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pacija, ir visas kraš
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ų bolševikėliams net 
[užgniaužė, kai Sumner 
I knygoj „The Time for 
on” jie perskaitė: „So- 
pyriausybė turi pamato 
ssti savo sienas pagal

savo esminį saugumą”... Jie iš 
to pasidarė išvadą, kad Sum
ner Welles pripažįsta Rusijai 
Baltijos kraštų okupaciją.

Bet anaiptol Sumner Wel
les to nepripažįsta, nes mū
sų bolševikėliai, būdami akli 
Maskvos tarnai, per savo žli
bumą neįskaito viso, kas kny
goj parašyta. Sumner Welles 
tame pat sakiny aiškiai rašo, 
kad Sovietų vyriausybė turi 
„atsižvelgti į minimų sričių 
gyventojų teisę patiems apsi
spręsti”. Vadinamuosius ru
sų pravestus rinkimus ir tų 
rinkimų būdą Sumner Welles 
pavadina ne kuo kit kitu, kaip 
tik militarinės okupacijos už
maskavimu. Jis Sovietų vy
riausybei pataria, kad leistų 
viešus plebiscitus.

Sumner Welles mano, kad 
Rusija tik tada būsianti nau
dinga taikai, kai ji prisidės 
prie demokratinės pasaulio 
organizacijos palaikymo. 
Priešingu atveju Rusija gali 
pavirsti didžiausiu pavojum, 
kokio pasaulis dar nėra regė
jęs.

Be to, įsidėmėtina, kad 
Sumner Welles pripažįsta So
vietams pamato apsispręsti 
savo (Rusijos) sienas, o ne 
kitų kraštų. Tai didelis skir
tumas.

Šio numerio korespondenci
jų skyriuj yra žinia iš Maria- 
napolio mokyklos. Viena vie
ta mus verčia susirūpinti. Ten 
pranešama, kad kitiems mok
slo metams užsirašiusių mo
kinių tarpe lietuvių berniu
kų tėra vos šeštoji dalis.

Jau ne nuo šiandien paste
bėta, kad lietuvių visuomenė 
ir dalis jos vadų neparemia 
savo mokyklų, nesiunčia į 
jas daugiau lietuvių vaikų. Į 
tas mokyklas eina airių, 
prancūzų kilmės amerikiečiai, 
gi yra tokių lietuvių, kurie 
savo sūnus ir dukteris siun
čia į daug brangesnes mokyk
las, nelietuvių laikomas.

Kiek teko patirti, kolegijos 
vadovybė šiemet ypač daug 
dirbo, lankė namus, kad tik 
gautų daugiau lietuviukų. Ir 
štai tau vaisiai!

Tenka reikšti vilties, jog 
ligi mokslo metų pradžios ne 
vienam atsivers akys, kad 
yra svarbu remti savo mo
kyklas ir savo lietuvišką kul
tūrą.

100 MYLIŲ NUO PARYŽIAUS
Londonas. — Paskutinė

mis dienomis sąjungininkai 
didžiausius laimėjimus pasie
kė Prancūzijoj.

Per trumpą laiką amerikie
čių kariuomenė sutriuškino 
pietinį vokiečių frontą ir ne
sulaikomai ėmė veržtis tolyn, 
prasimušdami į Bretanijos 
pusiasalį. Amerikos kareiviai 
ėjo taip gretai, kad per ke
lias dienas jų priešakinės da
lys jau buvo prasimušusios 
per visą Bretanijos pusiasalį.

Bretanijos pusiasalis turi 
keletą puikių uostų, prie ku
rių amerikiečiai jau yra pri
siartinę. Ten Lorient uoste 
vokiečiai turėjo savo svar
biausią submafinų bazę, iš 
kurios užpuldinėdavo anglų 
ir amerikiečių laivus Atlanto 
vandenyne. Geri uostai yra 
St. Nazaire, Bresto ir kituo
se miestuose. Amerikiečiai 
buvo už keturių mylių nuo 
Bresto ir už penkių mylių nuo 
Lorient. St. Malo mieste eina 
mūšiai namas iš namo.

Iš Lorient 100 vokiečių sub- 
marinų išsinešdino kur nors 
kitur pasislėpti.

Į Paryžiaus pusę sąjungi
ninkams taip pat sekasi žy
giuoti. Vokiečiui’buvo smar
kiai puolę anglų ir kanadiečių 
pozicijas šioj fronto daly, bet 
nieko nelaimėjo. Tuo tarpu 
sąjungininkų kariuomenė 
prasimušė pirmyn ir paėmė 
Le Mans miestą, kuris yra 
labai svarbus, nes jame susi
bėga daug geležinkelių ir 
vieškelių, šis miestas yra už 
110 mylių nuo Paryžiaus.

Kanadiečiams ir anglams 
padėjo aviacija, kuri į vokie
čių eiles numetė 6000 tonų 
sviedinių. Taip pat įvyko 
smarkūs tankų mūšiai.

Patys vokiečiai pripažįsta, 
kad amerikiečių kariuomenė 
yra prasimušusi ligi 100 my
lių nuo Paryžiaus.

Netrukus laukiama Pran
cūzijoj lemiamų mūšių.

RUSAI LĖČIAU ŽYGIUOJA LIETUVOJE
Washingtonas. — Rusai 

pereitos savaitės gale ir šios 
pradžioje užėmė naujų vietų. 
Į jų rankas pateko Griškabū
dis, Lukšiai, Sutkai, Barzdai, 
Žardeliai, Zapyškis, Kėdai
niai, Vilkija, Airiogala, Če
kiškės, Betygala, Šiluva, Vil
kija ir nemaža kitų vietų.

Atrodo, kad ypač smarkūs 
mūšiai ėjo apie Didvyžių baž
nytkaimį, Vilkaviškio apskri
ty, nes tris kartus toji vieta 
buvo perėjus iš vienų rankų 
į kitas. Juo artyn prie Vokie
tijos, juo nacių priešinimasis 
didėja. Nežiūrint to, savaitės 
gale rusai vis stūmėsi, perėjo 
Dubysą ir Zanavykų krašte 
paėmė Šakius, o prie Vilka
viškio — Simanėliškius.

Paskiausiomis žiniomis, 
naciai buvo kontratakavę 
prie Biržų, kur įvyko žiaurūs 
mūšiai. Sovietams pateko 
Smilgiai, Nausėdžiai, Nemu
nėlio Radviliškis ir keletas 
smulkesnių vietų, čia mūšiai 
ėjo tris dienas, ir žuvo 6000 
vokiečių kareivių.

Paskutiniame savo prane
šime rusai nieko nesako

apie savo laimėjimus šiapus 
Nemuno. Tai rodo, kad vo
kiečiai vis atkakliau ginasi. 
Sovietų pranešimu, per pas
kutines pustrečios savaitės 
naciai prieš rusus atsiuntė 16 
naujų divizijų ir brigadų.

Kai kurie šaltiniai skelbia, 
kad rusai yra prasimušę į 
Rytprūsius. Kurioj tai vietoj 
būtų, dar nežinia. Bet aišku, 
kad Rytprūsius vokiečiai iš 
paskutiniųjų gina. Iš Kara
liaučiaus universiteto jie iš
varė visus profesorius ir stu
dentus apkasų kasti.

Vilniaus senamiestis, kur 
yra brangiausi meno pamink
lai, nedaug nukentėjo nuo ka
ro. Gana sveikas išlikęs ir 
Kaunas.

Naujų mūšių Lietuva skau
džiai paliesta. Žemaitijoj, kur 
dar rusai neužėję, yra didelis 
žmonių susigrūdimas, nes, be 
pačių lietuvių, ten yra nema
ža ir rusų, kurie bėga nuo bol
ševikų. Tie pabėgėliai rusai 
plėšia žmones, kurie ir taip 
maisto neturi, nes ir vokiečiai 
viską sau grobia ir veža.

Kinai Neteko 
Hengyang

Chungking. — Po šešių 
savaičių smarkaus priešini
mosi, kinų kariuomenė buvo 
priversta japonams atiduoti 
Hengyang miestą, kuris yra 
vienas iš svarbiausių vietų 
prie Hankavo ir Kantono ge
ležinkelio.

Beveik visi kinai, gynusie- 
ji miestą, žuvo.

Hengyang netekimas yra 
skaudžiausias smūgis Kinijai 
nuo 1938 metų, kada ji nete
ko Hankavo ir Kantono, nes 
už Hengyang nėra jokių di
desnių kliūčių japonams susi
jungti su tomis savo dalimis, 
kurios žygiuoja nuo Kantono, 
ir taip visai izoliuoti Kvan- 
tungo provinciją.

Hitleris Karia Savo 
Generolus

Bernas. — Hitleris vis dar 
nesiliauja keršijęs tiems, ku
rie buvo pasikėsinę prieš jo 
gyvybę ir kurie nepaspėjo pa
sislėpti.

Patys vokiečiai pranešė, 
kad antradienį buvo pakarti 
aštuoni aukšti vokiečių ka
riai. Jų priešakyje stovi mar
šalas Witzleben, kuris buvo 
padarytas svarbiausiu kalti
ninku. Tarp kitų nužudytų 
yra trys generolai, keli pul
kininkai ir žemesni karinin
kai.

Juos teisė vadinamasis 
Tautos teismas. Penki iš jų 
prašė, kad vietoj karimo juos 
nušautų. Teisėjas atsakė: 
„Jūs norėjot išsprogdinti 
Hitlerį, o dabar prašotės gar
bingos kulkos. Tai jau per 
daug.”

Tuo tarpu eina visokių gan
dų apie padėtį Vokietijoj. 
Vienos žinios skelbusios, kad 
buvęs nužudytas Gestapo vir
šininkas Himmleris ir sužeis
tas Goeringas. Kiek tos žinios 
teisingos, ligšiol dar neaišku.

Likviduota 42,000 
Japonu

New York. — Iš tų japonų, 
kurie buvo prasiveržę į Indi
ją, beliko tik apie 5000.

Generolui Stillwell besiva
rant gilyn į Burmą, buvo lik
viduota 42,000 japonų karei
vių.

Japonijos ministeris pirmi
ninkas Koiso, paminėdamas 
sąjung. laimėjimus N. Gvi
nėjoj ir Pacifiko salose, įs
pėjo japonų tautą, kad sąjun
gininkai rengiasi pulti pačią 
Japoniją vienu dideliu smū
giu.

Tautinis Karo Fondas (Na
tional War Fund), kurio na
riais yra keli užsienio vals
tybių šelpimo fondai ir kelios 
Amerikos labdarybinės orga
nizacijos, liepos 31 d. priėmė 
savo pilnateisiu nariu Ben
drąjį Amerikos Lietuvių šal
pos Fondą — United Lithua
nian Relief Fund of America.

Bendras Amerikos Lietu
vių šalpos Fondas yra suor
ganizuotas išimtinai labdary
bės darbui. Jo paskirtis — 
šelpti nuo karo nukentėjusius 
lietuvius Lietuvoje ir kur tik 
jie būtų. Fondas yra įsteigtas 
šių metų kovo 25 d.

Prezidento Pašalpos Kon
trolės Taryba Fondą pripaži
no ir įregistravo šių metų ba
landžio 13 d„ o Tautiniam Ka
ro Fondui į narius priimti re
komendavo balandžio 20 d.

Lietuvių Šalpos Fondas 
šiandie yra lygiateisis Tauti
nio Karo Fondo narys, kaip 
Lenkijai, Kinijai, Olandijai, 
Graikijai, Rusijai ir kt. šelpti 
fondai. Tokiu jį pripažino 
mūsų krašto vyriausybės įs
taigos. Jis dabar turi pilną 
teisę veikti, priimti aukas pi
nigais ir daiktais, steigti sky
rius ir užsiimti tokiu darbu, 
koks numatytas jo statute, 
kokį atlieka visi pašalpos fon
dai.

Šiuo metu Fondo priešaky

je yra 21 direktorius. Fondo 
pirmininku yra kun. Dr. Juo
zas B. Končius, Mt. Carmel, 
Pa., šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos klebonas. Jam dau
giausia teko įdėti darbo, kad 
Fondas gautų valdžios įstai
gų pilną pripažinimą. Iki šių 
metų pradžios kun. Dr. J. B. 
Končius labai daug dirbo Ku
nigų Vienybės Komisijoje 
Lietuvai Šelpti. Jis vadova
vo šiai komisijai ir yra lai
mėjęs Lietuvos žmonių šelpi
mui stambios paramos Ame
rikos Katalikų Vyskupų Pa
šalpos Komitete, Amerikos 
Raudonajame Kryžiuje ir ki
tose įstaigose.

Kun. Dr. J. B. Končiui šal
pos darbas yra gerai pažįsta
mas, artimas jo širdžiai. Po 
pirmojo pasaulinio karo jis 
yra pargabendinęs iš Vokie
tijos keliasdešimt tūkstančių 
lietuvių belaisvių ir tremti
nių. Jam teko lankytis tada 
ir Sovietų Rusijoje, kur jis 
vadovavo lietuvių pabėgėlių 
šelpimui ir Lietuvon perga
benimui.

Rugpiūčio 13 d. Waldorf 
Astoria viešbutyje įvyksBen- 
drojo Lietuvių šelpimo Fon
do direktorių susirinkimas, 
kuriame bus apsvarstyti pla
nai, kaip geriausiai ir grei
čiausiai sušelpti nuo karo nu
kentėjusius lietuvius.

VOKIEČIŲ KERŠTAS LIETUVIAMS
Petro Klimo likimas. — 

Plėšiama Lietuva.
New York (LAIC)—Priva

čiais keliais gautomis žinio
mis aiškėja, kad savo nepasi
sekimus Rytų fronte vokie
čiai mėgina kapitalizuoti po
litinėje srityje. Ta vokiečių 
akcija ypatingai reiškiasi 
Lietuvoje.

Kaip žinoma, pakartotini 
vokiškojo okupanto mėgini
mai per 3 metus įkinkyti lie
tuvius į savo imperialistinį 
vežimą nepavyko. Paskutinis 
vokiečių mėginimas pasibai
gė pagarsėjusiu lietuviškųjų 
batalijonų sukilimu dar tik 
neperseniai, gegužės mėnesy
je. Lietuviai kaip stovėjo, 
taip ir tebestovi už savo kraš
to visišką laisvę ir nepriklau
somybę.

Dabar gaunamos žinios ro
do, kad vokiečių SS policija 
ne tiktai kad neleidžia Lietu
vos ūkininkams šalintis iš 
mūšio apimtų sričių, bet dar
gi aktyvesnį lietuviškąjį ele
mentą suiminėja ir varu grū
da į sovietų užiminėjamas 
sritis.

Yra žinių, kad keršto neiš
vengia net politiniai Lietu
vos emigrantai, kurie sovie
tų okupacijos laikais (1940- 
1941 m.) buvo pasišalinę į 
Vokietiją arba buvo pasilikę 
Vakarų Europoje.

Minimas Vasario 16 dienos 
aktą pasirašęs plačiai žino
mas veikėjas ir mokslininkas 
Petras Klimas, kuris begy
vendamas Prancūzijoje 1943 
m. rudenį buvo vokiečių Ges
tapo suimtas, o dabar, visiš
kai iškankintas, buvo atga
bentas į Kauną ir ten palik
tas GPU malonei. Tuo būdu 
šių dienų kryžiuočiai kerši
ja lietuvių tautai už jos ne
norą su jais kooperuoti, vien
kart tą aplinkybę naudoja 
savo kariškiems nepasiseki
mams pridengti juos aiškin
dami sąmaningu noru Lietu
vą „nubausti”.

Lygia greta per visą Lie
tuvą eina istorijoje dar negir
dėtas Lietuvos apiplėšimas ir 
lietuvių turto grobimas. Plė
šiami ir deginami kaimai, 
plėšiami ir deginami miestai. 
Kas nepavyksta pagrobti, 
naikinama vietoje.

Tik neperseniai į Stokhol
mą atbėgę lietuviai pasakoja 
savo akimis matę lietuviškuo
ju turtu prikrautus sielius, 
ištisomis virtinėmis plukdo
mus Marių linkui.

Čia patiekti faktai ryškiau
siai parodo, kiek nepagrįsti 
buvo per 3 metus sistemingai 
iš įvairių Lietuvos nepriklau
somybės priešų skleidžiami 
prasimanymai apie lietuvių 
tautos „kooperavimą” su na
ciais.

KOVOJA UŽ LIETUVOS LAISVŲ
„The Tablet” rugpiūčio 5 d. 

iš Londono įsidėjo vyriausio
jo Lietuvos Išvadavimo Ko
miteto šį atsišaukimą, gautą 
per Stockholmą.

„Vyriausias Lietuvos Išva
davimo Komitetas mus infor
muoja, kad Lietuva yra ant 
bedugnės krašto, kada nauja 
raudonoji invazija reiškia lie
tuvių tautos išnaikinimą. 
Svyriuose buvo išžudyti visi 
lietuviai. Komitetas prašosi 
tarptautinės paramos išgel
bėti lietuvių tautai”.

Iš šio atsišaukimo, kuriuo

.kreipiamasi tarptautinės pa
galbos išvaduoti lietuvių tau
tai, taip pat matyti, kad Lie
tuvos Išvadavimo Komitetas 
nenustojo veikęs, vėl užėjus 
rusams.

Karo Departamentui 155 
metai

Rugpiūčio 7 dieną J. A. V. ... 
Karo Departamentui suėjo 
lygiai 155 metai. Karo Dept. 
suorganizuotas Kongreso 
1789 metais.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ATLANTO ČARTERIO SUKAKTIS
PETRAS VAIČIŪNAS

KIEK ŽMONIŲ LIETUVA NETEKO
(Ištrauka iš rašomos kny- karo pabaigos, dabar neįma- 
gOS). j noma apskaičiuoti.

 I Jei remtis 1914-18 m. ka-
Lietuvos žmonių gyvybės ro patyrimais Lietuvoje ir 

aukas šiuo metu sunku net turėti galvoje, kad šiame ka-

Kilniausias šio karo moralinis ir politinis dokumentas 
gimė marių ošime.

Jau treji metai, kai Atlanto vandenyne, netoli Ameri
kos krantų, Suvienytų Valstybių prezidentas Roosevelt ir 
Anglijos ministeris pirmininkas Churchill apgarsino vi
soms tautoms ir žmonėms principus, kuriuos įgyvendinti 
siekia sąjungininkės valstybės.

Tie Atlanto Čarterio principai kaip žaibas aplėkė visą že
mės rutulį. Jie davė vilties milijonams žmonių, atgaivino 
ištisas tautas ir valstybes, kurios vieno ar kito priešo buvo 
prislėgtos. Ir Lietuvoj slaptieji laisvės kovotojai išnešiojo 
po savo kraštą žinią, kad štai nauja šviesa patekėjo, kad 
tautų viltys laisvai gyventi nėra žlugusios, kad nepriklau
somybė vėl bus atgauta. 
t

Iš kurgi toji Atlanto Čarterio galia, kad milijonams 
nusišvietė akys, kad džiaugsmas ir tikėjimas atsigavo šir
dyse, kad ginklas buvo stipresnis rankoje, išgirdus šiuos 
naujus, dviejų didelių vyrų paskelbtus nuostatus?

Toji galia pirmoje vietoje ėjo iš moralinio teisingumo 
principų, kurie buvo padėti ano garbingo dokumento pa
grindu. t

Prieš tai rudieji naciai ir raudonieji komunistai tiek 
buvo pakėlę galvas, jog jau atrodė, kad šiam pasauly tėra 
vien brutali, nuoga ir žiauri jėga, kuriai niekas negali žo
džio tarti nė atsilaikyti. Susiėję raudoni ir rudi diktatoriai 
dalinosi pasauliu, valstybėmis, tautomis ir žmonių gyvybė
mis. Jie nežinojo kitų tiesų, kaip tik aklą savo jėgą, pliką 
cinizmą ir silpnesnio kaimyno pamynimą.

Tokiais laikais pasigirdo didelis balsas, kuris agre
soriams tarė: ne nuoga jėga, cinizmas ir kitų tautų paver
gimas turi tvarkyti pasaulį, bet teisingumas, sutarimas, 
amžini laisvės dėsniai.

Iš tų naujų Atlanto Čartery paskelbtų dėsnių lietuvių 
tautą ypač nudžiugino ir sutvirtino du principai.

Vienas jų sako, kad laisvė ir nepriklausomybė turi būti 
grąžinta visiems kraštams, kurie per prievartą buvo nete
kę tos laisvės. Antra vieta teigia, kad laisve ir nepriklauso
mybe turi teisės gyventi visos šalys, nežiūrint kaip tos tau
tos būtų mažos ar didelės.

Čarterio nuostatus pripažino visos Jungtinės Tautos. 
Sovietų Sąjunga net dviem atvejais prisirašė prie jo.

Tačiau jo kelias nebuvo ir nėra lengvas. Atsirado daug 
jo priešų, kurie pavydėjo, kad visoms tautoms siekiama 
laisvė. Net Amerikoje buvo galima išgirsti visą virtinę gal
vočių, žurnalistų, kurie pašoko neigti šio dokumento vertę. 
Jiems aptilus, didžiausia kliūtis Atlanto čarterio įgyvendi
nime yra Sovietų Sąjunga, nežiūrint jos dviejų parašų. Ru
sija ligšiol neatsisako savo agresijų prieš Baltijos valsty
bes, nepripažįsta joms teisių laisvai ir kultūringai gyventi.

Nenorint, kad šis karas baigtųs silpnesnių tautų pa
vergimu, demokratijos susilpninimu ir kilnių principų iš
niekinimu, Jungtinės Tautos turi išreikalauti, kad Rusija 
vykdytų savo žodį, padėtą po Atlanto Čarteriu. Jei to ne
bus ir jei Maskva toliau eis nukariavimų keliu ir silpnesnių 
kaimynų pavergimu, tai ji bus ne taikos nešėja, o vienas 
iš didžiausių pavojų būsimam pasauliui, kaip yra pažymė
jęs buvęs valstybės pasekretoris Sumner Welles savo kny
goj „The Time for Decision”, štai dėl ko ir Lietuvos lais
vė tokia svarbi viso pasaulio ateičiai.

Jungtinių Tautų nariui Rusijai šiandien einant į Lie
tuvą, kaip tik pats laikas pradėti gyvenime vykdyti di
džiuosius Atlanto Čarterio dėsnius —grąžinti laisvę ir ne
priklausomybę pavergtoms tautoms.

Konkrečiai kalbant, naujai užimtose Lietuvos vietose 
turi tvarką į savo rankas paimti militarinė sąjungininkų 
komisija, o ne vieni rusai, kurie vėl pradės trėmimus ir šau
dymus ; turi būti grąžinti tremtiniai iš Sibiro ir kitų Rusijos 
vietų į Lietuvą; turi būti suteikta reikalingiausia medžia
ginė parama, grąžintos nuosavybės ir į savo nuolatines gy
venamas vietas nusiųsti žmonės, kuriuos vokiečiai buvo iš
metę, bekolonizuodami kraštą; turi būti nutrauktas kraš
to bolševikinimas, į Maskvą atgal išsiųsti GPU nariai, o 
visa civilinė valdžia palaipsniui perduota į pačių lietuvių 
rankas, į tikrų lietuvių, o ne Maskvos iškamšų; pagaliau 
turi būti atitraukti visi svetimi okupaciniai elementai ir 
Lietuvai duotas svetimų įtakų nevaržomas, laisvas ir ne
priklausomas valsybinis gyvenimas.

Tai būtų vienas iš didžiausių Atlanto Čarterio laimėji
mų, ir jis turi būti įvykdytas, jei norima, kad šis kilnus 
dokumentas ateities akyse nepasiliktų karčiu apsivylimu 
ir tuščiu balsu.

Amerikos vyriausybė, nežiūrint visokių spaudimų, sa
vo žodžio neatsisako ir tiki, kad pasaulio tautas galima su
vesti į šeimą, kurioje viešpatautų tarpusavio sutikimas, 
pažadų gerbimas .ir teisių saugojimas ir kur nebūtų vietos 
tarptautiniam banditizmui ir silpnesnių tautų žudymui. 
Už tai ji tvirtai stovi už Lietuvos laisvę.

Ne tik lietuvių tauta, bet ir visos mažesnės pasaulio 
šalys sudeda savo gražiausias viltis į šį tvirtą Amerikos lai
kymąsi teisingumo ir tautų laisvės sargyboje, ir joms At
lanto čarteris, prižadąs laisvę, yra šviesiausias balsas ir tik
riausia ateities garantija.

T. B.

ŠIENAPIŪTe
Aukso miglos supa tylą, 
užu šilo saulė kyla.
Žengia vyras paskui vyrą;
ryto perlai žemėn byra.
Žolę žalią, žalę jauną
žvangios dalgės žvangiai piauna.
Lenkit galvas, pievų gėlės — 
eina jaunos grėbėjėlės —
Padėk Dieve! — Ačiū, ačiū...
Pradalgėlių kaip gyvačių...
Dalgė dalgę mostais varo, 
tiesias baras šalia baro.
Saulė žėri, spindi rasos, 
braido pievą kojos basos.
Čeža, šlama, žvanga, tyška 
žalioj pievoj ir už miško...

Petras Vaičiūnas

. Eini Tu
Eini su nuvergta — ne nugalėta, 
Nuliūdusi tiktai — ne nusiminus, 
Žinodama, kad tavo veidą lėtą 
Nelaimės aukština, vargai dabina...

Ir niekas, niekas negalės pažemint 
Turtingos sielvarto ir vargo lobiais 
Ir neparaus gražiai nulinkęs žemėn 
Nai veidas tau, išbalusis, kaip drobė!

• ~ • * r
Jie ašarų graudžių, nusilenkimo
Iš pavergtos, pažemintos tikėjos,
Bet tu, užgrūdinta žiauraus likimo, 
Savy jauti didybę, grožį, vertę.
Ar ne veltui tave palaužt norėjo, 
Ar ne veltui vis nusižemint vertė?!....

J. Aistis.
Grenoblis, 1942. VI. 12.

Monograma
Tai jie — daiktai keli, — bejausmiai ir nebylūs 
Man sielą kupinai pritvenkia graudulių.
Paglostau su ranka, prieš veidą dar keliu: 
Nublukę parašai, monograma nudilus.

Slaptingi šnabždesiai kerčių tyloj šlamena, 
Staiga išplisdami numirusioj širdy.
Visam kambaryje jau aiškiai tu girdi 
Pažįstamus garsus, melodiją tą seną...

Kaip audros dūkime susiplaka į krūvą 
Dangus ir vandenai ir ošiantis lietus, 
Kol viskas maišaty neišmatuotoj žūva...

Taip pradeda skandinti potvynis saldus 
Užmerktas, drebančias akis, ir nykų namą... 
O lūpos glaudžiasi į šaltą monogramą.

Venancijus Ališas

Laukti Platybėse
Liko ūkanoj kalnų vingiuotas kelias, 
Liko viskas ten anapus — debesy... 
Ir tu, mielas akiai žydintis kampeli, 
Ir tu tolimas, toks tolimas esi!

Vienų vienas bevilioja širdį žygis,
Kai akis užkrinta sunkūs vakarai:
Ak, į ten, į ten! Meni? Liepinės vygės 
Ten girgždėdavo nudilę pakarai!

Pučia veidan svetimų padangių vėjas, 
Baukščiai drebindamas vynuogių kekes: 
Be tvarkos galvoj kryžiuojasi idėjos, 
Mindamos gimtųjų pievų plaštakes...

Kas priraišiojo po baltą debesėlį
Prie nudžiugusių pavasario šakų?
Žydi medžiai, žydi krūmai, žydi gėlės — 
Žydi ašara platybėse laukų.

Venancijus Ališas

apytiksliai apskaičiuoti.
1942 m. pavasarį vokiečiai 

modifikavo Lietuvis ribas, j 
sugrąžindami Lietuvai Aš-; 
menos apskritį ir Svyrių apy- ’ 
linkės. Tų pačių metų gegu
žės mėn. tose ribose jie pa-J 
darė Lietuvoje gyventojų su-; 
rašinėjimą ir rado ten 2,800,; 
000 gyv. Bet tuose 67,000 kv. I 
km. (26,000 kv. myliose) 1939! 
m. pradžioje mūsų apskaičia
vimu gyveno 3,200,000 gyv. 
Tad iki 1942 m. gegužės mėn. 
Lietuva jau buvo nustojusi 
apie 400,000 gyv.

Kur jie dingo? Kuri jų da
lis dar gyva ir dar galės at
gal grįžti — šiuo metu per 
anksti dar atsakyti. 65,000 
yra deportuoti į šaltus Ru
sijos regionus ir nėra vilties, 
kad bent penktadalis jų nuo 
mirties išsigelbėtų. Vokiečiai 
didžiausiu žiaurumu skubino
si žudyti Lietuvos žydus: iš 
250,000 žydų vargiai ar be
liko gyvi 50,000. Darbams į 
Vokietiją buvo priverstinai 
išgabenta apie 100,000 lietu
vių. Kuri jų dalis susilauks

re abu kaimynai vykdo pla
ningą naikinimą, tai iki 1944 
m. vasaros pabaigos Lietuva 
iš 3,200,000 bus jau nustoju
si apie 500,000 žmonių. Be 
to, į nuostolius tenka įtraukti 
žymų patriotinės inteligenti
jos procentą.

Bet per 20 nepriklausomy
bės metų visų gyventojų in
telektualinis lygis buvo taip 
aukštai pakeltas, kad visuose 
miesteliuose ir kaimuose dar 
ir dabar yra daug šviesių 
žmonių; visoje šaly tūkstan
čiai aukštai kvalifikuotos in
teligentijos vis dėlto rado bū
dų mirties išvengti. Tad 1944 
m. Lietuvos intelektualinis 
lygis ir politinis susiprati
mas yra žymiai aukštesni, ne
gu tai buvo 1918 m.

Todėl šiuo metu dar netu
rima jokių abejonių dėl tau
tos sugebėjimo atstatyti savo 
nepriklausomybę, jeigu tik 
Rytų galingo totalitarizmo 
skubiai augantis pavojus ne
sudarytų tragiškos situacijos 
Lietuvai ir jos kaimynams.

Prof. K. Pakštas

ARKIVYSKUPAS PUOLA NACIZMĄ
Per visą nacių viešpatavi

mo metą Vokietijoje katali
kai veda tylią, bet atkaklią 
kovą dėl Kristaus paskelbtų 
žmoniškumo dėsnių ir prieš 
nacių iškreiptą mokslą.

Kaip iš Šveicarijos praneša 
žinių agentūra „Kipa”, nese
niai Freiburg im Breisgau 
(Vokietijoje) arkivyskupas 
Groeberis išleido ganytojišką 
laišką, kuriame prisimena, 
kokias dideles nelaimes karas 
atneša Vokietijai: dešimtys 
tūkstančių vyrų niekada ne
besugrįš į namus, jie žuvę, 
karo fronte. Toliau arkivys
kupas pasmerkia bedievišką
jį nacizmą: ”... kai kurie tarp 
mūsų laikosi nuomonių, skel
biančių, kad mes niekada ne
besusitiksime amžinybėje. 
Šiame kraujo praliejimo lai
ke, kada reikia, kad mes dau-

pakeltume savo širdis ir ras
tume paguodos, padrąsinimo 
tikėjime, kai kurie skelbia, 
kad tik vienas tėra nemirš
tantis dalykas, tai vokiečių 
tauta”. Arkivyskupas pabrė
žia, kad visų pareiga nepasi
tikėti pažiūromis ir filosofi
jomis, kurios neigia sielos ne
mirtingumą.

— Piliečiai, — rašo toliau 
arkivyskupas, — kurie su
pranta žmogaus vertę ir gy
venimo prasmę, yra žymiai 
vertingesni ir valstybei, negu 
ta klusni kaimenė, kuri, nesi
laikydama jokio dvasinio ar 
asmeniško nusistatymo, ne
darydama savų sprendimų ir 
nesiimdama jokios atsakomy
bės, tik seka kitus minios 
žmones pasiduoda kiekvie
nam naujam šūkiui, kaip kad
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“The Tablet”
P. Stoškiūt

(S RELIGINIS 1 
VILNIUS

Brooklyno katalikų 
rastis „The Tablet” lie 
dienos numery, rašy 
apie koncertus Pietų ] 
ko salose, gražiai ats 
apie Pauliną Stoškiūtę 
pristato kaip Ameriko 
vaitę. Jos vienutėje, k 
pažymėta 264 nr., dai 
vau j a Metropolitan 
dainininkai Weede ir 
o taip pat ir du pianis 
septynias savaites jie 
vu sukeliavo 20,000 
Pietų Pacifiko bazėse

Laikraštis nurodo 
Paulina Stoškiūtė yra 
cester, Mass, ir turi 
Šv. Kazimiero viei 
Chicago j. Šiame kn 
dainavo su Bostono i 
apolio simfonijos ork 
o 1933 metais atstovav 
rikos lietuvių dainini 
šaulio Lietuvių Kongr 
tuvoj.

Per šias keliones 
vietoj Paulina Stoškiū 
rašo „The Tablet”, | 
vienintelė moteris ta 
vyrų, kurie eilėje lauki 
ti išpažinties. Ji išre 
vo nusistebėjimą kar 
kapelionų kantrumu i 
Ilginiu uolumu sunkio 
sąlygose.

Paulina Stoškiūtė s 
grupe davė 61 regulia 
certą ir daugybę nenuifįhip katali- 
koncertų. Jie aplankė 
salas, Cantono salą, 
ją Kaledoniją, Nau 
Hebridus, Guadalcana 
sell salą ir Floridos sal

Vienoj vietoj ji susi 
lietuviu kapelionu ku 
kurni.

tyrumų smėlis pasiduoda ir 
giau kaip bet kada kitados 1 yra nešamas kiekvieno vėjo.”

ŽINIOS APIE LIETUVIUS
Sunkiai sužeistas karys

J. V. Navickas
Iš Anglijos buvo gautas Jo

no V. Navicko laiškas, kuria
me rašo, kad jis per dabarti
nes kautynes buvo sunkiai 
sužeistas Prancūzijoj. Jis bu
vo sužeistas apie liepos 20 
dieną.

Jis rašo savo laiške: „Bu
vau labai blogoje padėtyje, 
tik per plauką išlikau gyvas. 
Daktarai man sako, jog aš iš 
mirusių prisikėliau.”

Kai tik apgis, jisai bus lėk
tuvu atgabentas į Ameriką.

J. Navickas iš Lietuvos į 
šį kraštą atvažiavo 1939 me
tais. Jį čia atsikvietė jo dėdė 
kun. Dr. J. Navickas.

Į kariuomenę jis buvo pa
imtas pernai lapkričio mėne- 
sę ir šiemet po Velykų buvo 
išvežtas užjūrin.

Prieš išvykdamas į kariuo
menę, J. V. Navickas rašyda- 
davo lietuvių laikraščiams.

Jaunieji lietuviukai Austra
lijoje

Lietuvių Draugijos Sidnė
juje pirmininko Ant. Baužos 
dukrelė sėkmingai išlaikė 
sunkius muzikos egzaminus. 
Nors ji dar jauna, bet pianą 
valdo, kaip profesionalė. Gra
žiai skambina angliškas ir 
lietuviškas kompozicijas.

Jau yra lietuviukų gimu
sių Australijoje. Balnių šei
ma Brisbane padidėjo dar 
vienu nariu — gimė dukrelė, 
kurią lietuvis kun. J. Tamu
lis pakrikštijo šv. Stepono 
katedroje, Brisbane.

Daug lietuvių kariauna Euro
pos frontuose

Kaip visi žinome, USA da
liniai pasiekia Europos fron
tus daugiausia per Angliją. 
Prieš keletą savaičių į Lon
dono lietuvių bažnyčią susi
rinkdavo nemažas būrys US 
lietuvių karių, bet dabar 
jų nebematyti. Manoma, kad 
jie jau išvyko į frontą Pran
cūzijoje.

Londonietis lietuvis J. Bal
nius, su savo kapelionu vyk
damas pas vysk. Bučį, nusive
žė savo maisto ir Ekscelenci
ją bei kitus tėvus marijonus 
apdovanojo muilu ir kitais 
dalykais, kurių Italijoje bu
vo sunku gauti.

Londono lietuvių par. kle
boną kun. Dr. Matulaitį birž. 
2 d. aplankė USA kariai lie
tuviai — Jonas Gotautas iš 
Brockton, Mass, ir Jonas Na
vickas iš Nashua, N. H. Abu 
sveiki, tik pasiilgę namiškių. 
Aplankė bažnyčią,, pasimeldė, 
apžiūrėjo Londono lietuvių 
karių atvaizdus ir išsiskubi
no pamatyti patį Londono 
miestą. Buvo gavę trumpas 
atostogas.

Chicago j e studijavęs jau
nas lietuvis, ateitininkų orga
nizacijos narys Albinas Re- 
neckis irgi yra Europos fron
te.

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

grįždamas 
dovais ir 
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miestų ir 
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jos religijc 
rėjęs lemi; 
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Kai Vyl 
laimėję ža 
Tomo taik 
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metų sausi 
ša Konsta: 
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nuvykęs į 
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daug žema 
krikštą, ji 
bajorų pasi 
jų tūkstan 
rą tas Vili 
savo aukš 
vyksta į že: 
bajorų būi 
mėnesius s 
ir pakrikšl 
nešimo žo< 
kaitomus l

Jau tų p 
nį Konstar 
teigė Vara 

. mintuose N 
^krikščiony- rą žemaiči 
^je, prieš ku, koks £

b valdovas 
ft krikšto 
-įkviestieji,

mėnesį Lie
stis sudarė 

pirmos 
šy tėvy-

ir su- 
htalikišką

Žuvo Buvęs
Atstovas Lietifc“V pirmąją 

ft poros 
LAIC. — Londone patvirtinus 

18 d. tarnybos pareigi $ įkūrimą, 
mas, nuo vokiško rob į reziduoti 
vo U. S. pulkininkas jį vyskupai 
Gunther, 48 metų amž

Pulkininkas G. B. G 
buvo žinomas Baltijos 
tuos kur kelerius priijįibsniies- 
nius metus buvo Karo suj (Atbū
vu.

Nuolat reziduodami 
goję, jis dažnai lenkėsi 
voje. Lietuvos karint 
pareigūnai dažnai jį m 1 
vo Žemaitijoje, Suvalk 
Aukštaitijoje per kai provinciją, 
nes manievrus ir įvair 
ro pratimus.

Ypatingai dažnas 
Guenther buvo Gaižii 
ligone (kariuomenės s 
loję).

Pulkininko asmeny; 
kariuomenė netenka I

3s miestas

o Vilniaus 
sykisudegu- 
įSatyta, is- 

Lietuvos

inkščionybė

baigai pa-

Jean De La E

džentelmeno, prityrusi ...
štų profesinių kvailiRO KLEBON
karininko, o Baltijos j 
— seno draugo ir oi 
vaus kariuomenių pai 
stebėtojo.

Prieš išvykdamas į 
pos karo zoną, pulk. Gu 
ėjo atsakingas pareigi 
neraliniame Štabe, Wa 
ton, D. C.

Jis buvo gimęs Wis< 
Paliko žmoną — naši 
vaikučius.

Telegrama iš Sibil

Vaičiulaitis

(Tęsinys)

pi man paskyrė rugpiūt 
r dienas praleidau su 
p'“Site nyko, kad mudvie

Kas kart mažiau ir nl 
begaunama laiškų ir tel 
mų iš Sibiro. Matyt, kad 
gelis tremtinių išmirštai 
tiems susisiekimo sąlygl 
žmoniškai apsunkintos^ 
gokos pertraukos Chicj 
dar gauta viena telegra 
Sibiro nuo Amelijos Ą 
kienės (pavardė gali bū 
tiksliai perduota). Ji ral 
vusi laišką nuo savo s< 
Jos sesuo ar kiti art, 
prašomi kreiptis į „Dral 
kur gaus daugiau inforj 
jų-

man suruošė puikius p 
ptį susėdom vienas pri 
rįk Bet mus dusino k 

laikiausi, kad nepn 
Mį praleido akių nesud 

pi miegotų, ir be to, neg 
p dėdei jis parašė sepi 
r^ie, kaip vėliau sužir 
p5 k vidutines mano

^0, —tarė jis ilgai 
i,'*® klebono?

C®-tariau karštai.

barimų. Saugokis,
su dailia liep 

k”°l jii nežymiai kurst 
pJJM virs ugnies lai 

lieka tik pelenai ir

im J31 Rursiyu ugnelę, 
tuos ugnies lauži 

R3®)! Nežaiskim s

(i,u,kle,)one’ grąžui
^vandens į židinį.
W?ndens’ mažyte?

bet gal
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>s, dabar neįma- 
eiuoti.
1914-18 m. ka

is Lietuvoje ir 
e, kad šiame ka- 
ynai vykdo pla
uną, tai iki 1944 
jabaigos Lietuva 
bus jau nustoju- 
000 žmonių. Be 
us tenka įtraukti 
tinės inteligenti-

Brook^ 
rastis „į. 
dienos 
apie koiitį. 
ko salose,.

Prof. B. Česnys

ETUVOS RELIGINIS ŽIDINYS -

ivos sostinė Vilnius grįždamas Krokuvon su paly- 
eigoje buvo ne vien po- 
administracinis, kul-

l ir kitoks Lietuvospristato^
vaitę.Josr. į bet sykiu ir religi- 
pazymetaj tos centras.

) nepriklausomy-, 
sų gyventojų in- 
i lygis buvo taip 
sltas, kad visuose 
ir kaimuose dar 

ra daug šviesių 
oje šaly tūkstan- 
kvalifikuotos in- 

vis dėlto rado bū- 
švengti. Tad 1944 
•s intelektualinis 
•litinis susiprato- 
aiai aukštesni, ne- 
1918 m.
o metu dar netu- 
abejonių dėl tau
tino atstatyti savo 
mybę, jeigu tik 
go totalitarizmo 
;antis pavojus ne- 
agiškos situacijos 
jos kaimynams.
Prof. K. Pakštas

Į pirma Vilnius yra is- 
i tikrasis lietuvių ka
lės lopšys, arba, kitaip 

tas pirmasis židinys, 
Pietų C 0 Evangelijos šviesa ir 

" s spinduliai paplito vi- 
Laihaį niškoje Lietuvoje.

P,aulinaSį Vilnius dar nebuvo Lie- 
cester, jostinė, Mindaugo ban- 

sukatalikinti lietuvių 
kaip žinoma, baigėsi

damiDiuįį 
o taippatj. 
septynių j 
vu sūkį?

Chicagoj.
dainavo i lingai. Lietuvių tauta 
a polio sį nepasekė savo valdo- 
o 1933nt; ° artimųjų būrelio pa- 
rikosliet? U- Nors buvo įšventin-rikoslietr
šaulio Li^ |u vyskupai, kurių vie- 
tuvoj.

Perai

rašo „fe 
vienintelė;

rėjo gyventi žemai- 
o kitas jotvingių že- 

jet nei vienas jų neišsi- 
o jųdviejų vyskupijos, 
Ilsios net susiorgani- 
! išnyko, nepalikę nė 
:ų.
ip ėjo dalykai, kai im-

NACIZMĄ
yo nusfe llikinti tautą nrade- 
kapdmąi 
Ilginiu 
sąlygose,

savo širdis ir ras- 
odos, padrąsinimo 
tai kurie skelbia, 
enas tėra nemirš- 
zkas, tai vokiečių 
kivyskųpas pabrė- 
3ų pareiga nepasi- 
ūromis ir filosofi- 
os neigia sielos ne
r
iai, — rašo toliau 
jas, — kurie su- 
ogaus vertę ir gy- 
asmę, yra žymiai 
i ir valstybei, negu 
:aimenė, kuri, nesi- 
jokio dvasinio ar 
nusistatymo, ne

savų sprendimų ir 
a jokios atsakomy- 
;eka kitus minios 
asiduoda kiekvie- 
m šūkiui, kaip kad 
nelis pasiduoda ir 
as kiekvieno vėjo.”

llniumi, Jogailos ir Vy- 
dienomis.
’ metais, kai Algirdo ir 
:io garsieji sūnūs Jo- 
r Vytautas Vilniuje su
ms Lietuvos bajo- 
jasireiškė kaip katali- 
ai valstybės valdovas 
bė būtinybę krikšto 

Hebrifei tautai — sukviestieji, 
sellsalįc' kaip ir Vilniaus mies-

grupe te 
certąirte 
koncertu

nebesipriešino ir su- 
priimti katalikišką

Žuvo

iatį vasario mėnesį Lie- 
. Kunigaikštis sudarė 
s vyskupijos, pirmos 
patvarios mūsų tėvy- 
ūrimo dokumentą, ir
n t pastatė pirmąją 
e katedrą. Po poros 
opiežiui patvirtinus 
vyskupijos įkūrimą, 
pastoviai reziduoti

s 
ė

18 i tat
mas, w
vo U. S |ji Lietuvos vyskupai 

JVIUS
ivių kariauna Euro- 
s frontuose
si žinome, USA da- 
ekia Europos fron- 
ausia per Angliją, 
itą savaičių į Lon-
ivių bažnyčią susi- 
nemažas būrys US 
karių, bet dabar 
ityti. Manoma, kad 
zyko į frontą Pran-

ietis lietuvis J. Ral
iavo kapelionu vyk- 
3 vysk. Bučį, nusive- 
laisto ir Ekscelenci- 
us tėvus marijonus 
jo muilu ir kitais 
kurių Italijoje bu- 
gauti.

io lietuvių par. kle- 
. Dr. Matulaitį birž. 
įkė USA kariai lie- 
Jonas Gotautas iš 

, Mass, ir Jonas Na- 
Nashua, N. H. Abu 
< pasiilgę namiškių. 
jažnyčiąf pasimeldė,

Londono lietuvių 
aizdus ir išsiskubi- 
tyti patį Londono 
Juvo gavę trumpas

oje studijavęs jau- 
is, ateitininkų orga- 
narys Albinas Re- 

;i yra Europos fron-

Taupymo Bonai ir 
i yra didysis gin- 
riuo visi prisideda- 
je už Amerikos sau- 
i laisvą pasaulį, už 
etuvą.

PASAULIO LIETUVIAI
AMERIKA

Lietuvos Bažnyčių Motina: Vilniaus Katedra.

Maskvos žinios apie iš
tremtuosius į Sibirą

Kaip matyti iš pranešimų, 
išsiunčiamų iš Sovietų Rusi
jos, bolševikų vyriausybė, no
rėdama lietuvių tremtinių 
vaikus išauklėti komunistinė
je dvasioje, daugelį jų atsky
rė nuo tėvų ir apgyvendino 
specialiai įrengtuose „lietu
viškuose” vaikų namuose. To
kių namų įsteigė Gorkio sri
tyje dvejus, Kirovo srityje 
vienerius, čkalovo srityje vie
nerius, Mordovijoje viene
rius, Udmurtijoje vienerius, 
Uzbekijoje vienerius.

Vaikų namuose yra auklė
tinių iš visų tų sričių, iš ku
rių tik buvo tremiamos lietu
viškos šeimos: Kauno, Vil
niaus, Tauragės, Panevėžio, 
Telšių, Marijampolės, Biržų, 
Ukmergės ir kitų. Prie kiek
vienų namų yra pagelbinis 
ūkis, kur vaikai verčiami pa
gal išgales darbuotis prie že
mės darbų. Vaikai suskirsty
ti į grupes, kurioms paskirti 
atskiri auklėtojai, daugiausia 
iš tų žmonių, kurie buvo eva
kuoti iš Lietuvos ir kurie pa
lankūs sovietinei tvarkai. 
Prie vaikų namų yra pradžios 
mokyklos, o viena yra ir vi
durinė mokykla— gimnazija 
jauniems lietuvių tremti
niams. Jos direktoriumi yra 
„draugas” Šalkauskas, moky
tojai — Eidukytė, Karosie- 
nė ir kiti. Debiosų vidurinė
je lietuvių mokykloje, aštun
toje klasėje, minimos šios 
moksleivių pavardės: St. Ma- 
cianskas, V. Liutkevičius, B. 
Mačiulaitis, I. Užalavičiūtė, 
V. Mačiulis. Kitose klasėse: 
G. Erlovaitė, M. Vitaitė, Ma- 
cinskaitė, M. Rasteikaitė, R. 
Sideravičius, G. Budreikaitė, 
I. Navickaitė, O. Doraitė, Če
kanauskaitė. šioj mokykloj 
buvo suvaidinta operetė „Ry
šulėlis”, kurią parašė mok. 
Tautkaitė, o muziką pritaikė 
mok. Langevičienė. Visos 
šios mokyklos stropiai aprū
pinamos Maskvoje leidžiama 
lietuviška propogandine lite
ratūra ir leidžia sieninius sa
vo laikraštėlius, kuriuose, 
paprastai, būna irgi nemaža 
dalis sovietinės propagandos.

viai gavo progos mokytis 
mechanikais, traktoristais, 
kombaininkais; taip pat 
Frunzės mieste — teisinin
kais, statybos darbininkais, 
amatininkais. Bolševikų tak
tika buvo, neva, ruošti žmo
nes Lietuvai, stengiantis 
jiems duoti ypatingą politi
nį auklėjimą bolševikiškoje 
dvasioje.

Maskvoje leidžiamas lietu
viškas komunistinis laikraš
tis — „Tiesa”.

Lietuviškas — sovietiškas 
meno ansamblis, kuris bol
ševikų vadovybėje atlieka 
jam paskirtus propagandos 
uždavinius, važinėjo jo vadi
namus lietuviškus Raudono
sios Armijos dalinius ir per 
radiją jau atliko programas, 
skirtas Lietuvai, Anglijai, 
Švedijai, Ispanijai, Amerikai.

Baškirijoje yra nemažai iš 
Lietuvos išvežtųjų žmonių. 
Čia jie gyvena nedidelėmis 
grupėmis ar atskiromis šei
momis, dirbdami miestuose ir 
kaimuose. Kai kurios lietuvės 
čia dirba aukso kasyklose ir 
yra spaudžiamos išdirbti po 
dvi, net tris žmogui skiria
mas normas. Sterlitamako 
mieste gyvena keliasdešimts 
tremtinių šeimų, dirba dau
giausia fabrikuose, čia yra 
iš Lietuvos atgabenta Pocių 
šeima, taipgi — Kaniauskai. 
Baškirijos sostinėje Ufoje 
gyvena apie porą šimtų lie
tuvių. Dirba fabrikuose, įmo
nėse, įstaigose. Keturios Vil
niaus universiteto studentės 
mokosi Ufos medicinos insti
tute.

Čuvašijoje, Komsomolsko 
rajone, Auguš-Kosy apylin
kėse kolektyviniame ūkyje 
gyvena Alė Barauskaitė. Ji 
buvo čia taip nusiųsta, kad 
per dvejus metus neturėjo jo
kio ryšio su kitais tremti
niais.

Jaroslavlio srity, Polkinsko 
rajone, Turilovo apylinkėje, 
Ulozovo kaime gyvena Julė 
Grišiūtė (ar Grišiutienė).

Karagandos anglių kasyk
lose dirba iš Lietuvos išvež
tosios moterys. Čia jos ver
čiamos lenktyniuoti, iškasti 
per dieną kiekviena po dau
giau, kaip po penkis tonus an
glies. Lietuvos moterys ver
čiamos atlikinėti baisiai sun
kius vyriškus darbus po že
me.

Kuibiševe kurį laiką dirbo 
keletas iš Lietuvos išgabentų 
gydytojų, čia gyveno ir artis
tė Ramanauskaitė.

dovais ir būreliu dvasiškių 
aplankė eilę Vilniaus srities 
miestų ir pilių, ragindamas 
lietuvius krikštytis ir staty
damas pirmąsias parapines 
septynias bažnyčias.

Vilnius, kaip pirmas nau
jos religijos centras, yra tu
rėjęs lemiamos įtakos ir že
maičių krikštui.

Kai Vytautas su Jogaila, 
laimėję Žalgirio kautynes ir 
Torno taikos sutartimi atga
vę Žemaitiją, 1413 metais ė- 
mėsi krikštyti žemaičius, 
jiems talkininkavo Vilniaus 
dvasiškiai.

Bet yra pagrindo manyti, 
kad jau anksčiau pats Vil
niaus lietuvių apsikrikštiji- 
mas ir besitęsiąs aukštaičių 
katalikėjimas bus padaręs 
milžiniško ir vaisingo įspū
džio Žemaičiams. Taip manyti 
mus verčia Žemaičių pasiun
tinybės skundo žodžiai prieš 
vokiečių ordiną visuotinėje 
Konstancos Santaryboj 1416 
m. pradžioje: „Katalikų tikė
jimą pradėjome priiminėti 
nuo to laiko, kai jis pradėjo 
plisti tarp lietuvių”.

Kaip žinoma, Konstancos 
Santaryba tų pačių metų va
sarą pasiuntė į Žemaičių že
mę savo įgaliotinius, kad šie 
pastūmėtų pirmyn jau pra
dėtą žemaičių krikščioninimą 
ir įkurtų tenai bažnytinę or
ganizaciją. Sinodo įgalioti
niais buvo Lvovo arkiv. Jo
nas ir Vilniaus vyskupas Pet
ras, kaipo „mokąs žemaičių 
kalbą ir susipažinęs su jų pa
pročiais”. Jogaila sekančių 
metų sausio 2 d. raštu prane
ša Konstancos Sinodui, kad 
vyskupas Petras su keliais 
Vilniaus vyskupijos dvasiš
kiais jau. 1416 m. gale buvo 
nuvykęs į Žemaičius ir sėk
mingai vykdąs savo misiją: 
daug žemaičių noriai priėmę 
krikštą, jų tarpe vienų tik 
bajorų pasikrikštiję arti dvie
jų tūkstančių. 1417 m. vasa
rą tas Vilniaus vyskupas su 
savo aukštuoju kolega vėl 
vyksta į žemaičius, ir gražaus 
bajorų būrio palydėti, tris 
mėnesius skelbia Evangeliją, 
ir pakrikštija, jųdviejų pra
nešimo žodžiais, vos besus- 
kaitomus būrius.

Jau tų pačių 1417 m.’rude
nį Konstancos įgaliotiniai įs
teigė Varniuose, naujai pra
mintuose Medininkais, kated-

kus darbas laukė būsimo pir
mojo Žemaičių vyskupo. Iš 
kur jį surasti? Iš Vilniaus! 
Vilnius jau turi nevieną švie
sų, sumanų ir uolų kunigą, 
tinkamą aukštoms bei atsa
kingoms pareigoms Bažny
čioje.

Vytauto pasiūlymu, Kon
stancos įgaliotiniai pirmuoju 
Žemaičių vyskupu paskiria ir 
konsekruoja Vilniaus kated
ros prepozitą magistrą Motie
jų. Apie jį žinome, kad jis 
buvo tikras vilnietis, čia gi
męs ir augęs, ne tik mokąs 
lietuvių kalbą, bet ir karštas 
lietuvių patrijotas; 1422 me
tais perkeltas iš Medininkų į 
Vilniaus vysk, sostą, jisai 
kaip ganytojas, stropiai pri
žiūrėjo, kad jo kunigai mokė
tų lietuviškai ir pastoracijos 
darbe vartotų šią kalbą, o 
kaipo valstybės dignitorius 
jisai uoliai rėmė Lietuvos sa
varankiškumo ir nepriklauso
mybės reikalą.

Ir sekantieji žemaičių vys
kupai dar ilgą laiką buvo ski
riami iš Vilniaus vyskupijos 
dvasiškių, dažniausia iš Vil
niaus kapitulos narių tarpo.

Ir paskesniais laikais Vil
nius daugeliu atžvilgių duo
davo toną visai katalikiškai 
Lietuvai.

Vilniaus Sinodas jau 1526 
m. įsako visiems klebonams 
steigti parapines mokyklas; 
šią klebonų pareigą skatina 
ir vėlyvesnieji vyskupų ap
linkraščiai. Tuo pavyzdžiu 
paseka ir žemaičių vyskupai.

Ir katalikiškų aukštesnių 
mokyklų Lietuvoje pradžia 
susijusi su Vilniumi (pirmo
ji — prie Vilniaus jėzuitų ko
legijos, 1570 m.).

Jei Vilnius kurį laiką (XVI 
amž.) yra davęs toną Lietu

vos protestantėj imui (gana 
bus čia prisiminti pavyzdį ir 
akciją Vilniaus vaivados ir 
Lietuvos kanclerio Radvilos 
Juodojo bei jo pusbrolio Rad
vilo Rudojo, vyriausio het- 
mono), tai ir sėkmingiausias 
protestantizmui pasipriešini
mas, o sykiu ir gaivalingas 
katalikybės atgijimas paskli
do iš Vilniaus, kai čia, Pro- 
tasevičiaus rūpesniu, įsikūrė 
jėzuitai su savo gimnazija bei 
akademija ir ėmė ypatingai 
gyvai veikti visuomenę savo 
puikiais pamokslais, savo 
spaudiniais. Nuo tada pir
miausiai Vilniuje išdygo iki 
tol neregėto puošnumo baž
nyčios, kaip antai: šv. Kazi
miero (1596-1604), akademi
nė (arba universiteto) šv. Jo
no bažnyčia. Naujas iš Vil
niaus plintąs katalikybės at
sigavimo sąjūdis paskatino 
mūsų didikus (tarp jų — ne
vieną atsivertėlį) apsėti Lie
tuvą naujomis puikiomis baž
nyčiomis, pavyzdžiui, Tytu
vėnuose, Telšiuose, Kretingo
je, Pažaislyje, Kaune ir t. t. 
Bet pats Vilnius ir iki mūsų 
dienų savo bažnyčių skaičiu
mi ir grožiu viršija visus ki
tus mūsų miestus.

Taip pat pirmieji mūsų ka
tekizmai, pradedant Daukšos 
katekizmu 1595 m., pirmosios 
lietuviškos maldaknygės, pir
mieji giesmynai sklido iš Vil
niaus, iš vilniškių vienuolių 
— jėzuitų, misijonierių ir kt. 
spaustuvių. Gerai yra žino
ma, kad nuo antros 17 am
žiaus pusės tų „vilniškių” 
maldaknygių ir šiaip tikybi
nio pobūdžio spaustuvių ga
minimas buvo tikrai masinis. 
O tos populiarios tikybinės 
knygos yra labai ir labai su
stiprinusios ir pagilinusios 
mūsų plačiosios liaudies reli

gingumą, pamaldumą ir do
rovingumą.

Nebeminint kitų dalykų ir 
motyvų, reikia dar pabrėžti 
du ypatingu, gyvenimiškai, 
tur būt, reikšmingiausiu. Lie
tuvos katalikų širdį su Vil
niumi nuo seno gyvai riša ir 
visad riš tai, kad tenai ilsisi 
Lietuvos patronas Šv. Kazi
mieras, o Aušros Vartuose 
spindi stebuklingasis Švenč. 
Mergelės Marijos paveikslas.

Nuo 17 amžiaus pradžios, 
kada Vilniuje su žavinčiomis 
iškilmėmis buvo viešai pa
skelbta pirmojo Lietuvos 
šventojo kanonizacijos bulė, 
nors pati kanonizacija buvo 
Romoje įvykusi jau 1522 m., 
mūsų tautos širdis yra tarsi 
suaugusi su savo maloniuoju 
Šventuoju Karalaičiu ir Už
tarytoju.

Aušros Vartų Marijos pa
veikslas jau arti trijų šimt
mečių yra garbinamas kaip 
stebuklingas. Per tiek laiko 
nesuskaitomi lietuvių — mal
dininkų būriai yra lankę tą 
savo brangiausią šventovę, ir 
suklaupę, žiūrėdami į Gai
lestingosios užuojautos pil
nas akis, yra išverkę savo 
vargelius.

pradėjo vysk. And-Gimta,!
Piilkir; 388-1398.).

buvo žta būdu Vilniaus miestas 
tuos Imi 
nius mete 
vu.

Nuolat’
goję, jisė a,i yra 
voje, lž 
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mas katalikiškas mies- 
ro jo j Lietuvoj („Lithu- 
Propria”), o Vilniaus 

’a, nors nesyki sudegu- 
is kitaip atstatyta, is- 

visų Lietuvos 
jių motina.
Vilniaus krikščionybė 
mė plisti į provinciją, 
ogaila, iškilmingai pa-
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Bolševikų lietuviškos propa
gandinės filmos

s ir įvedęs krikščiony-į rą Žemaičių vyskupijai. Aiš- 
ituvos sostinėje, prieš' ku, koks atsakingas ir sun-

■ Sovietų Rusijoje rekorduo- 
jamos lietuviškai filmos iš 
Raudonosios Armijos kauty
nių ir laimėjimų. Pradedami 
darbai lietuvių kalba rekor- 
duoti menines filmas, o taipgi 
filmuoti lietuviškus dalinius 
Raud. Armijoje, lietuvių dar
bus įmonėse ir ūkiuose, ži
noma, niekur nebus nufilmuo
ta, kaip lietuviai tremtiniai 
kenčia

Kur gyvena lietuviai

Kirgizijoje gyvena dalis 
lietuvių tremtinių. Nežiūrint 
tremtinių skurdo, jie dar ver
čiami duoti aukas Raudona
jai Armijai ir, esą, iš jų su
rinkta 1.100 rublių. Uzbekis
tane taipgi gyvena lietuvių 
tremtinių. Kirgizijoje, Tok- 
mako mieste kai kurie lietu

Jean De La Brete

ANO DĖDE IR
MANO KLEBONAS

r Vertė A. Vaičiulaitis----- =

(Tęsinys)
• dėdė iškeliauti man paskyrė rugpjūčio 10 d.,
8 d., ir tas dvi dienas praleidau su klebonu, 

;eras veidas nykte nyko, kad mudviem reikės

padienio rytą jis man suruošė puikius pusryčius, 
lu paskutinį kartą susėdom vienas prieš antrą, 
įami pasistiprinti. Bet mus dusino kiekvienas 
I ir aš iš visų jėgų laikiausi, kad nepravirkčiau, 
gšas klebonas naktį praleido akių nesudėjęs. Jam 
ig širdį slėgė, kad miegotų, ir be to, negalėdamas 
Į palydėti į K..., dėdei jis parašė septyniolikos 
ių laišką, kuriame, kaip vėliau sužinojau, jis 
ė mažas, dideles ir vidutines mano dorybes, 
rūkumus nebūta kalbos.
dano brangus vaikuti, — tarė jis ilgai tylėjęs,— 
įamirši savo seno klebono?
pekados, niekados! — tariau karštai.
Nepamiršk mano patarimų. Saugokis, Reginute, 
ptės. Aš ją palyginsiu su dailia liepsna, kuri 
i, gaivina protą, kol ji nežymiai kurstoma. Bet 
bsi jai perdaug kuro, ji virs ugnies laužu, kuris 
B namą, o po gaisro lieka tik pelenai ir kriauku-

Stengsiuos išmintingai kurstyti ugnelę, klebone, 
■isipažįstu, kad mėgstu tuos ugnies laužus.
Taip, bet saugokis gaisro! Nežaiskim su ugnim,

prašte1
kurg^
N* I

Fik su maža ugnele, klebone, tai gražu! O bijant 
i, reikia užlieti šalto vandens į židinį. 
Bet kur rasi šalto vandens, mažyte?
A, dabar dar nežinau, bet gal kada patirsiu.

— Duok, Dieve, kad ne! — sušuko klebonas. — Ma
no brangus vaikuti, šaltas vanduo — tai nusivylimai 
ir sielvartai. Kasdie karštai melsiuosi, kad jie nepastotų 
tau kelio.

Ašaros ėmė mane, kai girdėjau kleboną taip kalbant, 
ir nurijau didelį stiklą vandens susijaudinimui nura
minti.

—Prieš atsiskirdama, — prabilau aš, — jus įspėsiu, 
kad turiu stiprų palinkimą koketuoti.

— Tai visų moterų silpnoji vieta, žinau, — tarė kle
bonas meiliai šypsodamasis, — bet perdaug to nerei
kia, Regina. Be to, susidurdama su žmonėmis išmoksi 
valdyti savo jausmus, gi dėdė bus tau geras vadovas.

— Kaip smagu susidurti su žmonėmis, klebone! Ir 
esu tikra, kad patiksiu, būdama tokia daili...

— Be abejo, be abejo, bet saugokis perdėtų kompli
mentų, saugokis tuštybės.

— Oje, juk visai paprastas dalykas, jei nori patikti, 
ii' kas čia blogo!

— Hum! Štai truputį palaida moralė! — atsakė kle
bonas, pašiaušdamas plaukus. — Pagaliau protauji 
sulig savo metais. Ir, dėkui Dievui, dar tau nėra ko 
sakyti su Ekleziastu: „Tuštybių tuštybė, ir viskas tuš
tybė!”.

— Kaip perdėjo tas Ekleziastas! Be to, jis toks se
nas. Man rodos, kad jo mintys bus gerokai atsilikusios.

— Na, na, palikim tai. žinau, kad Šv. Rašto ir kaimo 
vargingo klebono minčių jauna, daili ir įsimylėjus sa
vo veidukus mergaitė negali suprasti.

Šypsodamasis jis pažvelgė į mane, bet jo lūpos dre
bėjo, nes artinosi laikas važiuoti.

— Saugokis ir pakeliui nenušalk, Regina.
— Bet klebone, dabar rugpjūčio vidurys, galima nu

trokšti!
— Teisybė, — atsakė klebonas, kuriam truputį gal

va susisuko. — Tai perdaug neapsidenk, bijodama nu
šalti.

Mudu pakilom, tuščiai mėginę sukramtyti kelis duo
nos ir pyragaičių trupinėlius.

— Kaip man skaudu! — sušukau staiga pasileisdama 
raudoti, — kaip man skaudu palikti jus, mielas klebone!

— Neverkim, neverkim, juk tai nesąmonė, — tarė

klebonas nepastebėjęs, kad stambios ašaros ritosi per 
jo veidus.

— A, mano klebone! — prabilau, ūmai pajutus sąži
nės graužimą, — kiek aš jus pripykdžiau!

— Ne, ne, tu buvai mano gyvenimo džiaugsmas, visa 
mano laimė.

— Ką pradėsit jūs be manęs, mano vargše klebone?
Klebonas nieko neatsakė. Jis kelis sykius žengė sker

sai ir išilgai kambarį, smarkiai nusišnypštė ii' suvaldė 
susijaudinimą, kuris, smaugdamas gerklę, norėjo aša
romis išsiveržti.

Pleperukas buvo pas duris. Perinė, visa išsipuošusi, 
turėjo palydėti ligi K... ir mane įduoti į dėdės rankas. 
Mums vežiku buvo duotas Jonas, vietoj Suzonos, kuri, 
vis dar sielvarte paskendus, laikinai liko prižiūrėti 
Krūmynės.

Jonui liepiau pavažiuoti tolyn, o mudu su klebonu 
galiuką kelio ėjom pėkšti, nes norėjom ilgiau neišsi
skirti.

— Klebone, kasdie jums rašysiu.
— Mano brangus vaike, tiek nereikalauju. Parašyk 

bent kartą per mėnesį, ir atvirai.
— Rašysiu jums viską, visiškai viską, net savo min

tis apie meilę.
— Pažiūrėsim! — tarė klebonas, nepatikimai šypso

damasis. — Dabar turėsi visai naują gyvenimą, taip 
pilną pramogų, kad neperdaug pasitikiu tavo tikslumu.

Jonas sustojo mūs palaukti, ir mačiau, kad reikia ke
liauti. Aš sugriebiau klebono rankas, iš visos širdies 
raudodama.

— Kartais gyvenimas labai niekai, klebone!
— Tai praeis, praeis, — atsakė jis trukčiojamu bal

su. — Sudie, mano brangus vaikuti, neužmiršk manęs 
ir saugokis, saugokis...

Bet jis nepajėgė baigti sakinio ir greit padėjo man 
įsilipti į vežėčias.

Atsisėdau buvusioj tetos vietoj, iš vienos pusės sle
giama lagamino, kuris jau neturėjo užraktų, iš antros 
— daugybės keisčiausių ryšulių, Perinės suruoštų.

— Sudie, klebone, sudie, mano senasis klebone! — 
sušukau.

Jis meiliai mostelėjo ir staiga nusisuko. Pro ašaras 
regėjau jį tolstant dideliais žingsniais ir užsidedant

skrybėlę ant galvos — griežtas ženklas, kad jo siela 
buvo ne tik smarkiausiai sujaudinta, bet visiškai ne
tvarkoj.

Bent dešimt gerų minučių raudojus nutariau, kad 
jau bus laikas pasekti Perinės patarimu, o ji man viso
kiais balsais kartojo:

— Nepameskit galvos, panele, nepameskit galvos.
Įsikišau nosinę skarelę į kišenių ir ėmiau galvoti.
Taip, gyvenimas — keistas dalykas! Kas būtų ti

kėjęs prieš dvi savaites, kad taip greit įvyks mano 
svajonės ir kad netrukus pamatysiu poną Konpratą! 
Ši viliojanti mintis išvaikė paskutinius debesis, niauku
sius mano dvasią, ir ėmiau mąstyti, kad dangaus skliau
tas yra dailus, gyvenimas — malonus, ir kad tetos, 
kurios nusikrausto į dangų ar į skaistyklą, yra apdo
vanotos didžiausiu protu.

Antra mano mintis buvo apie dėdę. Be galo nerimau, 
kokį įspūdį jam padarysiu, ir numaniau, kad juodi 
rūbai ir keista skrybėlė, kuria mane Suzona apmaukš- 
lino, buvo labai juokingi. Ta nelaiminga skrybėlė ma
ne tiesiog kankino, noriu pasakyti — mano sielą kan
kino. Padaryta iš krepo likusio dar nuo pono Lavalio 
mirties, ji atrodė kaip paplotėlis, kurį įžūlios sraigės 
išsirinko savo pramogoms. Ji aiškiausiai darkė mane, 
ir nepakęsdama šitos minties, nusiėmiau skrybėlę, pa
dariau iš jos kamštį ir įkišau į kišenių, kurio platumas 
ir gilumas teikė garbės Suzonos praktiškajam talentui.

Pagaliau mane kankino baimė, kad atrodysiu kvaila, 
nes mane stebins ir džiugins daugybė dalykų, visiems 
labai įprastų. Todėl nutariau rūpestingai slėpti savo 
nustebimus, kad neišstatyčiau pajuokai savo savimy
los.

Dėl tų visų rūpesčių kelias man neprailgo, ir ma
niau esant dar nearti nuo K..., kai mes jau buVom ten 
beįvažiuoją. Pasukom tiesiog į stotį, dardėdami per 
miestą taip greit, kaip tik nešė ilgos arklio kojos.

Mano dėdė nebuvo nei didelis nei liesas — buvau 
ji įsivaizdavus sausą ir ilgą. Todėl nustebau, kai pa
mačiau kažkokį žmogelį sunkiu žingsniu artinantis prie 
vežėčių ir sušunkant, — jei taip galima pasakyti, nes 
mano dėdė niekados nešūkavo:

— Labas, seserėčia. Vos ne vos sulaukiau.
(Bus daugiau)



RADIJO PIKNIKAS

LINKSMYBES — LINKSMYBELES

Teko patirti, kad Antanas 
Dzikas, kuris turi radijo pro
gramą iš WTEL radijo sto
ties lietuviškai trečiadieniais 
ir šeštadieniais, rengia savo 
metinį pikniką. Piknikas bū
siąs žinomame Vytauto Sode, 
Eddington, Pa. Nors susisie
kimas sunkesnis, bet prie Ci
ty line bus automobiliai ir 
nuveš į pikniką, šiame lietu
vių susivažiavime laukiama, 
kad linksminsis keli tūkstan
čiai lietuviškos radijo pro
gramos klausytojų ir rėmėjų.

Pikniko laikas parinktas 
rugpiūčio 20 diena. Esant lie
tingam orui būtų nukeltas į 
rugpiūčio 27 dieną.

SUSILAUKĖ DUKRELĖS

Liepos 11 dieną Mr. & Mrs. 
Jurgis Henry, 346 Mercy St., 
susilaukė dukrelės, kuri pa
krikštyta Francinos vardu 
rugpiūčio 5 dieną. Kūdikio 
motina yra lietuvaitė Ona Ro- 
mancauskaitė. Krikšto tėvu 
buvo Pranas Romancauskas, 
o krikšto motina — Veronika 
Butkaitė. Dukrelė auga svei
ka ir laiminga.

jimu. Iškilmingai palaidota 
rugpiūčio 2 dieną. Jos palydė
ti susirinko nemažas būrelis 
giminių ir pažįstamų. Ji pa
liko vyrą ir šeimyną, kurie 
taip nuoširdžiai rūpinosi sa
vo ligone. Laidotuvių tvarką 
vedė graborius J. Kavaliaus
kas.

Domininkas Norkūnas, 60 
metų amžiaus 2843 Winton 
St., atsiskyrė su šiuo pasau
liu staiga liepos 28 dieną. Ve
lionis jau ilgą laiką sirgo a- 
kių liga, ir visai buvo netekęs 
regėjimo. Bet neseniai jį iš
tiko smarkus smegenų smū
gis. Jis buvo nuvežtas ligo
ninėn ir ten mirė. Jis buvo 
aprūpintas sakramentais ir 
palaidotas iškilmingai su tre
jomis mišiomis rugpiūčio 1 
dieną. Paliko savo moterį ir 
sūnus. Jie ir rūpinosi velio- 
nies palaidojimu. Laidojo 
graborius J. Kavaliauskas.

KARIAI IŠ PRANCŪZIJOS

BAZARAS - BAZARĖLIS 
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!

MARIANAPOLIO RĖMĖJŲ SEIMAS
Aukų sudėta 1335.25.—Pa

rapijose kolektose surinkta 
7364.92. — Naujas Rėmėjų 
pirm. — kun. J. Valantiejus.

ĮSTOJO Į NAVY

Jonas Miklasevičius, 315 
Wharton St., liepos 29 dieną 
išėjo tarnauti į laivyną. Jo 
brolis jau antri metai tarnau
ja aviacijos dalinyje. Jauną 
jūrininką palydėjo draugai, 
atsisveikino tėveliai.

IŠEIS Į KARIUOMENĘ

Pranas Mažeika, 222 Mor
ris St., jau sulaukė 18 metų 
ir buvo priimtas kariuome
nėn, kurion tuoj ir išeis. Jau
nuolis yra baigęs Marianapo- 
lio High School, pradėjęs lan
kyti La Salle Kolegiją. Pasi
žymėjo savo lietuviškumu, 
priklausė prie vyčių, yra la
bai gabus jaunuolis, geras 
vaidintojas. Neseniai sėkmin
gai suvaidino „Leitenantas 
Antanas”. Vyčiai ir visi pa
žįstami linki ir kariuomenėj 
atrasti savo laimę.

MIRTYS

Praeitą savaitę Šv. Kazi
miero parapiją aplankė mir
ties pasiuntinys net tris kar
tus. Kazimiera Barauskienė, 
118 McClallen St. užmigo 
Viešpatyje liepos 28 dieną. 
Velionė labai sunkiai sirgo ir 
kentėjo, bet pasižymėjo savo 
didžia kantrybe ir gyvu tikė

KAI TROLLEY CARS 
„SUSIRGO”

Antanas Rimgaila, 318 
Wharton St., vytis, išėjęs tar
nauti Dėdei Šamui prieš pora 
metų, jau rašo iš kovos lau
ko Prancūzijoj, kur ir jo tė
vas prieš dvidešimt metų ka
riavo. Jis rašo, kad ir pran
cūziškai pradeda šnekėti, nes 
kitaip su prancūzais ir nesu
sikalbėsi.

Išėjo „Lurdo Apsireiškimo 
knyga

Rugpiūtis-August 11, 1

NAUJAI IŠLEISTOS KNYGOS
ONDENTŲ

Conn. kuos 
rian 
buvc 
vaiz< 
ir ki

11,1944

Rugpiūčio 1 dieną, anksti 
rytą, darbininkai ir kiti gy
ventojai sužinojo labai ne
mielą naujieną, kad visi Phi- 
ladelphijos PTC kompanijos 
gatvės vežimai ir busai „su
sirgo”, nes sustojo važinėjęs! 
gatvėmis. Vienas po kito tų 
mašinų šoferiai sugrįžo į ga
ražus ir pranešė, kad jie ser
gą ir todėl atsisako važiuoti. 
Trumpu laiku visi buvo susir
gę. Keleivius išvarė iš veži
mų ir taip visus susargino.

Rugpiūčio 2 dieną vakare 
dar buvo keli pagiję ir pradė
jo važinėtis, bet ir jie tuoj 
buvo susarginti kitų „ligo
nių”. Per tas kelias dienas 
philadelphi  j iečiai pradėjo iš
mokti daugiau pėsti vaikščio
ti, ir visi automobiliai buvo 
paleisti į darbą. Tačiau daug 
darbininkų negalėjo nuvykti 
dirbti, todėl jie turėjo taipgi 
„sirgti”, kaip ir jų važioto- 
jai.

Per tas kelias dienas Phi- 
ladelphijos miestas pasidarė 
visai kitoks. Sumažėjo triukš
mas nuo gatvės tramvajų, bet 
padidėjo kitas triukšmas, nes 
daugiau pradėjo eiti įsigerti, 
o įsilinksminę ir negalėdami 
dirbti, pradėjo patys triukš
mauti. Todėl vienur ir kitur 
išdaužyti langai, užpulti va
žiuojantieji. Jau trečią dieną 
ligoninėse gulėjo apie 20 as
menų. Policija turėjo daugiau 
darbo ir budėjo net 24 valan
das. Pagalbinės policijos pa
šaukta keli tūkstančiai. Vė
lai vakarais visos svaigalų 
parduotuvės ir saliunai buvo

Adomas Petraška 231 
Mountain St., irgi tarnauja 
Prancūzijoj ir iš ten rašo laiš
kus. Jis jau tarnauja nuo 
1941 m. spalių 22 dienos.

uždaromi, kad išvengtų nelai
mių.

Kodėl visa tai įvyko? Sako, 
todėl, kad PTC. kompanija 
priėmė dirbti negrus. Baltieji 
pasipriešino. Jei tik tokios 
priežastys, tai labai menkos. 
Išeitų, kad šiandien gali 
streikuoti prieš vieną žmonių 
grupę, rytoj prieš kitą, ir 
tuomet gretai turėtume tikrą 
revoliuciją ir maišatį tokioj 
demokratinėje šalyje.

Tą reikalą sutvarkė val
džia, kai pradėjo imti į ka
riuomenę „susirgusius” dar
bininkus ir užėmė visą susi
siekimą, nors ir po to dar 
streikavo.

Kariuomenei įsikišus, da
bar jau streikas baigėsi.

IŠTEKĖJO LIETUVAITĖ

Rugpiūčio 5 dieną šv. Ka
zimiero parapijos parapijietė 
Sofija Uždavinyte, 2841 Can
trell St., ištekėjo už vieno jū
rininko, graikų apeigų kata
liko, slovako. Tuoj po vestu
vių jis ir vėl išvyko tarnauti 
Amerikai. Moterystės ryšį 
palaimino kun. Stan. Raila, 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj.
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Vienas „Amerikos-Phila- 
delphijos žinių” bendradarbis 
prisiuntė pluokštą žinelių 
apie Philadelphiją ir visas jos 
įdomybes. Todėl dabar ir 
spausdinsime apie Philadel
phiją ir jos įžymybes, istori
nes, gamtos ir kitokias vie
tas.

1. Kaip miestas išaugo. Ži
noma, kad Philadelphijos 
miestą įsteigė William Penn 
1682 m. Pirmais savo gyva
vimo metais jis turėjo tik 400 
gyventojų ir apie 100 namų, 
ir užėmė tik mažą žemės plo
tą, dabartinio miesto vidurį— 
nuo Vine lig South St. Bet 
miestas greit augo gyvento
jais ir savo svarba. Jis buvo 
sostine 10 metų 1790-1800. 
1854 m. miestas jau buvo la
bai išsiplėtęs ir išaugęs lig 
460,000 gyventojų, šiandien 
Philadelphi j a yra taip išau
gusi, kad pasidarė trečias 
miestas visoj Amerikoj. Jis 
užima 129.714 kvadratinių 
mylių plotą. Jame gyvena be
veik 2 milijonai gyventojų ir 
turi daugiausiai namų. Phi
ladelphi jo j yra daugiausia 
fabrikų ir dirbtuvių, negu ko-

Marianapolio Kolegijos 
veikla klesti metai iš metų.

Liepos 30 dieną įvykęs Ko
legijos Rėmėjų seimas paro
dė įdomių faktų iš kolegijos 
pažangos. Iš seime duotų a- 
pyskaitų gerai matyti, kas 
buvo per metus padaryta ir 
koki artimiausi darbai lau
kia.

Pats Rėmėjų seimas pra
sidėjo 11 vai. mišiomis, ku
rias atlaikė kun. Dr. V. An- 
driuška, Marianapolio High 
School vedėjas. Į pamaldas 
buvo susirinkę per 150 rėmė
jų ir svečių. Jų tarpe buvo 
prel. J. Ambotas, Marijonų 
vizitatorius kun. Dr. K. Rėk
laitis, provincijolas kun. J. 
Jančius, abu atvykę iš Chi- 
cagos, kun. Ig. Albavičius, 
atvažiavęs iš Cicero, III., kun. 
Dr. J. Starkus, advokatas K. 
Jurgėla, kapitonas P. Laba
nauskas, Vargdienių Seserys.

Pamokslą pasakė kun. A. 
Markūnas, Marianapolio vir
šininkas.

Tuojau po pamaldų buvo 
pašventintos Lurdo statulos. 
Šias apeigas atliko prel. J. 
Ambotas.

Rėmėjų valdybos pirminin
kui sergant, tryliktąjį seimą 
atidarė kun. V. Andriuška.

Seimo pirmininku buvo iš
rinktas kun. Dr. J. Starkus, 
vicepirmininkais M. Giraitie- 
nė ir E. čiočys, sekrt. — J. 
Stulginskaitė.

Buvo išrinkta mandatų ko
misija, priimtas pereito sei
mo protokolas ir išgirsta 
daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu.

Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centro direktorius 
adv. K. Jurgėla kalbėjo įdo
mia tema „Lietuvių indėlis 
Amerikos išsivystymui, ir šio 
meto aktualijos”.

Po tos istorinės apžvalgos 
adv. K. Jurgėla iškėlė sunkią 
šių laikų Lietuvos padėtį ir 
Amerikos lietuvių pareigas 
josios atžvilgiu, būtent: išlai
kyti bei stiprinti lietuvių tu
rimas pozicijas Amerikoje ir 
teikti pagalba Lietuvai dve
jopu būdu — šelpti per ben
drąjį šalpos fondą ir politine 
akcija ginti Lietuvos teises į 
laisvę.

Pranešimai
Apie Marijonų veikimą ir 

kolegijos padėtį pranešimą 
padarė kun. Ad. Markūnas. 
Marianapolio Kolegijos na
mas, grindys ir laiptai atre
montuoti. Baigtas įrengti 
Lurdas. Rengiamasi išsma- 
luoti Marianapolio vieške
lius ; tas bus padaryta po tri
jų savaičių. Laimėjimas, ku-

kiame kitame mieste. Kada 
miestas buvo steigiamas, tai 
buvo numatyta padaryti ja
me labai daug tuščios vietos 
sodams ir daržams. Todėl 
Fairmount Park yra labai di
delis, užimantis 3,800 akerių 
plotą, čia yra 140 žaidimų 
vietų. Karo metu Philadelphi- 
joj yra labai daug dirbama 
karo ir taikos laimėjimui.

Bet apie visas miesto įdo
mybes skaitykite kituose „A- 
merikos” numeriuose.

ris įvyko liepos mėn. 4 d., da
vė pelno $1600.00.

Kun. Dr. V. Andriuška pra
nešė apie mokyklų, lietuvių 
ir svetimtaučių parapijų lan
kymą, kolektas parapijose ir 
Marijonų Rėmėjų skyrių or
ganizavimą. Lankant mokyk
las ir parapijas, berniukai bu
vo raginami stoti į Mariana
polio mokyklą. Pranešėjas ra
gino lietuvius daugiau siųsti 
berniukų į savo mokyklą, nes 
iš įsiregistravusių 40 studen
tų ateinantiems mokslo me
tams tik 7 yra lietuviai, o jei 
atvyktų nors po vieną stu
dentą iš visų lietuviškų para
pijų, tai šią mokslo įstaigą 
pripildytų vieni lietuviai.

Aplankyta 16 parapijų ir 
suorganizuoti šie nauji rėmė
jų skyriai: Brockton, Mass.; 
Lawrence, Mass.; Cambrigde, 
Mass, ir Waterbury, Conn.

Raportas priimtas entuzi
astiškai. Kun. J. Valantiejus 
pasiūlė palikti ir toliau kun. 
Dr. V. Andriušką Rėmėjų 
skyrių organizatorium. Pa
siūlymas buvo priimtas.

Toliau Rėmėjų skyriai pa
darė pranešimus apie savo 
veiklą ir kiek aukų buvo su
rinkta.

Mandatų komisijos vardu 
D. Gudiskaitė pranešė, kad 
seime dalyvauja 57 atstovai 
nuo 8 skyrių ir 48 svečiai. 
Gausiausiai atstovų atsiuntė 
Worcester — 15, Waterbury 
— 14 ir Drochester — 9.

Gausios aukos
Aukų sveikinimo laiškais 

gauta $452.00 ir vietoje su
dėta $903.25; viso — $1335,- 
25.

Iš pavienių asmenų pirmo
je aukotojų eilėje buvo prel. 
J. Ambotas, davęs 200 dole
rių.

Waterbury Rėmėjų skyrius 
aukojo 225 dolerius, Worces- 
terio — 100 dolerių, Provi
dence — 60 dol.

Po $25.00 aukojo:
Monika Daugėlas, Benai- 

čiai, A. Jarmalevičienė ir A.
J. Aponavičius.

Kun. Aug. Petraitis Kole
gijai paremti davė $20.00

Po $15.00 aukojo:
Šv. Petro parapija iš So. 

Bostono ir Dorchester, Mass.
Po $10.00 aukojo:

M. Brazauskas, kun. J. Vai
tekūnas, kun. A. Kacevičius, 
Barbora Juodaitis, E. čiočys, 
Jesaitienė, M. Besaparienė,
K. Banys, kun. K. Urbonavi
čius, M. Stankevičienė, K. Je- 
saitis, A. Besasparis, Mr. K. 
Staniūnas, J. Naujokaitis, H. 
Povilaitis, A. Majauskaitė, B. 
R. Markevich.

Dar buvo gauta eilė aukų 
po šešis, penkis, tris, du do
lerius ir po vieną dolerį.

Iš rezoliucijų buvo viena 
priimta trumpa, bet labai 
svarbi lietuvių auklėjimo ir 
švietimo išlaikymui. Ta rezo
liucija taip skamba, ir kiek
vienas lietuvis turėtų ją pa
remti: „Vienintelę lietuvių 
katalikų mokyklą berniu
kams, Marianapolio Kolegiją, 
pripildyti savais lietuviškais 
berniukais”.

Į naują Rėmėjų valdybą 
buvo išrinkta pirmininku 
kun. J. Valantiejus, sekreto
rium kun. Dr. V. Andriuška 
ir iždininku kun. A. Markū
nas.

Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo vysk. P. Bučio knyga 
„Šv. P. Marijos Apsireiški
mai Lurde”. Ją išleido „Dar
bininkas” Bostone, ir ši yra 
jau trečioji šio veikalo laida, 
turinti per 500 puslapių.

Pirmutinė laida buvo pasi
rodžiusi prieš trisdešimt su 
viršum metų ir turėjo gerą 
pasisekimą. 1933 metais kny
gą vėl reikėjo išspausdinti.

Dabar, leidžiant šį veikalą 
Amerikoje, taip pat susilauk
ta didelio žmonių susidomėji
mo. Iš visų Amerikos vietų 
buvo gauta daug skaitytojų 
ir rėmėjų „Lurdo Apsireiški
mams” išspausdinti.

„Lurdo Apsireiškimai” yra 
išleisti gražiai, turi daug pa
veikslų ir stambias raides, 
kad visi galėtų be vargo skai
tyti.

Pati knyga, parašyta gar
saus lietuvių mokslininko 
Vyskupo P. Bučio, apsako vi
są Lurdo stebuklų istoriją, 
nuodugniai ją ištiria, parodo 
tas išgarsėjusias vietas ir 
žmones.

Vysk. P. Bučio knyga įdo
mi skaityti ne tik dėl to, kad 
joje kalbama apie svarbius 
atsitikimus, bet ir todėl, kad 
autorius gražiai pasakoja: jis 
rašo lengvai ir gyvai, moka 
patraukti skaitytoją, sukelti 
jo dėmesį. Nors tai mokslo 
veikalas, rašytas mokslinin
ko, bet jis visiems lengvai 
prieinamas ir suprantamas.

Daugelio žmonių 
Apsireiškimai” buvo 
laukiami.
naudingo skaitymo.

Lurdo 
labai 

Dabar jie turės

Bažnyčia Rusų okupuoto j 
Lietuvoj

„Lithuanian Bulletin” iš
leido naują knygelę anglų 
kalba. Jos pilnas pavadini
mas „The Situation of the 
Church and Religious Prac
tices in Occupied Lithuania. 
Part I: Under the Soviet Oc
cupation”. Parašė A. Trakiš
kis.

Šis veikalėlis svarbus tuo, 
kad jisai yra paremtas pačių 
bolševikų medžiaga, jų vy
riausybės įsakymais. Taip 
pat remiamasi liudijimais tų 
žmonių, kuriems Lietuvoje 
teko išgyventi bolševikiškąją 
okupaciją. Vadinas, medžia
ga iš pirmų rankų.

Iš viso knygelėj esama aš- 
tuonių skyrių. Pirmame kal
bama apskritai apie kataliky
bę Lietuvoje, kaip ji ten buvo 
įvesta ir kaip smarkiai buvo 
įaugus į lietuvių gyvenimą. 
Tai rodo jau tas vienas fak
tas, kad iš trijų milijonų Lie
tuvos gyventojų apie 800,000 
priklausė įvairioms katalikų 
organizacijoms. Katalikų 
spauda ten buvo įtakingiau
sia, o krikščionių demokratų 
partija — stipriausia politinė 
partija.

Antrame skyriuje nušvie
čiama, kaip Sovietų Sąjungos 
konstitucijoj prirašyta viso
kių laisvių, tarp jų ir tikėji
mo laisvė, o gyvenime daro
ma visai priešingai. Lietuvoj, 
bolševikams užplūdus, masi
niuose mitinguose buvo už
sipuolama Bažnyčia ir kuni
gai, nutrauktas konkordatas 
su Vatikanu, panaikintos ti
kybos pamokos, atimti kape
lionai iš kariuomenės, užda
rytos katalikų mokyklos, a- 
timta katalikiškų organizaci
jų nuosavybė ir pačios drau
gijos panaikintos, uždrausti 
visi katalikiški laikraščiai ir 
religinė literatūra. Buvo pra
dėtas kunigų persekiojimas ir 
bažnyčių uždarinėjimas. Ke
liolika kunigų buvo nužudyta. 
Ligoninėse panaikinant kop
lyčias, bolševikų prievaizdai 
kai kuriuos brangesnius li
turginius daiktus patys sau 
pasiėmė.

Kituose skyriuose smul
kiau nagrinėjamas katalikų 
persekiojimas ir tikėjimo ša-

linimas. Taip sužinome, k 
likviduojant „priešrevoliuc 
elementą”, visagalintis G 
buvo įsakęs ypatingą dėm 
kreipti į kunigus.

Smarkiai GPU agentai 
lino katalikišką spaudą. į 
Ilginio turinio veikalai iš 
sų knygynų buvo renkami 
naikinami, kiti tiesiog 
draskomi ar kapojami. Gi 
ma įspėti, kad Maskvos ag 
tai ir jų tarnai turėjo sm ^vaidinimėliai 
kiai padirbėti, nes prieš J_1" 
rą Lietuvoj per metus pa 
rodydavo apie 400 religi 
knygų.

Pasaulio akyse knygų kostiumus, 
kinimu ligšiol buvo išgai * ” ” 
jęs nacių Goebbelsas, ki 
sudegino daug raštų, ne 
lankių naciams. Bolševi 
išsidavė esą neprastesni: 
nacius knygų ir kultūros i 
kinime.

Bolševikai buvo nusisl 
panaikinti ir šventes. Švei 
mis dienomis jie darydavo 
sokius masinius mitingu 
varydavo į juos žmones 
maldų laiku. Kitais švei 
dieniais tiesiog įsakyc 
žmonėms dirbti. Vysk, g- .n • 
Brizgiui komisarai graa Va_1- 
imsiąsi smarkiausių prie] mergal^es
nių, jeigu Vėlinių dieną "
šią kokių procesijų.

Kai rusai apsižiūrėjo, 
jų visos priemonės neatb; 
žmonių nuo bažnyčios ir 
maldų, jie pradėjo persel Sdegijos Rėmė- 
paskirus asmenis. Dirbtui ilnilĮ ir kolegi- 
viršininkai darbininkams rijantieji ber- 
sakė, kad šventės nenešan 
jokios naudos ir kad gei į įdomu buvo 
būsią susilaikius nuo šve .jjąją lietuvių 
mo, ypač jei toks žmogusjįtnviškai vai- 
nori nukentėti. Panašaus 
todo buvo griebtasi ir 
džios įstaigose.

Per trumpą savo buv 
Lietuvoj bolševikai nužud b skaityti, kai 
katalikų kunigų, 10 išve ii kalbėjo. Juo 
Rusiją, o 18 buvo arešt mjųpadary- 
bet jiems pasisekė ištrūk
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daknygė — „Ramybės Š 
nis”. Ją sudarė ir išleido 
P. Juras.

Ši maldaknygė yra 
mažesne uz „Didįjį Ramj

stovykla šiemet 
• tbperimentas. 
i lietuvaitės, 8- 
j-iiaus, iš Wor- ls

Jos išleidimas yra grąžui jiį 
gerais odos viršeliais.„ . v.; Aprasosi vėlReikia manyti kad si 
daknygė turės tok, pat I ĮjnW1 
sekimą, kaip ir anksčiai 
leistas „Didysis Ram; 
Šaltinis”, kuris greitai t 
išpirktas ir jau rengia 
antram leidimui.
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rianapoly. Viešnios ir svečiai 
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vaizdu. Tokios stovyklos bus 
ir kitais metais.

E. Jurgėlienė

Lakewood Park, Pa.

fga, parašyta gar- 
uvių mokslininko

Bučio, apsako vi- 
stebuklų istoriją, 

i ją ištiria, parodo 
sėjusias vietas ir

tyti iškabinti garsinimai prie 
pat bažnyčios durų Park 
Ave. su lietuviškų komunis
tų boso paveikslu iš Brook
lyn© skelbiant, kad atsilan
kys su misija. Svetimtaučiai, 
eidami į bažnyčią, klausinėjo 
kas per ponas kabo stulpe? 
Tikrai gal Brooklyne ir vieta 
stulpe kaboti, bet jau tik ne 
Bridgeporte, ir dar prie baž
nyčios. Tie gizeliai, kurie pa
kabino, turėtų gėdytis ir dau
giau nekabinėti ten, kur ne
tinka.

De Paul universiteto moks-i 
lo metų baigimo mišiose buvo 
giedota „Missa Regina Pa
eis.” Šios mišių dalys yra ka- 
zimierietės seselės M. Ber
nardos kompozicija. Seselė 
Bernarda šį pavasarį gavo 
magistro laipsnį muzikos sri
ty.

Filosofijos bakalauro laips
nį De Paul universitete gavo 
seselė M. Beata Litvinavičiū- 
tė.

ir pritraukti kuo daugiausia 
prie šio šalpos skyriaus.

Į šalpos skyriaus valdybą 
išrinkta: pirm. A. Aleksis, 
vicepirm. J. Jenušaitis, rašt. 
A. Jenušaitienė, ižd. P. Jo- 
kubauskas, nariai — adv. Ba
landa, kun. J. Valantiejus, 
kun. B. Gauronskas, kun. J. 
Bogušas, adv. F. Zaikskas, 
Dr. S. Sapranas, šerifas Al. 
Francis ir nemaža kitų.

Į pajamų komisiją įeina J. 
Jenušaitis ir M. Andriuškiū- 
tė.

Kas turi atliekamų drabu
žių, prašomi juos atnešti į 
Šv. Juozapo parapijos mo
kyklą. Drabužių rinkimu rū
pinasi P. Jokubauskas.

S. D.

ypatingai dėkoju Dr. Biels
kiui, Lietuvos konsului, ir jo 
šeimai. Dalyvavo pamaldose 
ir advokatas Česnulis.

Po pamaldų buvo nuimta 
krutamu jų paveikslų nuo
trauka, kurią padarė Jonas 
K. Milius.

Mūsų bažnytėlė gražiai at
rodė. Tai nuopelnas Juozo 
Fidlerio, kuris per septynius 
mėnesius dirbo puošdamas 
ją. Sesuo Asizija su dideliu 
skoniu išpuošė altorių.

Po pamaldų parapijos salė
je buvo šaunūs pietūs.

Turiu čia pažymėti, kad sa
lės dekoracijas ir sutvarky
mą padarė mūsų komiteto se
kretorius Antanas Brūzga. 
Šeimininkių nors šį kartą ne
buvo daug, bet geresnių pie
tų tiesiog negalima įsivaiz
duoti. čia tenka padėkoti Mo
nikai Sleiterienei, Kazimierai 
Norbutienei, Adelei Likienei, 
Onai Levanienei, o taip pat 
toms, kurios namie prigami
no visokių valgių ir atgabeno. 
Tai Ona Lužienč ir Ona Briz- 
gelienė.

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie rengė mano garbei pie
tus, kurie dalyvavo iškimėse 
ir kurie įteikė dovaną ne tik
tai pinigais, bet dar tokią do
vaną, kokios, manau, nė vie
nas lietuvių klebonas nėra

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Suprato
Mažas Rikardukas sugrį

žęs iš ūkio pasakojo savo ma
mai įspūdžius.

— Žinai, mama, — tarė jis. 
— Ūkyje jie gauna pieną iš 
karvės, mes čia mieste gau
name iš butelio, bet paraga
vau ir nemačiau jokio skirtu
mo.

Lietuvių Diena Rugp. 15.
Šiemet, kaip ir kitais me

tais, Lietuvių Diena įvyks toj 
pačioj vietoj Lakewood, Pa. 
rugpiūčio 15 d.

Rengėjai yra šie asmens: 
garbės pirmininkas kun. P. 
Čėsna, Mahanoy City, pirmi
ninkas kun. J. šukevičius, 
Tamaqua, vicepirmininkas 
kun. A. Degutis, Maizeville, 
raštininkas kun, P. Lauma- 
kis, St. Clair, iždininkas kun. 
K. Rakauskas, Minersville.

Spaudos komisija susidaro 
iš kun. J. Bagdono, Mahanoy 
City, ir kun. M. F. Daumanto, 
Girardville.

Be šio komiteto, visos lie
tuviškos parapijos šioj apy
linkėj prisideda prie sėkmin
go Lietuvių Dienos surengi
mo.

Pelnas iš šios dienos bus 
paskirtas šiems vienuoly
nams: Kazimierietėms, Pran- 
ciškietėms ir Jėzaus Nukry
žiuotojo seserims.

Nutarta šiemet neturėti 
mišių parko pavilijone, todėl 
visiems patariam išklausyti 
mišių savo parapijoj tą die
ną. Kadangi valdžia reika
lauja, kad visi darbininkai 
dirbtų tą dieną, tai nutarta 
surengti programą pusė po 
keturių po pietų.

Programoj kalbės Pennsyl- 
vanijos gubernatorius Edu
ard Martin, Schyulkill aps
krities kongresmonas Dr. I, 
Fenton, Julijus Smetona ir 
kiti.

Visi kas gyvas vykime į 
Lietuvių Dieną, Lakewood,

Rochester, N. Y.

Ateitininkų draugovė tu
rėjo savo vasarinį susirinki
mą gamtos prieglobsty, Jack- 
son parke. Dideli darbai lau
kia draugovės meno ir šokėjų 
grupių šį rudenį. Uolūs drau
govės nariai yra kun. J. 
Prunskis, pirmininkas, kun. 
K. Barauskas, meno vedėjas, 
Bronė Skirienė ir Antanina 
Navikaitė, šokių mokytojos, 
J. Stoškus, reikalų vedėjas. 
Kun. Deksnys, East St. Louis, 
Ill. klebonas, yra draugovės 
steigėjas.

Piknikų pas mus šią vasarą 
negirdėti. Visi tik laukia ka
ro pabaigos. O jau kai kurios 
šeimos gavo liūdnus praneši
mus iš karo fronto, kad vieni 
jų vaikai sužeisti, o kiti din
gę. Tik dar džiaugias Barno- 
tas, kurio sūnus Juozas yra 
Italijoj ir duktė yra slaugė. 
Jo sūnus lankėsi net Romoj ir 
yra sveikas. Juozas buvo šv. 
Jurgio parapijos choro dai
nininkas ; choristai prašo Die
vo palaimos Juozui sveikam 
grįžti į Bridgeporto jaunimo 
tarpą ir vėl linksmai giedoti 
ir dainuoti.

Susipažino
Mažas Kleopas su savo ma

myte nuėjo į zoologijos dar
žą pamatyti meškų, beždžio
nių, paukščių ir kitų sutvė- 
rimų.Bet labiausiai jam pati
ko ilgakojis garnys. Jis įsi
žiūrėjo į garnį, o garnys į jį. 
Vienas antram į akis pažvel
gė.

— Mama, sušuko Kleopas, 
— aš esu tikras, kad tas gar
nys mane pažįsta. Ar tik jis 
nebus tas pats, kurs mane į 
pasaulį atnešė.

oje programos 
etuvių liaudies 
niai šokiai. Antroje 

Bolševiį vaidinimai be žodžių:
ji Klaida” (iš indėnų 
no, parašė Elena Rač- 

sokiusmį ite), „Kerštas” (para
itė Averkaitė ir An- 

, dekoracijas piešė 
i Averkaitė. Pertrau- 
tu ščius skaitė 
i Danutė, Dalia Deve- 
illvira Averkaitė. Dai- 
šoko visos mergaitės 

10 laiku buvusios sto-

panaitei: 
misdie^

varydavo
maldą ,
dieniais
žmonėms

. Bučio knyga įdo- 
;i ne tik dėl to, kad 
ima apie svarbius 
s, bet ir todėl, kad 
ražiai pasakoja: jis 
/ai ir gyvai, moka 
skaitytoją, sukelti 

. Nors tai mokslo 
rašytas mokslinia
is visiems lengvai 
s ir suprantamas.
o žmonių „Lurdo 
imai” buvo labai

Dabar jie turės 
skaitymo.

l Rusų okupuotoj 
Lietuvoj

mian Bulletin” iš- 
iją knygelę anglų

nių, jeip 
šią kokį

Kai ne 
jų visose 
žmonių t

,čią programą mergai- 
artojo liepos 30 d. va
li iš Marianapolio at- 
irys Kolegijos Remč
io dalyvių ir kolegi- 
;ovyklaujantieji bėr

paskinti 
viršiniik 
sakė, M 
jokios m 
būsią sę 
mo, ypatjt 
nori nukč 
todo fc 
džiosįste

Perto: ’gaitės nemokėjo lie- 
Lietuyojk | rašto skaityti, kai 
katalikąt silpnai kalbėjo. Juo 
Rusiją, o; ■ 
bet ji® į

prastai įdomu buvo 
jauniausiąją lietuvių 
lisvai lietuviškai vai- 
šokant, deklamuojant 
lojant liaudies dainas, 
itirti, kad beveik vi-

astebėtina jų padary- 
nga lietuvių seserų

s pilnas pavadini- 
e Situation of the 
nd Religious Prac- 
Iccupied Lithuania, 
nder the Soviet Oc- 
. Parašė A. Trakiš-

>ėje. Mūsų vienuolės 
- iidelį darbą, kurį, me- 

Niij enkant, vis labiau į-

Išspam 
daknygė-

me.
aičių stovykla šiemet 
lip ir eksperimentas. 

nis".Jąs vo 58 lietuvaitės, 8-

Pa. rugpiūčio 15 d.
Kun. M. F. Daumantas.

Spaudos Komisijos narys,

Waterbury, Conn.

kalelis svarbus tuo, 
yra paremtas pačių 

medžiaga, jų vy- 
i įsakymais. Taip 
imasi liudijimais tų 
kuriems Lietuvoje 
venti bolševikiškąją 
į.. Vadinas, medžią- 
iu rankų.
knygelėj esama aš- 

uyrių. Pirmame kai- 
įkritai apie kataliky- 
roje, kaip ji ten buvo 
kaip smarkiai buvo 
lietuvių gyvenimą, 
jau tas vienas fak- 

iš trijų milijonų Lie- 
ventojų apie 800,000 
i įvairioms katalikų 
rijoms. Katalikų 
en buvo įtakingiau- 
ikščionių demokratų 
- stipriausia politinė

P. Juras.
Ši nuL 

mažesnė: 
Šaltinį", 
Jos išles

lėtų amžiaus, iš Wor- 
i Boston, Brooklyn, 
•n, New York, Provi- 
Jlizabeth, Waterbury, 
I ir iš kitur — ir vi- 
kdamos prašosi vėl 
pas vienuoles, pas 
uges iš įvairių vietų.
pastebėta ir berniu-

leistas 
Šaltinis’' 
išpirktas 
antram

Teleft

Įsteigė Šalpos skyrių
Liepos 28 dieną Federaci

jos skyrius sušaukė susirinki
mą, kuriame nutarta steigti 
United Lithuanian 
Fund skyrius.

Federacijos skyriaus pir
mininkas A. Aleksis prižadė
jo eiti į visas organizacijas

Relief

M ERIKOS”IKNIKAS
ad, RUGPICCIO-AUGUST 20, 1944
ŠV. MYKOLO PAR. DARŽE

Liepos 29 d. lietuvių bažny
čioje 8 vai. ryto buvo mišios 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Meldėmės, kad Viešpats 
Lietuvą išvaduotų iš nacių ir 
raudonųjų komunistų. Mes 
nenustojam vilties, kad Lie
tuva bus išvaduota iš Hitlerio 
ir Stalino galybės.

Komunistams užėmus Vil
nių, mūsų bolševikėliai sume
tė 400 dolerių Rusijos komu
nistų paramai. Tai tau ir Lie
tuvos buvusieji vaikai! Keis
čiausia, kad kai kurie mūsų 
verslininkai užsikrėtė komu
nizmo epidemija. Sakoma, 
vienas smuklininkas aukojęs 
100 dolerių komunistinei Lie
tuvos terorizacijai. Kitas bar- 
zdaskutis pasigyręs, kad jis 
komunistams aukojęs 2 dole
riu. Seniau jis gyveno miesto 
daly, kur daug komunistų, ir 
skundėsi, kad tie jo visai ne
remia, o dabar, atėjęs į mies
to dalį tarp gerų lietuvių, 
kurie jį remia, žmogelis pa
kvaišo ir ėmė remti komunis
tus.

New Britain, Conn.

ne skyriuje nušvie- 
lip Sovietų Sąjungos 
n joj prirašyta viso- 
ių, tarp jų ir tikeji- 
ė, o gyvenime daro- 
priešingai. Lietuvoj, 
ims užplūdus, masi- 
aitinguose buvo ūž
ia Bažnyčia ir kimi- 
’auktas konkordatas 
:anu, panaikintos ti- 
įmokos, atimti kape- 
kariuomenės, užda- 

italikų mokyklos, a- 
talikiškų organizaci- 
.vybė ir pačios drau- 
naikintos, uždrausti 
ilikiški laikraščiai ir 
literatūra. Buvo pra- 
nigų persekiojimas ir 
į uždarinėjimas. Ke- 
unigų buvo nužudyta, 
ise panaikinant kop- 
jolševikų prievaizdai 
iuos brangesnius Ii- 
s daiktus patys sau
•
se skyriuose smul- 
grinėjamas katalikų 
nimas ir tikėjimo ša-

it 23rd Str., Bayonne, N. J.

pikniką rengia “Amerikos” skaitytojai Bayonneje. 
visus New Jersey ir New Yorko apylinkės lietuvius

iiiS 
tu

Jie

Rugpiūčio 3 dieną 8 vai. 
vakare parapijos svetainėje 
įvyko Tautos Fondo 24 sky
riaus susirinkimas, sušauk
tas per bažnyčią kleb. kun. J. 
Bakšio.

Buvo nutarta pakeisti Tau
tos Fondo 24 skyrių į A. L. T. 
skyrių, tik dar nežinia, į ke
lintą, nes dar nepatyrėm, ku
rį numerį mūsų A. L. T. sky
rius gaus.

Bene svarbiausias susirin
kimo nutarimas — rengti vi
sų vietos lietuvių pikniką 
rugpiūčio 13 dieną 2 vai. po 
pietų parapijos sodely. Kal
bėtoju pakviestas adv. K. 
Jurgėla, Amerikos Lietuvių 
Informacijų Centro direkto
rius.

Be to, susirinkime buvo 
perrinkta skyriaus valdyba: 
pirm. P. Norkliūnas, vice
pirm. — P. Rimkus, nutari
mų raštin. V. Apanaitis, iž
do raštin. — J. Šūkis, iždi
ninku — J. Baranauskas, iž
do globėjai — J. Braknys ir 
K. Zlotkus, korespondentu — 
Ant. Žiemys.

Susirinkimas visais balsais 
nutarė kreiptis į kitų koloni
jų A. L. T. skyrius ir visuo-! 
menę, kad imtųsi ryžtingai 
darbuotis suvienyti visoms 
lietuviško nusistatymo gru
pėms. Mes manom, kad šią 
nelaimingą Lietuvai valandą 
turi vieningam tėvynės dar
bui susidėti katalikai, tauti
ninkai, sandariečiai ir socia
listai.

Ant. žiemys

Sgt. Pauža matė Popiežių
Užėmus Romą, susibūrė 

apie 500 kareivių ties Vatika
nu, bet iš jų tik 50 teko pama
tyti Šventąjį Tėvą.

Tarp tų laimingų buvo ir 
Sgt. Edvardas T. Pauža iš 
New Britain, kuris po 20 mė
nesių Dėdės Šamo tarnyboje 
buvo sužavėtas, kad galėjo 
pamatyti Popiežių Pijų XII 
ir klausytis jo balso.

Sgt. Edvardas T. Pauža, 
rašydamas vienam savo drau
gui, sako, kad ceremonija bu
vusi įspūdinga ir jo gyvenime 
palikusi neišdildomus atmi
nimus. Popiežius Pijus XII 
palaimino visą jų grupę ir, 
nužengdamas nuo sosto, į ka
reivius prakalbėjo anglų, 
prancūzų ir italų kalbomis.

Sgt. Edvardas T. Pauža su 
kitais taip pat aplankė ir tą 
balkoną, nuo kurio Mussolini 
rėždavęs „spektakuliarias sa
vo prakalbas”, bet seržantas 
apie tai nieko neišreiškęs ir 
nutylėjęs.

Anot Sgt. Paužos, dabar 
Roma apvalyta ir gana šva
rus miestas Italijoje, palygi
nus su kitais, bet su maistu 
tai problema, gi drabužio ne
rasi ir nusipirkti, jei reikia.

. S-ta

Alabamos universiteto a- 
lumnas Charles Paulauskas 
(Pauls) dirba atsakingą dar
bą kaip T. W. A. orlaivių ke
leivių rūpintojas Municipal 
oro stoty. Jojo tėveliai gyve
na Boston, Mass.

Jonas A. Stoškus.

Drąsus vyras
Gydytojas: — Tai tau ne

gerai, ponia Sakalinskiene ? 
Parodyk man savo liežuvį 
(Vyras sėdi šalia ir klausos).

Baltimore, Md.
šeštadienį, rugp. 5 dieną, 

buvo šv. Panelės Snieginės, 
o šiluma daug prakaito žmo
nėms ištraukė.

Sekmadienį įvyko net dvi 
šventės. Buvo minėtas baž
nyčios Globėjas šv. Alfonsas. 
8:30 vai. mišios buvo su Šv. 
Sakramento įstatymu. Antra 
šventė — Kristaus Atsimaini- 
mas.

Pasaulyje įvyksta visokių 
nelaimių. Vienas nelietuvis 
kunigas, kuris dažnai ateida
vo į lietuvių bažnyčią pagel
bėti pamaldose, nuvažiavo 
maudytis ir prigėrė. Tą pačią 
djeną visa svetimtaučių šei
ma prigėrė. Tėvas skendo, ir 
sūnus šoko gelbėti. Abiem 
žūstant, motina šoko gelbėti, 
ir toji žuvo; namie buvo 
prausiamas mažas kūdikis, ir 
atsitraukus prausė j ai minu
tėlę, tas užvirto į vandenį ir 
prigėrė. Taip vienoj šeimoj 
net keturios mirtys.

Bridgeport, Conn.

yonnes lietuvių par. daržas yra puikiai ištaisytas — tai 
|tai patogi vieta piknikautojams.
New Yorko labai lengva pasiekti Bayonne. Galima važiuo- 
on Tubes traukiniu iki Journal Square, o iš ten paimti au- 
ir važiuoti Bayonnen iki 23 gatvės, iš kur iki lietuvių par. 
ik keli blokai. Galima važiuoti ir keltuvu per upę iki 
[City, o iš ten traukiniu iki 22 Str. stoties.
škiines visi! Aplankykime Bayonnę!

Chicago, Ill.
Pagarsėjęs Šv. Leono aukš

tesnės mokyklos ir Iowa u- 
niversiteto sporto žvaigždė 
Bronius Andriuška paaukš
tintas kapitono laipsniu. Jis 
savanoriu stojo į marinų ei
les karo pradžioj. Kapitonas 
Andriuška yra veiklus 112 
Vyčių kuopos narys.

Daugiau kaip penkiasde
šimt nuošimčių Marquette 
Park bendro pergalės daržo 
užlaikytojų yra lietuviai. Šis 
pergalės daržas, vienas iš di
džiausių visoj Čikagoj, yra 
gražiausioj lietuvių koloni
joj.

L.R.K.S.A. 13-tos kuopos 
nutarimų raštininkui Vlad. 
Stuikui sugedo koja. Rugp. 
12 d. jam darys operaciją. 
Linkime laimingai pasveikti.

J. K.

gavęs: gavau „kimoną”, tai 
yra nuo ryto, arba ligoj ap
sivilkti ilgą sermėgą, ir dar 
„umbrella” nuo saulės, ir dar 
taip didelę, kad dešimt žmo
nių po ja gali pasislėpti. 
Šiandien sėdėdamas tos „um- 
brellos” ūksmėje rašau šią 
korespondenciją ir nepavy
džiu tiems, kurie šildosi Pa- 
cifiko pakrančiuose.

Dėkoju visiems choristams 
o ypatingai seseriai Asizijai 
ir mūsų choro steigėjai Bro
nei Starkienei, kuri šiomis 
dienomis atidavė savo vien
turtį sūnų Miltoną Dėdei Ša
mui; dėkoju visiems choris
tams, nes kiekvienas turėjo 
daug vargo pridėti, kad vie
toj poilsio vyktų į repeticijas 
ir lavintus.

Baigiant tariu širdingą 
ačiū Pranciškai Bruzgienei, 
kuri labai tvarkingai vedė są
skaitas ir ištvermingai sėdė
jo prie kasos, pardavinėda
ma tikietus.

Negaliu kitaip atsilyginti 
visiems mano geradariams, 
kaip tiktai melsdamas, kad 
visiems duotų geroj sveikatoj 
susilaukti žilos senatvės.

Prelatas J. Maciejauskas

Vyras (greitai): — A, jos 
liežuvis tvarkoje, ponas dak
tare. Visa nelaimė, kad jos 
visos bėdos atsiranda virš 
liežuvio.

Nereikalinga užuojauta
— Nelaiminga mano tu, 

Zose, manau, tau be galo liūd
na ir( širdį skauda, kai tavo 
Petras sėdi kalėjime uždary
tas.

— Eik jau, eik kūmute, nei 
man liūdna, nei ką. Dabar 
ramybėje gyvenu, žinodama, 
kur mano tas gramozdas sa
vo vakarus praleidžia.

Pranas Bekampis

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Skatins
(Šalinskas)

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Los Angeles, CaL

(J '

Būdamas Ramygaloje vi
karu, pažinojau elgetą Klei- 
mįenę, kuri turėjo 103 metus. 
Bet kas rytą, pasiremdama 
lazdele, ateidavo į bažnyčią 
mišių išklausyti. Nors var
gingas buvo jos gyvenimas, 
bet ji dar norėjo ilgiau gyven
ti. Vieną kartą paklausiau 
jos, ar ilgai dar norėtų gyven
ti. Ji atsakė: „Antra tiek, ku
nigėli.”

Nors neturiu šimto metų,

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

................. ............................. ■■

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bridgeporto skyrius, ku
ris suorganizavo Bridgeporte 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo skyrių, jau ga
vo savo numerį ir vadinsis 
aštuntu skyrium. Tojau bus 
sušauktas bendras Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bridgepor
to skyriaus narių ir draugijų 
susirinkimas, kur bus aptar
tas platesnis darbas Lietuvos 
pabėgėlių šalpos reikale. 
Rengsime dideles prakalbas 
ir bus drabužių rinkimas.

Aną sekmadienį teko ma

Sgt. Alfred Šambaras (Eu- 
deikis), atlikęs savo karines 
pareigas, vakarais linkmina 
kareivius savo gražiu balsu 
įvairiose karo stovyklose 
Londone, Anglijoje. Jojo dė
dė, kuris jį užaugino, buvo 
vienas iš uoliausių lietuvių 
labdarybės aukotojų. Stanis
lovo Šambaro sūnus yra sto
jęs į kariuomenę vienais me
tais prieš karą ir dabar pa
skirtas orlaivių inspektorium 
New Mexico.

Shoreland viešbuty buvo 
„Chicago Tribune” laikraščio 
dainų šventės kontestas, ku
riam dalyvavo šie lietuviai: 
Florence Balsis, Adelė Druk- 
tenis, Kristina Mileriūtė, Al
dona Barčus ir Povilas Sto- 
gis.

nes nuo liepos m. 14 dienos 
pradėjau 77 metus, o nuo lie
pos 20 dienos — 54 kunigys
tės metus, bet neatsisakau 
gyventi, jei tokia Dievo va
lia. Tiktai kas dieną prašau 
Dievo, kad laimingai numir
čiau.

Šiandien neaprašinėsiu 
praleistų savo dvigubų su
kaktuvių, tiktai noriu viešai 
padėkoti visiems, kurie mane 
senį toje dienoje pagerbė.

Ačiū visiems, kurie man 
prisiuntė laiškais pasveikini
mus, kiti net atsiuntė dovanų. 
Ypatingą padėką pareiškiu 
kun. Juozui Prunskiui, kurs 
savo trumpą atostogų laiką 
pašventė tam tikslui, kad ga
lėtų dalyvauti mano iškilmė
se

Sunku man visus atsiminti, 
kas dalyvavo pamaldose, bet

EVergreen 8 - 9770 Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC 

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

Joseph Le Vanda 
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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METINIS
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

Piknikas
KLASCIAUS CLINTON PARKE

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

Dainos, šokiai, įvairumai. Ypatinga dome bus kreipta 
į Karališkos Šeimos rinkimus. Kandidatai žada atsivežti 
savo draugus ir lenktyniuoti.

Tikimasi, kad visi parapijiečiai skaitlingai dalyvaus.
ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS

L. K. INSTITUTO DARBAI
Lietuvių Kultūrinio Insti

tuto valdyba rugpjūčio 8 d. 
buvo susirinkusi posėdžio, 
kuris įvyko McAlpin viešbu
tyje, New Yorke. Posėdyje 
priimtas naujas Instituto sta
tutas, įsteigtos keturios sek
cijos, pakviesti jų vedėjai, 
pasiskirstyta pareigomis, nu
matyti darbo planai.

Institutas turės keturias 
sekcijas: Mokslo, Meno ir Li
teratūros, Spaudos ir Centra- 
linio Lietuvių knygyno ir Ar
chyvo.

Instituto prezidiuman iš
rinkti: pirm. kun. J. A. Ka

ralius, vicepirm. kun. N. Pa
kalnis, ižd. kun. Pr. M. Juras, 
egz. direktorium kun. J. F. 
Baltusevičius, sekr. Juozas 
B. Laučka; valdybos nariai 
— kun. J. Balkūnas, Julia Ja- 
kavonytė, Kazys Vilniškis ir 
Matas Zujus. Institutas yra 
L. K. Federacijos žinioje.

Institutas pirmoje eilėje 
imasi darbo išleisti dvi kny
gas — prof. K. Pakšto „The 
Case of Lithuania” ir Antano 
Vaičiulaičio novelių rinkinį 
„Kur bakūžė samanota”. Nu
matyti rimti žygiai naujam 
žurnalui, kurs turėtų pasiro
dyti 1945 m. pradžioje.

Rapolo Juškos Koncertas Brooklyne
Kitą sekmadienį, rugpiūčio 

20 dieną, Rapolas Juška 
Brooklyn© muziejuj dainuos 
koncerte drauge su kontral
tu Janet Bush.

Koncertas bus taip pat per
duotas per miesto radijo sto
tį WNYC. Įėjimas į patį kon
certą Brooklyno muziejuje vi
siems yra nemokamas.

Majoras La Guardia irgi 
kalbės per tą pačią programą, 
kuri yra žinoma War Stamp 
valandos vardu. Koncertas 
prasidės 1:30 vai. ir baigsis 
3:00 vai. po pietų.

Rapolas Juška toj progra
moj sudainuos 12 dainų.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
dainininko menedžeris, Annie

Friedberg, rūpinasi tokiais 
garsiais artistais, kaip Horo
witz, Budapešto kvartetas ir 
kitais.

New Yorko lietuviai turė
tų kuo gausiau atsilankyti į 
šį koncertą, nes turės gražią 
progą pasiklausyti šaunios 
mūsų tautiečio dainos.

ŽUVO LEITENANTAS 
MYKOLAS JAZNYS

Pietų Pacifiko fronte žuvo 
leitenantas Mykolas Jaznys.

Už velionies vėlę rugpiūčio 
10 d. Brooklyno Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje at
laikytos gedulo mišios.

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

■ Brooklyn 11. N. Y.
EVergreen 8-7871

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

AURORA
323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

Radio Voice of the Lithuanians

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Sėkmingas piknikas
Rugpiūčio 6 d. įvyko meti

nis parapijos piknikas Klas
čiaus parke Maspeth, N. Y.

Publikos prisirinko gra
žios, ir žmonių skaičius galė
jo prašokti pereitų metų pik- 
ninko dalyvius. Šiais metais 
daug svečių pastebėta iš kitų 
parapijų, iš Long Island, New 
Yorko ir New Jersey. Nuotai
ka visų buvo smagi. Stalai 
beveik visi buvo užimti. Iš 
Ozone Park vienas stalas bu
vo net gyvomis gėlėmis pa
puoštas. B. Brundzienės šo
kėjų grupės stalas buvo tik
rai puošnus ir apkrautas ska
niais valgiais ir lengvais gė
rimais, kur jaunos šokėjos, 
atlikusios programą, linksmi
nosi ir vaišinosi. Gražiai dar
bavosi parapijos kolektoriai 
prie vartų, — Jokubčioniai, 
tėvas ir sūnus, ir J. Karpus. 
Gal dėl to ir į karališką šei
mos sąrašą visi pateko.

Šio pikniko ir programos 
dalyviai buvo filmuojami 
Motuzo.

Programa prasidėjo 4 vai. 
Miss America atstovavo So
fija Samulėnaitė iš New Yor
ko ir Miss Lithuania Joana 
Bulovaitė, parapijietė.

Pats parapijos šeiminin
kas klebonas kun. Paulonis 
gerokai prakaitavo, priimda
mas balsus už karališką šei
mą, o kun. V. Pinkus rašinė
jo lentoj lenktynuojančių bal
sus.

Tikimasi, kad filmos gerai 
išeis, ir netolimoj ateityj jas 
teks pamatyti.

Sporto dalimi rūpinosi B.1 
Brundzienė. Labai mažas 
skaičius buvo matyti profe
sionalų ir biznierių.

Nedidelis lietus suvarė vi
sus į svetainę apie 9 vai. va
karo.

Tikimasi, kad parapijai li
ko gražios paramos.

Be vietinių dvasiškių, pik
nike buvo matytis šie kuni
gai: kun. Malakauskas, iš 
New Yorko, kun. Sitavičius 
ir kun. P. Bulovas.

Bronės Brundzienės jaunų 
šokėjų grupė pasirodė gra
žiai. Daugelis jų turėjo nau
jus kostumus. šokėjų buvo 
dvylika, ši šokėjų grupė šią 
vasarą jau ketvirtą kartą da
lyvauja programose: Lietu
vių Dienoj, — „Amerikos” 
piknike, Prospect Parke — 
svetimtaučių tarpe, Linden 
N. J. parengime ir šiam pik
nike. šiais lietuviškais šo
kiais pradeda susidomėti ir 
kitos mergaitės.

Pajaus valgymo konteste 
dalyvavo mergaitės šokėjos. 
Laimėjo Pankiūtė. Buvo kon- 
testas įvairaus bėgimo — 
mergaičių ir vaikų; surišto
mis kojomis.

Daug gyvumo įnešė kara
liškos šeimos rinkimas. Ypač 
ėjo didelės lenktynės tarp 
jaunuomenės.

Karalaitis buvo Norbertas 
Kralikauskas, altoriaus tar

nautojas, gavęs 2.751 balsą, 
ir karalaitė — Eugenija Kar- 
piūtė, gavus 4.852 balsu. Lo
retta Kazlauskaitė — šokėjų 
grupės — gavo 4.040 balsų ir 
Teresė Ražiskaitė 3.951.

Karalium buvo išrinktas 
Simonas Jakubčionis, gavęs 
1,194 balsus; karaliene Stella 
Adomėnaitė — Licato, gavus 
850 balsų. Ji paaukojo pinti
nę, kuri davė $40 pelno.

Visiems patiko Pavydžio 
orkestras.

Charles J. Gagas,
Petronės Gagienės, gyv. 13 

Ainslie St., Brooklyne, sūnus, 
žuvęs Indijoje. Plačiau apie 
velionį karį buvo jau rašyta 
„Amerikoje”.

yra Petronėlė Draugelienė, 
kurios vyras žuvo pereitam 
kare ir kurios vienintelis sū
nus yra kariuomenėj.

Su savo parapijos kariais 
palaikomas nuolatinis ryšis: 
jiems siunčiama spaudos, ra
šoma daug laiškų, informuo
jama apie gyvenimą namie. 
Todėl jie savo laiškuose pasi
džiaugia, kad taip dažnai juos 
atsimena, ir pažymi, kad re
liginė dvasia jų tarpe sustip
rėjus.

IŠ

Apreiškimo 
Parapija

Parapijos kariai
Apreiškimo parapijos 

dabar jau yra į kariuomenę 
išėję 672 vyrai.

Turime žuvusių. Prancūzi
joj ir kituose frontuos žuvo 
11 mūsų parapijiečių.

Prie parapijos buvo suda
rytas karių motinų skyrius, 
turįs 406 nares. Pirmininkė

Vakarienę pradėjo klebo
nas kun. N. Pakalnis, pasvei
kindamas naujai išrinktą ka
rališką šeimą.

Už atsidavusį ir gražų pa
sidarbavimą pikniko darbi
ninkus kleb. kun. N. Pakalnis 
gražiai pavaišino ir drauge 
išdavė pikniko raportą pažy
mėdamas, kad šiemet mūsų 
piknikas pralenkė visus bu
vusius parapijos piknikus.

Angelu Karalienės
C *■

Parapija
Mūsų parapijos pikniko 

diena artinasi; parapijiečiai 
rengiasi, nes šiemet manoma 
pikniką padaryti Įdomesnį ir 
prašmatnesnį. Varg. Dulkė 
žada su dainoms pasirodyti, 
su senų ir jaunų chorais. Avi
žonio orkestr. sako, gros ne
paprastus naujus šokius. Ga
lop visokį laimėjimai — kon- 
testai suteiks dalyviams dau
giau gyvumo.

Karaliaus, karalienės ir jų 
šeimos rinkimas bus vienas 
svarbiausių parke. Yra nu
matoma, kad šiemet išeis lai
mėtojais visai nauji parapi
jiečiai. Senieji „karaliai” jau 
atgyveno savo amžių, reikia 
naujų. Lauksime rugpiūčio 
20 dienos Klasčiaus parke tų 
permainų pasirodant.

Brooklyno Lietuviai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Gydytojai

AM
L

E

Entere 
Office

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

^cijų meti
ki šiemet buvo 
įis kartais. 

’ ^iežastis-tebe- 
Bet vis dėlto 

ynieji są- 
galimumo 

. ^iu mastu,

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirlnklm
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.1

j d. Chicagoje 
^Kunigų Vie
kai jau 35-tas 

organizaci- 
įkrydis. Orga- 
j’yra nuveikusi 
;iarbus.
$13, su maža 
-Iriausias as-

Iš Apreiškimo par. pikniko
Pikniko svarbiausio gyvu

mo reiškėju buvo karališkos 
šeimos rinkimai. Visi kara
liškos šeimos nariai buvo 
kviečiami pratarti į publiką, 
kuri nustebo, kada karalaitė 
Rozalita Anterio prabilo gra
žia lietuvių kalba. Niekas ne
manė, kad ji lietuviškai mo
kėtų. Mat, josios tėvas yra 
italų kilmės, Amerikoje gi
męs, o josios motina lietu
vaitė, bet taipgi čia gimusi. 
Ir karalaitis Andrius Ilgūnas 
gražiai lietuviškai visus pa
sveikino. Jojo motina yra lie
tuvaitė, Amerikoje gimusi ir 
augusi. Jeigu kas nori lietu
viškai išmokti, jokios aplin
kybės negali sulaikyti.

Karališka šeima per visus 
metus visuose parapijos pa
rengimuose būna garbės sve
čiais. Karališkos šeimos rin
kimai šioje parapijoje pasi
darė tikra tradicija.

Šiems metams buvo išrink
tas karaliumi Kazimieras 
Dobrovolskis, kilęs iš Garlia
vos parapijos. Į Brooklyną 
jis atvyko 1909 metais gegu
žės 19 dieną. Priklauso prie 
daugelio draugijų ir yra pa
rapijos kolektorius.

Karalienė buvo išrinkta 
Marijona Kivitienė, kilus iš 
Naumiesčio parapijos. Į 
Brooklyną atvyko 1913 me
tais. Ji labai veikli visuome- 
ninkė, priklauso prie visų 
bažnytinių draugijų.

Karalaitė Rosalita Anterio 
yra gimusi 1928 m., Apreiški
mo bažnyčioje apkrikštyta ir 
yra baigusi Apreiškimo mo
kyklą. Jau treji metai ji lanko 
katalikišką aukštesnę mo
kyklą. Priklauso prie visų 
vietinių jaunimo draugijų. Ji 
yra menininkė, priklauso prie 
choro ir dramos ratelio.

Karalaitis Andrius Ilgūnas 
yra gimęs 1927 m. ir Apreiš
kimo bažnyčioje apkrikšty
tas. Baigė Apreiškimo mo
kyklą. Mokosi aukštesnėje 
katalikiškoje mokykloje. Jis 
yra gabus vaidila, dalyvauja 
aktyviai įvairiuose sportuose 
ir yra veiklus jaunimo drau
gijoje.

Sveikiname naują karališ
ką šeimą, linkime laimės, gra
žaus pasisekimo visuose už
simojimuose ir darbuose.

Rugpiūčio 3 d. mūsų para
pijos buvo surengta pikniko 
darbininkams ir naujai iš
rinktai karališkai šeimai pri
imtuvių vakarienė. Ją suren
gė mūsų klebonas Kun. N. 
Pakalnis. Jam pagelbėjo Ka- 
šauškienė ir Pet. Draugelie- 
nė.

Šv. Vardo draugijos mėne
sinė bendra Šv. Komunija bus 
šį sekmadienį, rugp. 13 d. 9 
vai. mišių metu. Tuojau—po 
mišių bus susirinkimas par. 
salėje. Nariai ir visi parapi
jos vyrai prašomi dalyvauti 
kartu.

Rugpiūčio 15 d., antradie
nį, bus į Dangų Ėmimo Švč. 
P. M. šventė. Pirmadienį bus 
pasninkas prieš šventę. An
tradienį mišios bus 6, 7, 8 ir 
9 vai. ryto. Tą dieną kiekvie
nas katalikas privalo išklau
syti Šv. Mišių.

Moterų S-gos 24 kp. susi
rinkimas buvo rugpiūčio 7 d. 
Sąjungietės giliai užjaučia 
savo narę Mar. Dulkienę dėl 
jos mylimos motinos mirties. 
Jos linki savo buv. pirminin
kės An. Tvaskienės dukrelei 
Gertrūdai veikiai pasveikti 
(jai padaryta apendicito ope
racija).

Bayonne, N. J.
— Visi čia laukia „Ameri

kos” pikniko, kurs bus pa
rapijos darže rugpiūčio 20 d. 
Pikniko ypatinga įdomybė — 
iš New Yorko atvažiuoja Br. 
Brundzienės tautinių šokių 
šokėjų grupė. Pikniko pra
džia 1 vai. popiet.

— Rugp. 6 d. par. darže 
įvyko Mullanaphy draugijos 
šeimyniškas piknikas.

N. Y. — N. J. L. VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių New York 
— New Jersey apskrities val
dyba praneša nariams, kad 
kas antra mėnesinis apskri
ties suvažiavimas įvyks sek
madienį, rugpiūčio 13 dieną, 
Šv. Vardo draugijos salėj, 6 
Davis Ave. Kearny, New Jer
sey.

Kadangi šis suvažiavimas 
yra metinis ir įvyks valdy
bos rinkimai, todėl kuopos y- 
patingai kviečiamos siųsti 
kuo daugiausia delegatų, kad 
būtų iš ko išrinkti stipri val
dyba, kuri sėkmingai vado
vautų apskričiai per ateinan
čius metus.

Tikimės matyti visus šiame 
suvažiavime!

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

® Kun. Dr. J. Končius, Ben
dro Šalpos Fondo pirminin
kas, šios savaitės pradžioj 
Fondo reikalais lankėsi New 
Yorke ir buvo užėjęs į „Ame
rikos” įstaigą.

® Kun. P. Juras Kultūros 
Instituto reikalais antradie
nį buvo iš Lawrence atvažia
vęs į New Yorką ir ta proga 
aplankė „Ameriką”.

© Prof. Dr. K. Pakštas iš
važiavo į Maine, kur dalyva
vo lietuvių pranciškonų na
mų atidaryme ir kur pasiliks 
keliolikai dienų, baigdamas 
rašyti knygą apie Lietuvą.

® Bronės Brundzienės tau
tinių šokių šokėjų grupė rug
piūčio 20 d. šoks Bayonnėje, 
„Amerikos” piknike. Br. 
Brundzienės grupė daro dide
lės pažangos. Kas atvažiuos 
į šį pikniką, tikrai gėrėsis.

• Kun. J. Karalius iš She
nandoah buvo atvažiavęs į 
New Yorką Lietuvių Kultū
ros Instituto reikalais.

• Kun. J. Baltusevičius iš 
Scranton buvo atvykęs į New 
Yorką, taip pat Liet. Kultū
ros Instituto reikalais.

• Red. J. Laučka jau grįžo 
su žmona iš atostogų ir nuo 
kito numerio redaguoja „A- 
meriką”.

• Karys Povilas Mikolaitis, 
tarnaująs aviacijoj, šios sa
vaitės gale parvažiuoja iš A- 
rizonos atostogų pas savo tė
velius.

• AI. Karpus, jūreivis, už
jūrio tarnyboj išbuvęs 13 mė
nesių, yra parvažiavęs pas tė
vus 17 dienų atostogų. Iš
vyksta. atgal rugpiūčio 17 d.

® Pfc. Al. Steckis dviem sa
vaitėm parvyko iš Wyoming 
viešėti pas savo tėvus Brook
lyne.

• Sgt. Jonas Civinskas, jau 
pustrečių metų nebuvęs na
mie ir tarnavęs užjūriuos, sve 
čiuojasi pas savo motiną A. 
Civinskienę, nuoširdžią „A- 
merikos” rėmėją. -

® Kun. P. Bulovas, marijo
nas, lankėsi Brooklyne pas 
savo tėvelius.

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. EVergreen 7-2494

H

J. A.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

I
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S 
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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

Romėnės ti
ltiniame gy-1 
jd ir nėra nė 
^ssnio darbo, 
«aebūtų prisi- 
ihmigas, ypač l 

narys.
'.Vienybės sei- 
įe jo uždavi
niui puslapyje 
4 Šioje vie-

© Adv. K. Jurgėla ru 
čio 13 dieną vyksta į Ro
ter, N. Y., kur sakys 1 
lietuvių susirinkime.

® St. Kontautas iš Bos 
buvo atvažiavęs į New Y 
Jis yra 17 vyčių kuopoi
rys.

• J. ir A. Skaruliai iš 
ter, Pa. vieši Steckių šeii

® Povilas Dulkė, ant įlabainuo- 
muz. Prano ir Marijonos ,r 
kių sūnus, šią savaitę : 
į kariuomenę.

• M. Kižytė buvo susii
Šios savaitės pradžioj vė 
žo į darbą. snės skiriame

• M. C. Serbentienė, aininkų sei- 
Susiv. 135 kp. sekretor įtaippatrug- 
dukrele yra išvažiavusk 
vaitei atostogų į Mount 
mel, Pa.

imti Kunigų 
2 ir palinkėti 
itei gražaus

„Už R: 
dainav 
mis. P: 
vo labi

,-irgoiiininkai 
3 tradicijas 
apijų vargo- 

parduodam!
genime labai 
aviškos gies- 
’ikidimo, lie- 
Ą praeity 
:7iėių eilėse,

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

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

Kreipkitės:

Joseph Vastun
Real Estate Insurai

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-16"

avis vargo-

i Įdėjęs labai 
iDang kur jie

.hnigų tal-

Clement Voketa
Advokatas

41-40 —74th Stre

Jackson Heights, N<

idinkėti, kad 
ajunga savo 
assavo vien- 
Wiotu ke
rgiau dirbti

NEwtown 9-5972 ^Amerikoje
_ ši Amerikos,

—. . . . . . . . . . . . . .   sjos pasitari-

’Ttdienos pa- 
taikoje ir 
nebgrėstų 

^debesys.
Adieną neį-

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėji ; ■■ 
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšis

Si {staiga įsteigta prieš 40 n <’ skelbiama.

OPTOMETRISTAS — OPT1

894-398 Broadway, Brooklyn,

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžio

KASDIEN -1
Patogi Vieta Užejimi

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAI 

VISOKIU GĖRIMŲ j

*•' skelbiama, 
'^o21 d, a-

31 d. įs 
pripaži 
jama i 
čių sve 
ro mik 
šelpti.

Rug] 
buvo s 
toriai 
kuriam 
ties ve 
savo pc 
dyba, k 
visi nu 
venimą 
titeko i 
Fondo 
Juozui

Lieti 
šiemet 
lyvaus 
vajuje, 
sį. Api( 
Amerik 
lietuvis 
kai pa 
riau pa 
Iki spa 
vietovė 
dėsnis i 
atsiras! 
Šalpos 
centro 
skyriai

Išvar 
čius, ti 
lin dar’ 
Šalpos i

^eijos jau 
^delegacijai 
Aambasado-

Dalyvaus 
'M bet jie 
į pasitari- 

pijos atsto
ju tebėra tai- 
«ji nori 

Or-rali ten,

JUOZAS ZEIDA1 
41J Grand Street

Brooklyn, N, K. j

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRU

f VI ULnAl
65 - 23 GRAND 

Maspeth, N. Y.

pilko pasi- 
p.Ud.? 
p kad jos 
pibo pasi- 
p atsimin
ei! sukako
k P48' 
r1® Chur- 
K garsusis 
r Gi šiame 
P yra tokių 
Hja nenori 
C Artimiems 
P Lietuvai,

«8 Lietu
ko liepos

New 
gyventi 
nėra tu 
piūčio, 
šiuos ž< 
rodė vii 
mas lak 
septinta 
snio or 
nežada, 
lėtą die:

Bet k 
protinis 
dirbti t 
sunkina 
tys — i 
gaivink 
lekia pi 
langus.

Turi j 
tas, išsi 
Tad labi 
dėl kars 
jos ir c 
tų žmor 
kilti cr 
labai da 
tis tave 
tas pila 
kvėpti i 
rybimai


	1944-08-11-AMERIKA-i7-8

