į vieš
butį, kuriame tuo metu buvo 
sustojusi Amerikos Valsty
bės Misija. Stovintieji sargy
boje prie viešųjų kalbamojo 
viešbučio „Metropol” durų du 
lietuvių kareiviai — Juozas 
Stromaitis ir Pranas Eimu
tis — užkirto vokiečiams ka
reiviams kelią ir pareiškė 
jiems, kad įeiti viešbutin 
negalima.-Tuomet vokiečiai 
ėmė ginčytis su sargybiniais, 
tačiau pamatę geruoju neįei
sią, puolė sargybinius—Stro- 
maitį ir Eimutį, griebdami už 
šautuvų ir mėgindami nugin
kluoti juos; vienas vokiečių 
mėgino atimti šautuvą iš Ei
mučio, kitas gi su pribuvu
siais pagelbon kitais vokie
čiais kareiviais, kurie tuo me-

ties kaulą iš vidaus pusės, 
ir buvo ji surasta.

Vokiečių kareivių ant s 
gybos užpuolimo metu į vi 
bučio koridorių įbėgo kiti
kiečių kareiviai ir klausin 
susitikusiųjų su jais, kur 
kambarys Nr. 2, kurį bi 
užėmusi atvažiavusioji 
rikos Valstybės Misija, 
nas liudininkų pareiškė, 
koks ten vokietis kareivis 
revolveriu rankoje bėgi^j,, lietuviai, ku- 
nuo numerio prie numerio 
tidarinėdamas ir uždariu' 
mas duris.

1919 metų vasario 16 die
ną apie trečią valandą po pie
tų Garliavos miestely Kauno 
apskrity Pranciškos Žibienės 
namuose keturi vokiečiai 
kareiviai padarė kratą — ieš
kojo ginklų ir šovinių, žibie
nės tuo metu nebuvo nemie; 
gryčioj buvo tik jos maži vai
kai. Vokiečiai iškratę nieko 
nerado ir nieko nepaėmė; jie 
buvo pasiuntę vaiką pašaukti 
motiną — Žibienę, tačiau vai
kui išvykus jie nelaukė žibie
nės, apleido jos butą ir nuė
jo prie arklių, kurie netolie
se gatvėje buvo pastatyti. Iš
sigandęs vaikas, nubėgęs pas 
motiną, pranešė jai, kad vo
kiečiai kareiviai atėję į jų 
pirkią ir „rubavoja” — plė
šia.

Bėgdama namo žibienė su
tiko milicininkus (Garliavos 
milicijos) Matulaitį ir Ger
vę ir pasakė jiems, kad vokie
čiai kareiviai krato ir plėšia 
jos namus. Matulaitis ir Ger
vė nusiskubino žibienės na
mų link ir, beeidami pamatę 
gatvėj stovinčius vokiečius 
kareivius, priėjo prie jų. Vo
kiečiai kareiviai tuojau pasi
šaukė netoli buvusį karo ofi- 
cierių Baijerą iš Tredos. Mili-I tu čia pat šalia viešbučio 
cininkai Matulaitis ir Gervė sukinėjosi, iš Stromaičio. Ne
ėmė prikaišioti vokiečiams, j įveikęs iš Eimučio atimti šau- 
kam jie be vietinės milicijos tuvo, vienas atvažiavusių au- 
daro kratą ir paprašė juos ei- tomobiliu vokiečių kareivių
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Te v. P. Andziul is-sveikas 
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įjnil drapanų, 
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bus praneš- 
ir angliš- 

if bažnyčioje, 
gyriaus vardu 
•jian Relief 
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Lietuvių Šel- 
įj-yrius. Taipgi

Per Romą gavome iš Li 
vos žinią, kad dar prieš ši 
paskutinius karo veiksi 
Lietuvoje garsus pamokiJyriaus Įį 
ninkas ir tėvų marijonų J .gardės. Se- 
vincijolas tėvas Pijus 
dziulis, nors jau sulaukę 
m. amžiaus, tebėra sveik

,įadienį mūšų 
įsi Juozas Že- 

h Eleonora 
vjburne N. J.) 
Gdanskas su 
a taip pat iš

Lietuvos marijonai gy 
savo namuose. Keletas, jau 
jų jau įšventinti kunig 
keli turėjo būti įšventinti 
želio mėnesyje. Kun. Jo 
Sakevičius gyvena Romj.. niaukė ir A. 

 

Romoje esantieji lietuj irusį jų var- 

 

marijonai vysk. Būčys, k| žemaitis buvo 
J. Kriščiukaitis, kun. J. V 
kevičius nuo karo nenukei 
jo. Bado jie nėra turėję, 
pasninką, reikia 
jautė nuolatinį.

ti į komitetą. Į tai oficierius 
Baijieras atsakęs vokiškai: 
„Gal būt, pasiutot”. Tuo tar
pu žibienė drožė Baijerui 
per ranką, nuo kurios nukrito 
žemėn pirštinė. Gi milicinin
kas Matulaitis, turėdamas 
šautuvą ant pečių, prisiartino 
prie vieno vokiečio. Tuojau 
vokiečiai, kurių čia buvo 6, 
pradėjo šaudyti. Milicininkui 
Matulaičiui vokiečiai pataikė 
iš užpakalio; peršautas paėjo 
dar keletą žingsnių, pakrito 
ir numirė. Gervė mėgino pa
bėgti. Kai į bėgantį vokiečių 
buvo šaudoma, jis atsisukęs 
vieną kartą iššovęs į vokie
čius ir vėl bėgęs. Vokiečiai 
Gervę vijosi ir vydamiesi vis 
šaudę. Kai peršautas Gervė 
parkrito, vienas vokietis pri
bėgęs dar durtuvu jį pervėrė. 
Paskui tie patys vokiečiai nu- Hans Zass. čia pat Lietuvių 
vežė Gervę pas bažnyčią, kur Komendantūroje milicija 

juos iškrėtė ir atrado prie 
vieno jų — Hugo Gabicho — 
rankinę granatą. Revolverių 
pas juos nerasta. Matyt, tą 
revolverį, kuriuo buvo nušau
tas sargybinis Eimutis, vo
kiečių kareivis buvo atidavęs 
stovėjusiems prie pat auto
mobilių vokiečių kareiviams 
tuo laiku, kuomet jis sėdo au
tomobilin, kad pabėgtų. Su
imtieji vokiečių kareiviai — 
Hugo Gabich ir Hans Zass— 
buvo parodyti išlikusiam gy
vam sargybiniui Stromaičiui, 
kuris pripažino Hansą Zassą 
savo draugo Eimučio užpuoli
ku, o Hugo Gabich’ą, — mėgi
nusiu su kitais vokiečių ka
reiviais nuginkluoti jį patį. 
Teismo tardytojo padarytos 
Prano Eimučio lavono apžiū
rėjimas ir sekcija parodė, 
kad Eimutis mirė nuo žaiz
dos, padarytos revolverio šū
viu, paleistu iš arti į vidurį 
dešinės pečių mentės, kulka 
įėjo į krūtinę — sužeidė plau
čius ir verždamasi laukan įs
migo į viršutinį kairiojo pe-)

ištraukė iš kišenės revolverį 
ir šovė į Eimutį. Pastarasis 
stvėrėsi rankomis už krūti
nės, parpuolė ant žemės ir čia 
pat numirė.

Minėtieji du vokiečių ka
reivių po to įvykio tuojau sė
do automobilin ir mėgino pa
bėgti Senojo miesto pusėn, 
bet pakeliui buvo miesto mili
cijos ir lietuvių karininkų su
laikyti ir pristatyti Lietuvių 
Komendantūron.

Sėsdamas po Eimučio už
mušimo automobilin, vienas 
minėtų vokiečių kažką atida
vė kitiems vokiečiams karei
viams, stovėjusiems čia pat 
prie automobilio. Pristatytie
ji Lietuvių Komendantūron 
asmens pasirodė esą vokiečių 
kareiviai — Hugo Gabich ir

Iš didžiulės, tėvų marij 
tvarkomos Marijampolės 
rapijos sudarytos trys 
kiros parapijos: Patas 
Skardupių ir pačios Marij 
polės. Skardupiuose past 
ta nauja mūrinė bažnyči 
nauja dviejų aukštų kle 
ja. Antrame aukšte voki 
okupacijos metu buvo įkt 
marijonų novicijatas. 
jo nėra Panevėžyje, sun 
noti. Spėjama, kad bol 
kams nusavinus vienuo 
namus Panevėžyje, naci 
nebesugrąžino.

s
^draugijos dar 

į Amerikos 
7«s Bridgepor- 
cgijų pirminin- 
atėti ir tą da
's rūpestingai, 
trinkimus nuo 
ihugijų nariai 
i dalyvauti su
nkias valdy- 
geriau draugi-

ainyčioje savo 
L J. Mendelį, 

tastogų poilsio, 
i visą rugpiū- 
Ėjaoj darbuo
jas.

Per Londoną gavome a 
kad naujasis Kaišiadorių' 
kūpąs T. Matulionis ir T( 
vyskupas V. Borisevičius 
vasaros pradžioje buvo A™, g 
ir sveiki ir, kiek sąlygos 
do, sėkmingai ėjo savo pa 
gas.

kunigas suteikė jam paskuti
nį patepimą. Iš čia vokiečiai 
vos gyvą Gervę nuvežė į Kau
ną, į ligoninę, kame jis ir mi
rė vasario 17 d.

Vasario 16 dieną buvo šven
tadienis. Tas šaudymas įvy
ko kaip tik tuo metu, kai 
žmonės ėjo iš bažnyčios na
mo. Šūvių buvo paleista gal 
šimtas. Baimės apimti žmo
nės blaškėsi kaip įmanydami.

Sautiečiai uoliai darbuoja
si, kad pasisektų jų metinis 
bazaras, kuris bus rugpiūčio 
10, 11 ir 12 dienomis. Pažy
mėtina,, kad šiame bazare 
dirbs daugiau jaunimo jėgos 
— tai bus lyg jaunųjų para
pijiečių darbininkų pasirody
mas. Pirmose darbininkų ei
lėse stoja sodalietės ir vyčiai. 
Bazaro metu bus išleista ir 
karo bonų laimėjimai, kurių 
knygutės jau platinamos po 
visą parapiją.

Molo pai
S Charles J. Roma

Tel. DEW. 5136

; (Ramanauskas)
I LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vernon St 
; Philadelphia, Pa* 
į Moderniška laidojimo Įstaiga, 
'dėlė, graži koplyčia, erdvi salė, 
'kelelvlngioms sutelkiama 
i Viskas nemokamai. Kreipki 

diena ar naktį.
W.W.
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> lietuvis karys 
iž amerikiečius

į Lietuvą bu- 
s amerikiečių 
iai buvo nuta- 
jos narius. Vo- 
ešbučio sulaikė 
ybiniai, kurių 
iai nušovė. Ei- 
buvo visoj Lie- 
i. šiemet suėjo 
jo mirties. Red.

— ' ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
kbuvoS dgeport, Conn

Vokiečiąį. r 
gybosužpį. 
bučiokorį

ties kaulą jį,

rengime. Visas pelnas eis pa
laikyti mokyklai žiemos me
tu.

PASAULIO LIETUVIAInusipirkime ir skaitykime ne 
tik „Darbininką”, bet ir „A- 
meriką”. Tie abu laikraščiai 
nelengvai atsieina leidė
jams.”

Nenuostabu, kad 50 „Dar
bininko” ir „Amerikos” eg
zempliorių nužtenka sekma
dieniais. žmonės juos išper
ka dar prieš paskutines pa
maldas, taip kad nebelieka 
laikraščių žmonėms, kurie 
ateina į vėlyvesnes pamaldas. 
Jie norėtų taip pat pirktis 
laikraščių, bet nebegauna. 
Dėl to pageidautina katali
kų spaudos platintojams dau
giau užsakyti „Darbininko” 
ir „Amerikos” numerių išpla
tinti prie bažnyčios durų sek
madieniais.

Tuo tarpu reikia nuoširdus 
ačiū tarti gerb. seselei M. A- 
leksandrai už patrauklius pa
skatinimus remti katalikiš
kąją lietuvių spaudą.

Žvaigždute

rio įvykstančioj meno paro
doj liepos mėnesį, La Platos 
parodoj rugpiūčio mėnesį ir 
rugsėjo mėnesyje Lomas de 
Zamora organizuojamo  j Ar
gentinos dailininkų parodoj, 
o spalių mėnesį šios žymios 
lietuvės dailin. kūriniai pasi
rodys Bellas Artės parodoje 
Buenos Aires mieste.

Dabartiniu laiku dailinin
kė Kučinskienė piešia naujus 
meno kūrinius — gamtos 
vaizdus ir portretus. Tarp iš 
Lietuvos atsivežtų kūrinių, 
turi nupieštą Slabados vaiz
dą, ašarose paskendusį kon
centracijos rajoną. Girdėjo
me, kad jį žada įsigyti viena 
Lietuvos išeivių organizaci
ja.

Dailininkė O. D. Kučinskie
nė savo meno kūriniais gar
sina lietuvių tautos vardą in
telektualinėse argentiniečių 
sferose. Pažinusi abi okupa
cijas, ji drauge su savo vyru, 
buvusiu Lietuvos konsulu 
J. Kučinsku gyvena sa
vo viloje, c. San Martin 1180, 
Banfield, Argentinoj.

/

iškilmingiau bus paminėta 
bažnyčios globėjo šv. Alfon
so šventė.

kad dabar jau vargiai ar jis 
esąs gyvas.

Kun. Mažonas buvo vienas 
iš garsesniųjų lietuvių peda
gogų ir laikraštininkų. Jisai 
kurį laiką redagavo laikraš
tį „šaltinį”, leido skautams 
laikraštį „Budėk” ir Mari
jampolėje buvo mėgiamas in
teligentų pamokslininkas, y- 
pač turėjęs pasisekimo savo 
darbuotėje tarp moksleivių. 
Kurį laiką kun. Mažonas dir
bo misijose, rytų Azijoje.

Lietuvos žmonės svetimšaliij 
legione AfrikojeIšvažiavo traukiniu, grįžo 

lėktuvu
Prieš dvejus metus Juozas 

Lukas stojo į kariuomenę pa
prastu kareiviu. Jo gabumai 
tuojau buvo pastebėti, ir jis 
tapo lakūnu. Liepos 22 d. jis 
atskrido į Omahą ir žemai nu
sileido virš tėvų namo ir ma
no namo. Vėliau man sakė, 
kad norėjo mane pabaidyti.

Šalpos skyrius Bridge- 
„ jsisteigė, Amerikos lai- 

kiečių ai tą susiorganizavimą 
susite, ,i paminėjo, net pirmi- 
kambarysĮ;, paveikslą įdėdami į sa- 
užėmusi afrį; iltis, ir tą visą darbą 

i užgyre Dar priminė 
ranešti spaudai, kai tik 

i drabužius 
H los žmonėms, nuo karo

kambarys &

<ovo 18 d. apie 
prie viešbučio 

esančio Kaune 
oj, privažiavo 
usės automobi- 
>e šoferio sėdė- 
:iečių kareiviai, 
minėtu viešbu- 

o keletas vokie- 
Prie išlipusiųjų 
» vokiečių karei- 
. pat anksčiau 
ji dar du vokie- 
jie visi tarp sa
li pasikalbėjo ir 
šieji pasišalino 
įsiųjų automo- 

pasikalbėjimo 
i du vokiečių 
i jo prie viešųjų 
ešbučio „Metro- 
orėjo įeiti į vieš- 
tuo metu buvo 

erikos Valsty- 
ovintieji sargy- 
šųjų kalbamojo 
įtropol” durų du 
viai — Juozas 

■ Pranas Eimu- 
i vokiečiams ka
lą ir pareiškė 
įeiti viešbutin 

omet vokiečiai 
su sargybiniais, 
ę geruoju neįei- 
'gybinius—Stro- 
itį, griebdami už 
ėgindami nugin- 
vienas vokiečių 
i šautuvą iš Ei- 
gi su pribuvu- 

n kitais vokie- 
is, kurie tuo me- 
šalia viešbučio 
Stromaičio. Ne- 
lučio atimti šau- 
įtvažiavusių au- 
kiečių kareivių 
išenės revolverį 
nutį. Pastarasis 
jomis už krūti- 
ant žemės ir čia

rikos Vaistu 
nas liudin^ 
koks teniim rinkti 
revolverių^ ~----- T"'
nuo numerį; . tėjusiems.
tidarinėdų- Igeporto lietuviai, kū
mas duris, ri atliekamų drapanų, 

palaukia, kol atsilankys 
Tėv, p. įjį ai. Laikas bus praneš-

Šį mėnesį nematysim kun. 
Antano Dubinsko. Jis, išvar
gęs liepos mėnesio karščius, 
išvažiuoja poilsiui per rug- 
piūčio mėnesį.

iu vokiečių ka- 
vykio tuojau sč- 
in ir mėgino pa- 
miesto pusėn, 

juvo miesto mili-
ių karininkų su-

ir lietuvišką ir angliš- 
iaudą, ir bažnyčioje. 
|tik šio skyriaus vardu 

i Relief 
, lietuviškai, — Bridge- 
Jungtinis Lietuvių Šel- 
Fondo skyrius. Taipgi 
•anešta to skyriaus as- 
vardai ir pavardės. Se
si „Ameriką”, „Darbi- 
’ ir „Garsą”.

PerR®j.
vos žinią, h ęd Lithuanian 
paskutinių 
Lietuvoje ę, 
ninkas ir tė?; 
vincijolas fe 
dziulis, Don 
m. amžiau 
gyvas.

Lietuvos^ eitą sekmadienį mūšų 
savo ūmu
jų jau jšę į su dukteria Eleonora 
keli turėjolį 
želio mėir
Sakevičius - i ir sūnum, taip pat iš 
Romoje ® 
marijonai r
J. Krišfiub inM- J- Žemaitis buvo 
keviausii
jo. Bado1- >atik° graži kolonija ir 
pasninką,' fa bažnyčia.
jautė nudr

Baisiai jaudinančios min
tys skverbiasi mums į širdį, 
kai kenčia brangioji mūsų 
Tėvynė Lietuva. Audra nepa
prastai šiurpi. Lietuvių Tau
ta skęsta ašarose. Kančios, 
žudynės ir ištrėmimai šau
kias į dangų.

Negaudami jokių švieses
nių žinių, kreipkime savo 
maldas prie šv. Marijos, Gai
lestingos Motinos, 
Karalienes, kad ji 
mūsų tėvų žemę.

Padėkos Mišios
Parapijos moterys užprašė 

Šv. Mišias padėkoti Dievui, 
kad laiko jų sūnelius gyvus 
ir sveikus karo laukuose. Mi
šios buvo liepos 29 dieną.

čioje lankėsi Juozas Že-

varko (Milburne N. J.)
jzas Krukauskas su

rko. Jie atlankė ir A. 
sauską, buvusį jų var-

kartą Bridgeporte, kur

kurios draugijos dar 
nko atstovų į Amerikos 

skįį Hu Tarybos Bridgepor-
Marijam^

Tių. Draugijų pirminin- 
Iš dilbi surimtėti ir tą da- 

tvarko® vesti ,labai rūpestingai, 
rapijos sį 
kiros pan: 
Skardupį 
poles. Str
ia nauja ,Ė arkytį

tumti susirinkimus nuo 
nkimo. Draugijų nariai 
1 gausiai dalyvauti su- 
imuose ir tokias valdy- 
riversti geriau draugi-

nauja drię 
ja. Aute 
okupacijos* 
marijoną r
jo nėra Pa rnadienį, liepos 30 d., 
noti Spėju iatėme bažnyčioje savo 
kams n£ kun- L- J- Mendelį, 
namusPk žus* iš atosto£U poilsio, 
nebesuras Lienam te?s Yisą ruSPiū-

" ■ riti ri 1 U ri n T T z> i -i r l ei yibil 1 f~\

>altimore, Md.

penam teks visą rugpiū- 
*2, ėnesį bažnyčioj darbuo- 

liekant novenas.Apie i

Liet*'

Per Lok 
kad naujai' 
kūpąs Tl- 
vyskupai 
vasaros pi
ir sveiki ii.

Lietuvos 
užtartų

J. K.

Bayonne, N. J
Susituokė liepos 23 d. 

fredas Guberta su mūsų 
rapijiete Jane Feipp iš New 
Yorko. Buvo sutuokti Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj New Yor
ke.

Al- 
pa-

Lankėsi pas mus
Iš saulėtos Kalifornijos bu

vo atsilankęs Antanas Poš
kus. Jis čia buvo keletą dienų 
ir aplankė visus savo drau
gus ir pažįstamus. Poškus 
pirmiau Omahoje gyveno. 
Liepos 12 d. buvo užprašęs 
šv. Mišias mūsų bažnyčioje 
už savo žmoną, kuri prieš 
metus mirė.

Chicago, Ill.

pirma rugpiūčio diena 
Įėjo Parciunkulio atlai- 
Bažnyčia buvo gausiai 
ma.

Rugpiūčio 20 dieną čion į- 
vyksta paknikas „Amerikos” 
naudai. Prie pikniko atsidė
jus rengiamasi.

Liepos 30 dieną Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubas tu
rėjo pikniką^ kuris gerai pa
vyko.

Rugpiūčio 5 d. bus „shower 
party” dėl klebonijos įrengi
mo.

Novena prie šv. Panelės 
Medaliko dėl karių būna kas 
trečiadienį, lietuviškai — 
7:30 vai. vakare, angliškai— 
2 vai. po pietų ir 8:15 vai. 
vakare.

Omaha, Nebr
Metinis parengimas

Kaip kas metai, šv. Antano 
parapija šiemet turės paren
gimą rugp. 6,13, 20 dienomis. 
Bus bingo žaidimas. Pirmą 
dieną bus duodamos drabužių 
dovanos, antrą dieną — val
gomų dalykų dovanos, o tre
čią dieną — gaus vištas do
vanomis. Be to, vienas asmuo 
laimės $5.00, $10.00 arba

madienį, rugp. 6 dieną, j $15.00. Jam nereikės būti pa-

do, sėkmė.'- AMERIKOS”

“PIKNIKAS
statyti Lietuvių 
ron.

po Eimučio už- 
mobilin, vienas 
čių kažką atida- 
okiečiams karei- 
jusiems čia pat
dlio. Pristatytie-
Komendantūron 
odė esą vokiečių 
Hugo Gabich ir 
3ia pat Lietuvių 
roję milicija 
ir atrado prie 

lugo Gabicho — 
ratą. Revolverių 
'asta. Matyt, tą 
riuo buvo nušau- 
iis Eimutis, vo- 
is buvo atidavęs 
prie pat auto- 

iečių kareiviams 
omet jis sėdo au- 
ad pabėgtų. Su
lčių kareiviai — 
i ir Hans Zass— 
ti išlikusiam gy- 
niui Stromaičiui, 
ino Hansą Zassą 
Eimučio užpuoli- 
abich’ą, — mėgi- 
ais vokiečių ka- 
nkluoti jį patį, 
ytojo padarytos 
čio lavono apžiū- 
sekcija parodė, 
i mirė nuo žaiz- 
os revolverio šū- 
iš arti į vidurį 

ų mentės, kulka 
į — sužeidė plau- 
amasi laukan įs- 
itinį kairiojo pe- j

“rir į pikniką rengia “Amerikos” skaitytojai Bayonneje, 
(Btf a visus New Jersey ir New Yorko apylinkės lietuvius
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Bayonnes lietuvių par. daržas yra puikiai ištaisytas — tai 
pastai patogi vieta piknikautojams.
[š New Yorko labai lengva pasiekti Bayonne. Galima važiuo- 
idson Tubes traukiniu iki Journal Square, o iš ten paimti au
lą ir važiuoti Bayonnėn iki 23 gatvės, iš kur iki lietuvių par.
> tik keli blokai. Galima važiuoti ir keltuvu per upę iki 
ey City, o iš ten traukiniu iki 22 Str. stoties.
Ruoškimės visi! Aplankykime Bayonnę!

Mirimai
Prieš keletą savaičių mirė 

Petras Vasgis. Liepos 21 d. 
mirė Patricia Jančauskienė. 
Ji buvo labai gera moteris ir 
išaugino gerus vaikus.

Vietinis

Garsus artistas Gary Shea- 
han Europos karo laukuose 
nupiešė čikagiečio pvt. Vito 
A. Lapinsko paveikslą.

Muzikas ir šv. Kazimiero 
parapijos vargon. Worcester, 
Mass. Juozas Žemaitis daly
vavo demokratų partijos kon
vencijoj mūsų mieste.

New Britain, Conn.
Kolekta Bažnyčioje nuo karo 

nukentėjusiems
Liepos 23, sekmadienį, šv. 

Andriejaus lietuvių bažnyčio
je per visas pamaldas kleb. 
kun. M. Pankus skaitė J. E. 
vyskupo F. McAuliffe laišką, 
kuriuo parapijiečiai buvo 
kviesti su aukomis padėti kil
niam tikslui, būtent, aukoti 
nuo karo nukentėjusių pa
vergtųjų žmonių Europoje 
šelpimui.

Visos aukos pavedamos 
Vyskupo šalpos Komitetui 
(Bishop’s Relief Committee), 
kuris stengsis jas perleisti 
besirūpinantiems karo belais
viais ir šelpiantiems visus pa
silikusius be pastogės ir ba
daujančius karo zonose.

Vyskupas paskyrė liepos 
30, sekmadienį, tai kolektai, 
pažymėdamas, ką geros va
lios žmonės aukoja tam ge
ram tikslui, aukoja pačiam 
Dievui.

Šv. Andriejaus parapijos 
žmonės paklausė vyskupo 
balso ir praėjusį sekmadienį 
per visas pamaldas dosniomis 
aukomis parodė gailestingą 
širdį visiems reikalaujan
tiems šalpos, sumesdami 
$225.00.

Nėra abejonės, kad ir kitos 
lietuvių parapijos Hartfordo 
vyskupijoje taip pat gražiai 
pasirodė aukomis. Dėl Ameri
kos lietuvių dosnumo, kaip ir 
praėjusiais metais nemažai 
teko, taip ir šiais metais ne
mažai teks pavergtosios Lie
tuvos žmonėms, kurie baisiai 
kenčia gyvendami tris žiau
riausias vergijas.

Pritrūksta lietuviškų 
laikraščių

Kitoms seselėms išvykus į 
Apvaizdos Kalną, Pittsburgh, 
Pa., pasiliko tik dvi seselės: 
Aleksandra ir Rūta.

Svarbu pastebėti, kad sese
lė M. Aleksandra, redaguo
dama Šv. Andriejaus parapi
jos Biuletenį, skaitytojus su
domino gražiais paskatini
mais remti katalikiškąją lie
tuvių spaudą.

Čia cituojame tik vieną iš 
įdomių tokių paskatinimų, 
būtent: „Dar kol kas ne visi 
mūsų parapijos žmonės skai
to lietuviškuosius katalikiš
kus laikraščius. Broliai lie
tuviai, argi atsiliksime toje 
svarbioje pareigoje? Taigi, 
remkime katalikiškąją lietu
vių spaudą. Kas sekmadienį

Ateitininkų draugovės pa
pildomosios komisijos narė 
Bronė Bartaškaitė praleido 
tris mėnesius lietuvių tarpe 
Los Angeles, Californijoje.

Nauja vėliava su auksine 
žvaigžde kabo lange 918 W. 
60th gatvėj. Karo departa
mentas pranešė, kad oro 
atakoj ties Berlynu liepos 
mėnesį žuvo lietuvis lakūnas 
Įeit. Jankauskas.

Metropolitan operos narė 
Anna Kaskas, atlikus savo 
rolę „Aidoj”, aplankė lietuvių 
įstaigas Čikagoj. Jinai daly
vavo adv. Antano Olio pa- 
gerbtuvių dienoj Evergreen 
Country Club. Šv. Kazimiero 
seselės klausėsi josios žavin
čio balso, kai ji joms dainavo 
mėgiamiausias lietuviškas 
dainas ir operų arijas.

Čikagos Lietuvių Katalikų 
Federacijos narys kun. J. 
Prunskis eina į talką, steig
damas naujus skyrius ir at
naujindamas senus.

Genovaitė Aleksūnaitė, gy
venanti Cicero, III., priklau
so prie garsaus mergaičių 
Piano Simfonijos orkestro. 
Šis orkestras dalyvaus dainų 
šventėje Soldier’s Field stadi- 
jone.

Kun. I. Albavičius, kun. 
Dr. K. Rėklaitis, „Draugo” 
redaktorius L. Šimutis ir ad- 
voktas Grišius buvo išvykę į 
Susivienijimo seimą.

Patriotė lietuvė Stella Pau
lauskas jau aštuntą kartą au
koja puskvortę savo kraujo 
Raudonajam Kryžiui.

Uoli veikėja Sofija Kana- 
packienė su savo dukrele Lo
retta išvyko į Thorp, Wis. 
aplankyti giminių. Thorp yra 
gražus būrys lietuvių ūkinin
kų.

Kun. Vladas Urba, Dr. Je
nos Simonaitis ir J. Simonai
tis jr. išvyko į Minnesotą ke
lių savaičių atostogoms. Jie 
labai mėgsta žvejoti.

St. Stoškus, veiklus šv. 
Vincento Pauliečio organiza
cijos narys, dirbęs joj dešimt 
metų, dalyvavo metinėse iš
kilmėse Grand Ballroom, Ho
tel La Salle.

Ensign A. Verne Karnis, 
(NC) USNR., iš St. Albans 
Naval ligoninės Long Island 
ruošiasi už trumpo laiko iš
vykti į karo lauką kaip slau
gė. Jonas A. Stoškus

Šiaurinėje Afrikos dalyje 
prancūzai yra sudarę svetim
šalių legionus, į kuriuos pri
imami visokių tautybių žmo
nės. Paskutiniuoju metu sve
timšalių legione buvo kele
tas žmonių iš Lietuvos: Sta
sys Zairys, Adolfas Dirgėla, 
Vladas Morkūnas, Kazimie
ras Adomaitis (dingęs 1939 
metų kautynėse Prancūzijoj), 
Aleksejūnas, kurio dabar irgi 
nematyti ankstybesnėje vie
toje. Spėjama, kad jis dar 
gyvas ir sėdi kokioj Sacharos 
tvirtovėj. Dar buvo Liudas 
Garolis, jis japonų liko už
kluptas Indokinijoje, o Misiū
nas, kuris sirguliavo, buvo iš
siųstas į Pietus ir apie jį 
daugiau nebeturima žinių.

Nesenai legionuose baigė 
tarnybą iš Lietuvos kilęs žy
das Finkelšteinas. Svetimša
lių legione tebetarnauja ir 
Kauno laikraštininkas V. 
Gedgaudas. Jis džiaugiasi per 
Raudonąjį Kryžių iš Lietuvos 
nuo savo tėvų gavęs žinelę, 
kad jie yra sveiki. Jis taipgi 
kartkartėmis gauna Ameri
kos lietuvių laikraščius; jam 
buvo didelis netikėtinumas, 
kai per laikraščius atsiliepė 
Amerikoje gyvenančioji jo 
motinos sesuo, apie kurią jis 
manė, kad jau jos nebėra tarp 
gyvųjų.

Dabar V. Gedgaudas rašo 
romaną „Trys iš Svetimšalių 
Legiono”, kuriame bus dau
giau pavaizduota vidaus per
gyvenimai trijų tautų, trijų 
skirtingų profesijų, trijų 
skirtingų nuomonių. Kiekvie
nas turi skirtingą priežastį, 
kodėl atėjo į svetimšalių le
gioną, kiekvienas iš jų savaip 
žiūri į gyvenimą. Romanas 
jau įpusėtas rašyti. Gadgau- 
das turi padaręs metmenis ir 
savo kelionių aprašymams, 
bet tuos gal tik po karo baigs.

Vatikane lietuviška knygelė

Okupuotoje Lietuvoje be
veik jokių galimybių nėra iš
leisti net ir tikybines knygas. 
Tą giliai atjausdamas, J. E. 
Vysk. Pr. Būčys lietuviškai 
paruošė nedidelį katekizmą, 
kuris buvo išspausdintas 
1942 metais Vatikane. Kny
gelėje yra lietuviškieji pote
riai ir svarbiausiųjų tikybos 
tiesų santrauka.

Yra žinių, kad tos knygelės 
keli tūkstančiai egzempliorių
buvo nusiųsti į Lietuvą. Vie
nas egzempliorius pasiekė net 
Argentiną.

Naciu bomba pasiuntinybėj 
palangėj

Nacių lėktuvams bemėtant 
bombas ant Londono, viena 
nukrito netoli Lietuvos pa
siuntinybės lango. Laimei, 
bomba nesprogo. Netoliese 
nuo Lietuvos pasiuntinybės 
esanti kitos valstybės amba
sada labai smarkiai nuken
tėjo. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčia ir klebo
nija nuo bombų nėra daug 
nukentėjusios, nors ataižų 
jau yra nukritusių.

Londono lietuvių parapiją 
aplankė Amerikos lietuviai 
kariai Antanas Tumalionis iš 
WilkesBarre, Pa, Petras Vir- 
bauskas iš Pittston, Pa. ir 
Antanas Čelkis iš Chicagos. 
Jie patenkinti savo padėtimi 
ir džiaugiasi gauną gerą 
maistą.

Londono lietuviai džiaugiau
si gavę Amerikoje išleistų 
knygelių apie Lietuvą, kurias 
jiems nusiuntė Liet. Kat. 
Fed. Spaudos Biuras.

Žinios apie kun. Mažoną.

Apie kun. Mažoną, marijo
ną, kurs yra Sibiro ištrėmi
me, pasiekė labai liūdnos ži
nios. Ištrėmimo baisūs sun
kumai taip pakirto jo sveika
tą, kad jau buvęs arti mir^ 
ties. Esą pagrindo manyti,

Lietuvaitė Hollywoodo 
filmose

Jauna, gabi lietuvaitė — 
Genovaitė Gražytė, pati pra
mokusi dailaus šokimo meno 
ir pirma sėkmingai debiuta
vusi scenoje, buvo pakviesta 
kaip šokėja dalyvauti visoje 
eilėje filmų. Ji jau šoko fil
mose: „Ghost Catchers”, 
„Young Ideas”, „Campus 
Rhytum”. Ji dirba su filmų 
gamybos bendrovėmis MGM, 
Universal, Monogram, War
ner Brothers. Jos tėvai atvy
kę iš Lietuvos ir gyvena Los 
Angeles, gi pati Genovaitė 
Gražytė yra augusi Ameri
koje, bet puikiai kalba lietu
viškai ir kiekviena proga pa
žymi, kad ji yra lietuvaitė. 
Pirmiau ji buvo vargonininkė 
šv. Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje, dabar, kai vargo
nininkės pareigas eina viena 
sesuo pranciškietė, G. Gražy
tė priklauso prie parapijos 
choro ir šventadieniais gieda 
bažnyčioje.

„Mes žinome, kad parapijų 
fondai yra šventi ir turi būti 
tvarkomi su skrupulatišku 
tikslumu, tačiau jie negali 
būti pavartoti šventesniam 
reikalui, kaip katalikiškai 
spaudai paremti.”

E. J. Fitzmaurice.

LIETUVOS DAILININKES 
KŪRYBA PARODOSE

Argentinos meno žinyba 
organizuoja paveikslų paro
das ir jose išstato geriausių 
dailininkų kūrinius.

Dailininkės Onos Drauge- 
lytės — Kučinskienės piešti 
paveikslai, premijuoti trijų 
Europos valstybių, čia susi
laukė labai palankių meno 
kritikų recenzijų.

Dailės Meno Santa Fė pro
vincijos komisijos leidiny — 
kataloge, atžymėti XXI me
no parodai, įvykusiai Rosa 
Kalisteo de Rodriguez mu
ziejaus salėje Santa Fė mies
te 1944 metais, numeriu 164 
pažymėtas dailininkės Onos 
Kučinskienės — Draugelytės 
kūrinys.

Keli dailininkės Kučinskie
nės kūriniai išstatomi Rosa

„Veltui statysite bažny
čias, veltui ruošite misijas, 
veltui steigsite mokyklas ir 
darysite gerus darbus-visos 
jūsų pastangos bus sunaikin
tos, jei tuo pačiu metu ne
mokėsite pasinaudoti tuo ap
sigynimo ginklu, kokiuo yra 
katalikiškoji spauda”.

Pijus X

Ko daugiau bony išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

----- -—____________________________ ----------------------—------------------- -

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas 
•

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street,
Middle Village, L. I., N. Y.

.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6

METINIS METINIS
ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiūč.-Aug. 6 d.
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. popiet. Šokiai nuo 6 vai. vakare

Bus karališkos šeimos rinkimas, apvainikavimas ir ap
dovanojimas. Žaidimai, lenktynės, p. Brundzienės tautiškų 
šokių šokėjų grupė. Visus pikniko dalyvius ir įdomybes 
spalvotomis filmomis filmuos K. Motuzas. Šokiams gros 
A. Pavydžio orkestras.

AMERIKA

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA KAUNEAngelų Karalienės 
Parapija

Pasirengimai parapijos pi
knikui, kuris įvyks rugp. 20 
d., eina pilnu tempu. Šio pir
madienio vakare susirinko 
pusėtinas skaičius rengimų 
komisijos narių ir sutiko visi 
darbuotis pikniko pasiseki
mui. Smulkmenų komisijon 
stojo mūsų darbščios mo
terėlės. Šv. Vardo vyrai pa
žadėjo pagalbą parke.

Karališkos šeimos rinki
mai, agitacija eina slaptais 
keliais. Išrodo, kad pirmiau 
paminėtiems „Amerikoj” as
menims gresia didelis lenkty
niavimas.

Gyvojo Rožančiaus draugi
jos bendra šv. Komunija bus 
šį sekmadienį, rugp. 6 d., 9 
vai. mišių metu. Narės pra
šomos gausiai dalyvauti.

Angelų Karalienės metinė 
šventė — atlaidai — praėjo 
labai iškilmingai. žmonių 
rugp. 1 ir 2 dienomis lankėsi 
daug ir naudojosi Dievo ma
lonėmis.

Mūsų par. dr-jų darbuote
Mūsų parapijos draugijos 

savo susirinkimus laiko šio
kia tvarka:

Pirmą sekmadienį kiekvie
no mėnesio: Gyvojo Rožan
čiaus Draugija. Jos tą dieną 
9 vai. mišių metu eina ben
drai prie Šv. Komunijos. Va
kare, po mišparų narės eina

procesijoje giedodamos Švč. 
Panelės litaniją ir po to pa
rapijos salėje susirinkimas.

Taip pat pirmą sekmadie
nį, LRKSA. 134 kūpa laiko 
susirinkimus tuoj po sumos, 
parap. salėje.

Antrą sekmadienį — šv. 
Vardo dr-jos vyrai eina ben
drai prie komunijos 9 vai. mi
šių metu. Jų susirinkimai bū
na tuojaus po 9 vai. mišių 
par. salėje. Susirinkimai bū
na trumpi.

Trečią sekmadienį — para
pijos Sodalietės eina bendrai 
prie Šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Jų susirinkimai į- 
vyksta savaitę prieš parapi- 
pijos salėje.

Ketvirtą sekmadienį — 
Amžinojo Rožančiaus draugi
jos narės eina bendrai prie 
Šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. Popiet, po mišparų jos 
visos dalyvauja procesijoje, 
bažnyčioje. Po pamaldų para
pijos salėje laikomas susirin
kimas.

Šios visos draugijos skait
lingos, ypač moterų.

Yra dar ir daugiau draugi
jų, apie kurių veiklą neteko 
dar patirti. Jos yra šios: Mo
terų Sąjungos 24 kp., Treti
ninkės, Jaunuolių draugija, 
Am. Raudonojo Kryžiaus 
skyrius, ir kitos. Apie jas bus 
pranešta vėliau.

• Petras Budelis ir J. Kati
lius, abu biznieriai iš E. New 
York, jau sveiksta.

• Balčiūnienė atostogauja 
Rocky Point, L. I. savo na
muose.

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

mėty.

AURORA
323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

s

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

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

iWZi

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Sue Griska, ligšiol daina
vus su Philadelphijos opera, 
nuo ateinančio sezono dai
nuos New Yorke. Ji yra pri
imta į New Yorko City Ope
ra. Rudenį, lapkričio 19 die
ną, ji turės koncertą Bostone. 
Dabar ji gyvena New Yorke.

•Prof. K. Pakštas lankėsi 
Pennsylvanijoj ir dalyvavo 
Susivienijimo seime. Grįžęs į 
New Yorką, baigia knygą 
apie Lietuvą tarp dviejų ka
rų.

• Kun. M. Urbonavičius, 
marijonas, mėnesį dirbęs Ba
yonne parapijoj, išvyko per 
VVashingtoną į savo nuolatinę 
vietą Hinsdale, Ill.

• Kun. Jonas Skrodenis, 
marijonas, rugpiūčio 20 die
ną 11 vai. Angelų Karalienės 
bažnyčioje Brooklyne laikys 
pirmąsias iškilmingas mišias.

• Kun. J. Balkūnas šios 
savaitės pradžioj grįžo iš a- 
tostogų.

• Kun. I. Albavičius, Ci
cero, III. klebonas, po Susivie
nijimo seimo buvo užsukęs į 
mūsų apylinkę. Iš čia išvažia
vo į Marianapolį.

• Kun. Dr. J. Starkus šią 
savaitę buvo išvažiavęs į Ma
rianapolį ir kitas aplinkines 
vietas.

• Muzikas J. Žilevičius ne
seniai sugrįžo iš trumpų a- 
tostogų. Kiek leidžia laikas, 
jis rašo veikalą apie lietuvių 
muziką.

• K. Jurgėla grįžo iš Ma- 
rianapolio, kur Rėmėjų Sei
me skaitė paskaitą. Drauge 
grįžo ir jo žmona, atostoga
vus Thompsone.

• EI. Milukienė, grįždama 
su dukrele iš Thompson, 
Conn, po atostogų į Philadel- 
phiją, buvo sustojus pas Jur- 
gėlus.

• J. P. Ginkus po ligos tai
sosi White Sulpher Spring, 
N. Y., kur išbus dar bent dvi 
savaites.

• E. Vaitekūnienė, buvusi 
Brooklyn© veikėja, dabar gy
venanti Hartforde, su reika
lais buvo atvažiavusi į New 
Yorką ir lankėsi „Amerikoj”.

• Albinas Žemaitis liepos 
26 dieną išvyko kariuomenėn 
į Camp Upton, L. I.

• Fl. Bernotaitė išvažiavo 
savaitei pasilsėti į Pennsyl- 
vaniją.

• Edv. Tumasonis išvažia
vo į ligoninę, kur išbus ke
lias savaites gydydamasis.

• V. Bacevičius Radio sto
ty WNYC. rugpiūčio mėn.13 
d. (kitą sekmadienį) nuo 5 
iki 5:30 vai. vakare turės pia
no koncertą. Programoj Lisz- 
to, Chopino ir Bacevičiaus 
kūriniai.

• Balevičiuose, Brooklyne, 
svečiuojasi kalendorių ga
mintojas Z. Gilevičius iš New 
Britain, Conn., taip pat A. 
Žukavičiūtė.

• Edna Rokas, dainininkė, 
šeštadienį minėjo savo gim
tadienį.

• Ambrozų, Brooklyn© biz
nierių, šeimoje viešėjo Ka
minskai, grįždami po atosto
gų iš Pennsylvanijos namo į 
Bridgeport, Conn.

• Kazys J. Revinskas, iš 
Canarsie, žuvo lėktuvų kata
strofoj Spokane, Wash. Jis 
palaidotas liepos 31 d. Long 
Island. Paliko motiną Mari
joną, keturis brolius ir sese
rį Marijoną.

• Marinas Alfredas Jonai
tis aplankė savo tėvus, atva
žiavęs iš N. Carolina.

• Rice šeimoj Maspethe 
vieši iš Waterburio L. Du- 
bauskienė ir jos mamytė P. 
Laurynaitienė.

Apreiškimo 
Parapija

Piknikas pasisekė
Apreiškimo parapijos meti

nis piknikas liepos 23 dieną 
Klasčiaus parke praėjo už
tarnautu pasisekimu. Nors be 
veik visą savaitę apylinkės 
gyventojus varginęs karštis 
gerokai gąsdino rengėjus, 
bet liepos 23 d. šiltas oras ne 
visus į maudynes išviliojo. 
Būrių būriai atvyko pikni
kam

Parke buvo vėsu, vėjelis 
maloniai pūtė, šį kartą par
kas buvo tikra užuovėja nuo 
saulės.

Piknike dalyvių buvo iš į- 
vairių vietų. Malonu buvo 
matyti nuoširdžių lietuvių ne 
tik iš mūsų parapijos, jų bu
vo iš Maspetho, iš Angelų 
Karalienės, šv. Jurgio para
pijų ir net iš New Jersey.

Visų dalyvių nuotaika buvo 
gyva, draugiška. Smagu bu
vo stebėti, kaip prie stalų, 
nukrautų skaniais valgiais ir 
apkaišytų putojančiais alučio 
stiklais, drauge šnekučiavosi 
ir linksminosi vyresnieji ir 
jaunimas.

Parke visą laiką ėjo karali
škos šeimos rinkimų lenkty
nės.

Daugelis kalbėjo, kad šie
met mūsų parapijos pikni
kas ar tik ne vienas iš di
džiausių daugeliu atžvilgių. 
Visi gėrėjosi jo dalyvių malo
nia, rimta, lietuviška nuotai
ka. Rengėjai tikrai gali būti 
visiems dalyviams dėkingi.

9 vai. buvo karališkos šei
mos rinkimų programa. Ka
ralium išrinktas K. Dobro
volskis, karaliene — M. Ki- 
vytienė, karalaičiu — Ant. 
Ilgūnas ir karalaite — Rosa- 
lita Anterio.

Programai vadovavo kleb. 
kun. Pakalnis. Išrinktą kara
lišką šeimą klebonas apdova
nojo.

M. Mikolaitis,
Parengimų Komiteto rašt.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Liepos 26 d. buvo papras
tas mėnesinis siuvėjų susi
rinkimas.

Kadangi buvo karštas o- 
ras, tai pats susirinkimas 
praėjo skubiai. Svarbiausias 
dalykas jame buvo praneši
mas apie pikniką, kuris įvy
ko liepos 22 d. Pranešė A. Ži
linskas. Piknikas buvo plačiai 
išgarsintas, tad sutraukė 
daug žmonių, ne tik lietuvių: 
buvo italų, žydų ir kitų. Iš vi
so atsilankiusių buvo per 
2,000 asmenų.

Šiam piknikui pasidarbavo 
pirm. P. Blažaitis, sekr. A. 
Žilinskas, o iždininkų buvo 
net trys — Kairys, Naciuns- 
kas ir Černiauskas. Prie du
rų stovėjo F. Urbanavičius, 
A. Brazaitis ir Zizas. Auto
mobilius įleido Kirius, prie 
baro dirbo Bubnelis ir A. Var- 
naskis.

J. Pranckevičius išdavė ra
portą iš Joint Board susirin
kimo. Jis pranešė, kad siuvė
jų unijos sutartis su „bosais” 
baigėsi, bet algų darbinin
kams nekalbama pakelti. U- 
nijos susirinkimuose dabar 
esą daug politikos, ir nors 
konvencija nutarė algas pa
kelti ir valandas trumpinti, 
bet tuo tarpu tuos nutarimus 
pelės ant lentynų graužia.

J. Buivydas davė raportą 
iš Tread Board.

Reikalų vedėjas K. Kund
rotas pranešė iš dirbtuvių: 
visur ten trūksta darbinin
kų.

P. J. M.

„DRAGON SEED”

Tokiu vardu rašytoja Pearl 
Buck parašė apysaką apie 
Kinijos gyvenimą. Parašė to
kiu kiniečių gyvenimo pažini
mu, kad joje matai visų di
džiųjų kinų tautos tragediją, 
jos liaudies kančias, kilusį 
tautos atsparumą priešui už
puolikui ir nuostabų pasiry
žimą visomis jėgomis kovo
ti už savo gyvybę.

Dabar ši knyga, jau pavers
ta į pustrečios valandos besi
tęsiančią filmą — judomąjį 
paveikslą, rodoma New Yor
ko Radio City Music Hall te
atre. Kas nori susipažinti su 
kiniečių tautos gyvenimu, su 

jo patriarchalinės šeimos 
santvarka, su atbudusios tau
tos milžiniška kova, būtinai 
turi pamatyti paveikslą 
„Dragon Seed”. Svarbiausias 
roles turintieji Katherine 
Hepburn, Walter Huston, A- 
kim Tamiroff puikiausiai at
lieka savo uždavinius.

Daugeliui nemiela žiūrėti 
vadinamų karo paveikslų, ku
riuose beveik niekada neiš
vengiama propagandos.

„Dragon Seed” priklauso 
karo paveikslų grupei, bet 
yra toks paveikslas, kuriame 
matai tikrą gyvenimą, gyve
nimą, kurin milijonų milijo
nus žmonių įstūmė patamsių 
jėgos. Matai gyvenimą tau
tos, kuri negali būti pavergta, 
nes ji kovą remia savo dva
sine pajėga.

REIKALINGA
Trys presoriai ir vienas apa
čių darytojas (lining baster). 
Darbas geras — algą galima 
užsidirbti didelę.

Norintieji darbo kreipki
tės:

ST. KARVELIS
45 Roebling St. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. E Vergreen 7-2494

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wahi k
Tel. EVergreen 8 - 8229

161 No. 6th Street

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

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOGIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE <
A1SKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. II__ 2____ ,

Juozas Ginkus k utimi)
495 Grand Street, Brooklyn, N. i ’ ’ ’

Geriausias pasirinkti 
», ALUS iš * A- 
KREIPKIS

Maspetho Žinios
Kun. Kazimieras F. Gir

nius, Maryknoll P. O., liepos 
30 d. išvyko misijonieriauti į 
Peru valstybę. Jo tėvai, sesu
tė ir kiti maspetiečiai daly
vavo išleistuvių pamaldose 
Maryknoll New Yorke.

Rugp. 27 d. Rožančiaus dr- 
ja turės kornų balių parapi
jos salėj ir darže. Bilietai jau 
platinami.

Altoriaus draugija turės 
dviejų dienų bazarą rugsėjo 
pradžioje.

Mūsų kariai
I

Cpl. Antanas Razickas bu
vo parvykęs iš Louisiana pas 
tėvelius. Jis tarnauja kariuo
menėj jau 3 metai.

Jonas Januškaitis leidžia 
atostogas namie. Jis buvo pa
keltas Cpl. Vyks į Texas.

Vytautas Gedvilas, jūreivis 
iš Anglijos ligoninės, parvež
tas į US. Svečiuojasi pas sa
vo žmoną.

Ona Petrulytė reiškia savo 
padėką visiems ją sveikinu
siems ir apdovanojusiems 
mokyklos baigimo proga. Dė
koja tėveliams už nupirkimą 
karo bono, savo broliams ka
riuomenėj S-Sgt. Bernardui 
ir Cpl. Konstantinui, dėdei ir 
jo dukrelei Kvietelaičiams iš 
Penn. už gražų čekį; Al Čepli- 
kaitei, J. Paulauskienei, R. 
Babarskaitei ir „Amerikos” 
redaktoriui J. B. Laučkai 
sveikinimus.

u z

Newark, N. J

AMERIKOS LE 

LIKŲ VISUO 

kultūrinio

SAVAT

EINA KAS F

I Walnut gatvių. Paskui 
paėjėti 4 blokai iki p 
vietos.

Automobiliais galin 9 
žiuoti keliu 29 iki Sprii i" 
Avė., pasukant po kaii 
ba keliu 27 pro Elizi 
iki vietai; taip pat ir ^organai 
keliais važiuoti į Ga: j reikalą, j- 
N. J. ir paklausti vi < Fondą į 
žmonių, o jie pasaky 
yra Meadow Grove.

Piknikas prasidės 1 
pietų ir trauksis iki 
vakaro. Per pikniką bu 
ri pasilinksminimo proį ,

Jeigu pasitaikytų 
lietinga, tai piknikas blietuvis- 
rapijos svetainėje F 
Adams St. Newark, N

Kleb. kun. I. Kelm 
veikimo komitetas.

ogiausia

šb ii

•L užėjus į

, Amerikos 
į vieno iš 
įdėjimų:

jį miestelį, 
/kiekvienus 

lsūsųtau-

įfiekvie- 
jdabar yra 
į nei ištek- 
:į(ssmųpa-

įrieda-1 
į drabu-'

Entered as Second-
Office at Brooklyn

atsiveria

priimtas 
W Ben- 
įį taip pat 

sumos.

ii suskato
51 Lietuvos

' ■ Niekas ne-PARDUODAM « 
. □mslietu- 

Pa sa, tai tikGeri, pigūs, ] 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k 
ko prašo. Apdraudžiu j 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

ims ko- 
^suriūktos

Tokių lie-
au-

Joseph Vastin ^popa- 
1 ^Bolševikai

Real Estate Insura ik išplėtė, 
496 Grand St., Brooklyn, liiienį prie

Tel. EVergreen 7-16 sBrooklyne 
i klišo savo 
id aukoms

Clement Vokeli
Advokatas

41-40 —74th Str<
Miišku, kad

Jackson Heights, N $ nėra jo-

NEwtown 9 - 597

Parapijos Piknikas
Rugpiūčio 13 dieną įvyks

ta metinis parapijos piknikas 
Cranford, N. J. 166 Division 
Ave., Meadow Grove, Petro 
Vaičiūno ūky.

Važiavimo kelias iš New
ark© nuo Public Service bu- 
sais No. 7 ir 29, per Elizabe- 
thą. Ir nuo pašto Broad Str. 
stoties paima žmones ir veža 
į Garwood ir Cranford. Rei
kia išlipti prie Cedar arba

PARDAVIMUI

6 šeimų geras, mūrinis na
mas, po 5 kambarius aukšte, 
kiekvienam kambary langas; 
maudynės, elektra. Rendos 
duoda 1,550 dol.

Buschwick sekcijoj, prie 
8th Ave., BMT ir Broadway 
linijos traukinių. Žemės plo
tas 27X100.

Parduodamas už pirmą 
morgičių. Įmokėti tik 1,500 
dol. Prekė $7,500.

Savininko telefonas: RE- 
public 9-1506.

Ri

S
R 
jį

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš' 
lyginimų, plasteriavimą, šaligat- 

cementavimų ir Irt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

vių

iI
'.JM

I 
i

"prie galo, 
santvarkos

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiurę 
AKINIAI prieinamia 
kainomis pagal jų
ši {staiga {steigta prieš 40

savo esminį ss 
to pasidarė iš 
nėr Welles pr 
Baltijos kraš

Bet anaipti 
les to neprip 
sų bolševikėli 
Maskvos tam 
bumąneįskai 
goj parašyta, 
tame pat sak 
kad Sovietų 
„atsižvelgti j 
gyventojų tei 
spręsti”. Va( 
sų pravestus 
rinkimų būde 
pavadina ne 1 
tik militarinė 
maskavimu, 
riausybei pai 
viešus plebis

Sumner W 
Rusija tik ta 
dingą taikai 
prie demokr 
organizacijos 
Priešingu at 
pavirsti didi 
kokio pasaul 
jęs.

Be to, įs 
Sumner Well 
vietams pai 
savo (Rusij< 
dtų kraštų, 
tumas.

Saugok Savo • plunksnos 
Ponias žur- 
ippmann, į- 
sfaknlovar- 
'hikijos o- 

realūs ir 
aerikiečių 
4 perniek

savo 
M War 

394-398 Broadway. Brooklyn, įlįsto į ke-
OPTOMETRISTAS — O

—.. . . . . . — . įtinkamų ;

LIETUVIŠKA uĘ

ALUDE l^koslova-!

Paviją.
intere-

„ ; ^joskultū-
Patogi Vieta Uzejin ^Venmios 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKlMl kad 

visokiu gėrimu į ^ateities

JUOZAS ZEIDA >Ru
411 Grand Stree ^ang- 

Brooklyn. N. Y, ^Lippma-

Karšti Užkandži
KASDIEN

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAF
65 - 23 GRAND AVE' 

Maspeth, N. Y.

.Mins net 
Sumner

^Time for 
^}tė: „So- 
yi pamato 
BU pagal

Šio numeri 
jų skyriuj yi 
napolio mok 
ta mus verči; 
pranešama, 
slo metams 
kinių tarpe 
kų tėra vos

Jau ne nu 
beta, kad Iii 
ir dalis jos 
savo moky 
jas daugiau 
tas mokyk 
prancūzų kil 
gi yra toki 
savo sūnus 
čia į daug bi 
las, nelietu1

Kiek tekc 
vadovybė š 
dirbo, lanki 
gautų daug 
štai tau va

Tenka n 
ligi mokslo 
vienam at 
yra svarbu 

Įkyklas ir si 
turą.
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