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i
,usia priežastis-tebe-
į karas. Bet vis dėlto 
ronte svarbesnieji są- 
I suranda galimumo 
ieveik panašiu mastu, 
normaliais laikais.
iūčio 23 d. Chicagoje 
metinis Kunigų Vie- 

eimas. Tai jau 35-tas — o---------------- „—M o , v . J . .
tvorų. Parengimams priimami sisr, ksmingOS organizaci- 

inis sąskrydis. Orga- 
s, kuri yra nuveikusi 
arbius darbus.
vis kunigas, su maža 
i, yra judriausias as- 
stuvių visuomenės ti
me ir tautiniame gy-1 

Nebuvo ir nėra nė 
reikšmingesnio darbo, 
atlikti nebūtų prisi- 

etuvis kunigas, ypač 
Vienybės narys.
Kunigų Vienybės sei- 

fth^šmę, apie jo uždavi- 
n ime antram puslapyje

I straipsnį, šioje vie
nas rūpi tik labai nuo- 
, pasveikinti Kunigų

rgreen 4 - 7142

SALDAINIU l’.Uo
GERIAUSIOS RBį 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata,^ 
J—PIETOS—VAKARIENE 
AS gamintas namie ii geriausią 2 

Dnrancrlmūmfl nwlniiml .L.

Juozas Ginta
d Street,

Apylinkėje 
as Nauja
r. J. Končius, Ben- 
Fondo pirminin- 

savaitės pradžioj 
alais lankėsi New 
vo užėjęs į „Ame- 
gą-
*. Juras Kultūros 
ūkalais antradie- 
jawrence atvažia- 
f orką ir ta proga 
meriką”.
>r. K. Pakštas iš
mainė, kur dalyva- 
pranciškonų na

rte ir kur pasiliks 
iienų, baigdamas 
ą apie Lietuvą.
Brundzienės tau- 
šokėjų grupė rug- 
šoks Bayonnėje, 

piknike. Br. 
j grupė daro dide- 
•s. Kas atvažiuos 
, tikrai gėrėsis.
Karalius iš She- 

ivo atvažiavęs į 
Lietuvių Kultu- 

o reikalais.
. Baltusevičius iš 
vo atvykęs į New 
pat Liet. Kultu- 

r reikalais.
Laučka jau grįžo 
i atostogų ir nuo 
o redaguoja „A-

•Adų 
čiol3d^ 
ter, N.T. 
lietuvį

•Stfo 
buvo airį 
Jis yra"

muz.Prt
kių sb
į karinu >s Seimą ir palinkėti 

•BLEr viams labai gražaus 
ŠiossavY imo.

ės reikšmės skiriame 
vių vargonininkų sei- 
rs įvyks taip pat rug-

•U
Susiv. g 
dukrelei 
vaiteiitef3 d., Plymouthe, Pa. 
meĮ Pi trapi jų vargonininkai 

>ai gražias tradicijas 
tvos parapijų vargo- 

|. Lietuvio vargoninin- 
Ipelnai lietuvių tautos 
fciame gyvenime labai 
■Kalia lietuviškos gies- 
•dainos skleidimo, lie- 
Bargonininką praeity 
>e ir knygnešių eilėse, 
ceratinio judėjimo rė- 
W įvairiuose tautiniuo- 
Icižiuose.
Likoje lietuvis vargo- 
Bs, ypač netaip tolimo- 
lityje, yra įdėjęs labai 

496 tetą įnašą. Daug kur jie 
organizacijų vadai, 

—parapijų kunigų tal- 
~įd, lietuviškumo

M

Geri, d 
mai, te 
naw a

ko prat 
rinu) ii a 

Kreid

sar-
'ovilas Mikolaitis, 
viacijoj, šios sa- 
parvažiuoja iš A- 
togų pas savo te

pus, jūreivis, už- 
oj išbuvęs 13 mė- 
irvažiavęs pas tė- 
iu atostogų. Iš- 
1 rugpiūčio 17 d, 
Steckis dviem sa- 
yko iš Wyoming 
avo tėvus Brook-

ąs Civiliškas, jau 
etų nebuvęs na- 
zęs užjūriuos, sve 
savo motiną A. 
nuoširdžią „A- 

nėją. ' 
Bulovas, marijo- 

Brooklyne pas

ALINGA
ai ir vienas apa- 
3 (lining baster). 
s — algą galima 
dėlę.

darbo kreipki-

ARVELIS 
ebling St. 
lyn, N. Y. 
’green 7-2494

- Apdrauda 
te pirkti ar par- 
arba kai reika- 

da (insurance), 
kreiptis žemiau 
trąšu, kur Jums 
irai patarnaus—

ICHULIS
E & INSURANCE 
Woodhaven 21, N. T. 

Parkway Stoties) 

inia 7 -1896

Ckm kad
savo

:a tik palinkėti, 
įninku sąjunga 
hrėtų visus savo vien- 
k kad organizuotu kę
stų dar daugiau dirbti 
įdavimams.

Siūčio 14 d. Amerikoje 
‘j prasidėti Amerikos, 
Js ir Rusijos pasitari- 
Inie pokarinę pasaulio 
įką, apie rytdienos pa- 

Iturs gyventų taikoje ir 
|je, kuriam nebgrėstų 
fsesnio karo debesys.

irimas tą dieną neį- 
.es Rusija paprašė 
laiko. Todėl pasitari

Teikia®
patikit
AKINIAI I

kaino® >ūp dabar skelbiama, 
Isią rugpiūčio 21 d., a- 
;i pirmadienį.
lybių delegacijos jau 
os. Rusijos delegacijai 
tas Rusijos ambasado- 
^ashingtone. Dalyvaus 
įjos atstovai, bet jie

aisuip

OPTO!

S9«M

SR®

„Už Raseinių, prie Dubysos, teka saulė, teka; geltonkasės sesės šneka, oi šneka...” — 
dainavo didysis poetas Maironis. Šiandie gražieji Lietuvos laukai paversti mūšių vieto
mis. Prie Raseinių, kur teka Maironio apdainuotoji Dubysa, šios savaitės pradžioje bu
vo labai didelės kautynės tarp rusų ir vokiečių. Raseiniai iš vienų rankų ėjo į kitas.

31 d. įsigijo visus reikalingus 
pripažinimus, kurių reikalau
jama iš visų fondų, veikian
čių svetimų valstybių nuo ka
ro nukentėjusiems žmonėms 
šelpti.

Rugpiūčio 13 d. New Yorke 
buvo susirinkę Fondo direk
toriai nepaprasto posėdžio, 
kuriame priimti planai atei
ties veiklai. Rugpiūčio 14 d. 
savo posėdį turėjo Fondo val
dyba, kuri padarė žygius, kad 
visi nutarimai patektų į gy
venimą. Daugiausia darbo a- 
titeko ir nuoširdžiai patikėta 
Fondo pirmininkui, kun. Dr. 
Juozui B. Končiui.

Lietuvių Šalpos Fondas 
šiemet lygiomis teisėmis da
lyvaus Tautinio Karo Fondo 
vajuje, kurs bus spalių mėne
sį. Apie tai jau rašė didžioji 
Amerikos spauda. Amerikos 
lietuviams dabar tenka gero
kai padidinta pareiga stip
riau padirbėti šiame vajuje. 
Iki spalių 1 d. kiekvienoje 
vietovėje, kur tik gyvena di
desnis skaičius lietuvių, turi 
atsirasti Bendro Lietuvių 
Šalpos Fondo skyriai. Pagal 
centro valdybos nurodymus, 
skyriai dalyvaus vajuje.

Išvargę didžiuosius karš
čius, tuojau stokime didžiu
liu darban — organizuoti 
Šalpos Fondo skyrius!

New Yorko ir apylinkės 
gyventojai jau per daug metų 
nėra turėję tokio karšto rug
piūčio, kaip šiemet. Rašant 
šiuos žodžius, termometras 
rodė virš 90 laipsnių. Tvanku

aus tuose pasitari- mas labai didelis. Ir_taip jau I i tta • • ii ' Cn rlmnn i o nilnri C? rj 14- _|kur bus Rusijos atsto- 
tnat, Rusija tebėra tai- 
| Japonija, todėl ji nori 
[visiškai neutrali ten, 
įbus galima išvengti 
jos paminėjimo.
M Rusija nesutiko paši
ls pradėti rugp. 14 d.? 
lai atsakoma, kad jos 
sybė nesuskubo pasi- 
Bet čia verta atsimin- 

l rugpiūčio 14 sukako 
treji metai, 
| Roosevelto 
pasirašytas
Čarteris...

dokumente yra tokių 
kurių Rusija nenori 
net savo artimiems 

kaip Lietuvai, 
ir Estijai...

fili

Amerikos Lietu- 
Fondas nuo liepos

kai pas
su Chur- 
garsusis 

Gi šiame

septinta diena iš eilės. Šalte
snio oro pranašautojai dar 
nežada. Gal taip tęsis dar ke
letą dienų.

Bet koks darbas, fizinis ar 
protinis, nepaprastai sunku 
dirbti tokiame ore. Padėtį 
sunkina ypač tvankios nak
tys — nė mažiausia srovė 
gaivininančio vėjelio nepra
lekia pro atdarus kambarių 
langus.

Turi jaustis labai suvargin
tas, išsemtas, be energijos. 
Tad labai lengva suprasti, ko
dėl karštų kraštų, kaip Indi
jos ir daugelio Afrikos vie
tų žmonės negali aukštai pa
kilti civilizacijoje. Klimatas 
labai daug reiškia. Kai karš
tis tave išskalbia, kai prakai
tas pila ir pila, kai nė atsi
kvėpti negali, ar galima kū
rybiniai nusiteikti ?

TIES RASEINIAIS DIDELES KOVOS
Rugpiūčio 15 d. Maskva 

pranešė, kad Lietuvoje vo
kiečiai surengė ir įvykdė nau
jus puolimus Raseinių miesto 
apylinkėje. Raseiniai yra tik 
53 mylios nuo Tilžės. Mask
vos pranešimu, rusų armija 
atrėmusi stiprius vokiečių 
pėstininkų ir tankų puolimus, 
padarydama vokiečiams dide
lių nuostolių.

Vokiečių žinių agentūra 
pranešė, kad vokiečiai rug
piūčio 14 d. nauju puolimu 
atsiėmė Raseinius.
puolime dalyvavę vokiečių

Šiame

rinktiniai vienetai, net ir pa
rašiutininkai.

Kaip dabar gyvena Lietu
voje žmonės, beveik jokių ži
nių nėra. Rusų pranešimais, 
Vilniun jau yra atvykę Pa
leckis, Gedvilą ir kiti bolše
vikų kvizlingai/J^iudas Gira 
esąs atvykęs į Kauną, bet nie
ko plačiau nepranešama, kaip 
iš tikrųjų šiandie atrodo gy
venimas Lietuvoje.

Iš Švedijos ateina praneši
mai, kad vis daugiau lietuvių 
atbėga iš Lietuvos į Švediją. 
Matyti, jie atbėga mažais lai
veliais per Baltijos jūrą.

LIETUVOS DRAUGAI ARGENTINOJE

Naujoji Invazija Pasisekė
Roosevelt Grįžo 

Iš Kelionės
Praeitą savaitę preziden

tas Roosevelt grįžo iš didelės 
kelionės, kurioje jis aplankė 
Hawaju ir Aleutų salas ir A- 
laską. Nuo pat karo pradžios 
prezidentas dar nebuvo lan
kęsis Perlų Uoste, ten, kur ja
ponai savo pasalingą užpuoli
mą pradėjo.

Hawajuose jis susitiko su 
generolu MacArthur, admiro
lu Nimitz ir kitais aukštais 
karininkais. Pasitarimuose 
peržvelgta karo eiga prieš 
japonus ir nustatyti nauji pla 
nai, pagal kuriuos Japonija 
turės būti taip nugalėta, kad 
daugiau niekada nebegalėtų 
pradėti karo.

Sugrįžęs į Amerikos Paci- 
fiko pakraštį, prezidentas 
Roosevelt pasakė per radiją 
kalbą, kurioje peržvelgė savo 
kelionę, pasidalino įspūdžiais 
ir pareiškė, kad kova prieš 
japonus bus tęsiama iki galu
tinės pergalės.

Roma. — Rugpiūčio 15 d. 
tūkstančių tūkstančiai Sąjun
gininkų karių, daugiausia 
amerikiečiai ir prancūzai, įsi
veržė į pietinę Prancūziją iš 
Viduržemio jūros. Įsiverži
mas įvykdytas tarp Marsei- 
le ir Nicos. Pirmiausia ameri
kiečiai ir prancūzai užėmė ke
lias mažas saleles, kurios bu
vo pakelyje į pakraštį.

Pietinėn Prancūzijon pir
miausia nusileido tūkstančiai 
parašiutininkų, kurie ten pa
sirodė 4:30 vai. ryte. Puolimo 
žygyje dalyvavo daugiau kai 
800 karo laivų. Pirmose eilėse 
į pakraštį išlipo amerikiečių 
veteranų vienetai. Daugelis iš 
jų užgrūdinti kautynėse Tu
nise, Sicilijoje ir Italijoje. 
Šalia jų buvo prancūzų vie
netai. Puolime dalyvavo ir

anglų daliniai, bet apie jų žy
gius dar mažai pranešama.

Pirmomis valandomis są
jungininkams pateko daug 
vokiečių belaisvių. Vokiečių 
karių atsparumas buvęs labai 
silpnas, nes jų kariuomenėje 
pradėjo vyrauti įsitikinimas, 
kad Vokietija karą jau pra
laimėjo.

Užpuolimas pietų Prancū
zijoje vokiečiams buvo labai 
netikėtas. Per tris valandas 
siautė Sąjungininkų lėktuvai, 
kurie bombardavo vokiečių 
įsitvirtinimus. Amerikiečiai 
buvo labai nustebinti, kad ne
pakilo nė vienas vokiečių lėk
tuvas pasipriešinti.

Rugpiūčio 16 d. vokiečių 
gynimasis pietų Prancūzijoj 
kiek sustiprėjo. Bet Sąjungi
ninkai jau buvo įėję 8 mylias 
vidun.

DOMISI BŪSIMA KONFERENCIJA

Vilnius Labai 
Apnaikintas

Vilniaus miestas, kaip 
praneša „Nowy Swiat”, kovų 
metu gerokai apnaikintas, 
ypač Mickevičiaus, Didžioji, 
Pilies ir Vilniaus gatvės. Kai 
stotį ir minėtas gatves užė
mė Raudonoji Armija, vo
kiečiai tas vietas apmėtė 
bombomis. Vilnius buvo ap
vestas apkasais, storais ce
mento įsitvirtinimais, minų 
laukais. Net kai kurie mies
to namai buvo paversti tvir- 

I tovėmis, apsupti sienomis ir 
spygliuotomis vielomis.

Po kautynių gatvėse gulė
jo tūkstančiai lavonų. Beveik 
visi miesto langai išmušti.

Ryšium su rugpiūčio 21 d.' jungoje su Japonija”. Toliau 
laikraštis pažymi, kad nors 
„rusai sutinka sėdėti tame 
pat kambaryje su amerikie
čiais ir anglais, bet jie neno
ri kalbėti apie amerikiečiams 
ir anglams gyvybinės reikš
mės dalykus”.

Laikraštis rašo, kad kon
ferencijoje nebus svarstoma 
Lenkijos padėtis, nes Rusija 
Lenkiją laiko savo vidaus 
reikalu. „Nė viena iš Baltijos 
valstybių nebus diskusuoja- 
ma Washington© konferenci
joje, nė/ Rusija sauvališkai 
jas pavertė savo privatiniu 
reikalu.’, — sako raikraštis.

*^»*V<*.A* kJ W A. M-L >-»■ •

prasidėsiančią Amerikos, An
glijos, Kinijos ir Rusijos kon
ferencija pokarinei santvar
kai ir būsimam tarptauti
niam bendradarbiavimui nu
matyti, Amerikos spaudoje 
reiškiama didelio susidomėji
mo. Neapsieinama ir be spė
liojimų.

Taip „New York Journal 
American” rugpiūčio 16 d. 
vedamajame straipsnyje nu
rodo, kad pasitarimuose ne 
visos keturios didžiausios 
valstybės dalyvaus. Ten, kuf* 
bus Kinija, nebus Rusijos, 
nes „Rusija yra taikioje są-

BĖGDAMI N ACIAI ŠAUDĖ LIETUVIUS

Visoje Pietų Amerikoje 
judriausiu kultūrinio ir in
formacinio gyvenimo centru 
laikoma Argentinos sostinė 
Buenos Aires. Šiame didmies
ty įvairiausiomis kalbomis 
yra daugybė laikraščių, žur
nalų, knygų ir propagandinių 
biuletenių. Ambasados ir pa
siuntinybės, ypatingai didžių
jų šalių, Buenos Airese turi 
gausius spaudos bei informa
cijos skyrius.

Manoma, kad šitie veiks
niai, darydami įtakos Lotynų 
Amerikos viešajai nuomonei, 
šiokiu ar tokiu būdu pasitar
naus ir būsimai Taikos Kon
ferencijai. Smagu pastebėti, 
jog tame reikšmingame tarp
tautiniame centre ir Lietuva 
su jos rūpesčiais ir viltimis 
nėra pamiršta.

Dėkingai tenka paminėti tą . . _. , . . .,
argentiniečių spaudos dalį, Prlsimena Lie-yvos ir itų Marianapolio mokyklą, žur-

ma labai aiškiai numatyti, Daugelis gyventojų buvo iš- 
| kad jei bus leista pavergti 8 sislapstę apylinkės kaimuo-
milijonus katalikų lenkų (a- 

i napus Curzono Linijos) ir 
l tris milijonus lietuvių, bus 
pralaužtas tradicinis barje- 
i ras, saugojęs Europą nuo A- 
i zijos. Aziatiškos kilmės tota
litarizmas nauja forma 
šaulį užgrius ir baigs jį 
naikinti.”

Tokį pavojų numato 
prieš jį aiškiai pasisako kita 
įžymi Argentinos asmenybė, 
ambasadorius Dr. J. Ruiz Mo
reno. Jis yra garsus tarptau
tinės teisės profesorius Bue
nos Aires ir La Platos univer
sitetuose, ilgą laiką buvęs 
Užs. Reik. Ministerijos teisės kų gyvenimą.

Į ir politikos patarėjas, šiemet vincag Rimšaitis šiu0 metu 
išleistoje savo knygoje „Es- yra kur nors jūrose. Jis yra 

. tructura internacional de la M iš CoUingSWOod, N. J. 
post-guerra” keliais atvejais Prieš kiek laiko jis lank6

se. Dabar jie grįžta ir gatvė
se matyti žmonių su rišulė- 
liais, su apraišiotom sužeis
tom rankom ir tt.

pa
su

ir

—, Baltijos valstybių likimą, tei- 
rpaį smgai ir palankiai jį aiškin

damas.
kuri kitų tautų teises gina iš 
idealizmo bei principų. — 
ypatingai Lietuvai palankūs 
katalikų dienraščiai „EI Pu- j Pradžioje autorius pastebi 
eblo”, „Lou Principles” ir šio karo keistenybes: demo- 
kuklus, bet įtakingas savait
raštis „Criterio”. Jų bendra
darbis K. Verax jau kelinti 
metai sistemingai gina lietu
vių tautos gyvybines teises ir 
demaskuoja okupantų daro
mas Lietuvai skriaudas.

Į Lietuvos padėtį savo ra
šiniuose atkreipia dėmesį la
bai įžymūs publicistai. Iš jų 
pirmoje eilėje verta paminėti 
„Criterio” redaktorių, garsų 
intelektualą, mons. Gustavo 
J. Franceschi, kuris viename 
iš paskutinių savo straipsnių, 
tarp kita ko, parašė: „Gali-

kratiškoji Suomija eina su A- 
šimi, o arkitotalinė Rusija — 
su Alijantais... Pokariniam 
laikotarpiui susidarą daug 
painiavų.

IŠSIILGO LEDŲ

Išgirdę, kad Amerikos Rau 
donasis Kryžius turi Neapo
ly, Italijoje, ledų (ice cream), 
gyventojai sustabdė darbus 
ir bėgo pažiūrėti ir paragau
ti tų gardumynų, kurių jie 
seniai jau nebuvo matę.

MARIANAPOLIO ALUM-
NAS NAUJAS RAŠYTOJAS

Vyrams skiriamas žurna
las „Esquire” rugsėjo mėn. 
numeryje, ką tik išėjusiame, 
paskelbė Vincento Rimšai- 
čio, Amerikos pakraščių sar
gybinio (U. S. Coast Guard) 
apysaką, kuri pavadinta „The 
brothers of the Paddock”. 
Jo apysaka aprašo lažybinin-

WASHINGTON. — Švedi 
jos laikraštis Baltiskta Ny- 
heter rašė, kad pirm negu 
vokiečių civilinė administra
cija paliko Kauną, ji paleido 
spekuliantus ir juodų rinkų 
vedėjus bei kriminalistus iš 
kalėjimo.

Aštuoni šimtai lietuvių, ku
rie buvo areštuoti už pože
minę tautinę veiklą, buvo iš
kelti į sušaudymo vietą. Lie
pos 9 d. visi 800 patriotų bu
vo sušaudyti. Tos pačios die
nos ryte, toj pačioj vietoj, 
vokiečiai nužudė paskutiniuo 
sius 3,000-4,000 žydų iš Kau
no geto.

Šimtai tūkstančių žmonių 
bėga vakaruosna prieš pasi
traukiančius nacius. Keliai

užpildyti panikos apimtais 
lietuviais.

Liepos 10 d. vokiečiai už 
darė sieną visiems pabėgė
liams. Net tie lietuviai, ku
rie apsiėmė dirbti Vokietijo
je, negavo žengti per sieną. 
Nė vienas iš 30,000 „Volks- 
deutsche” kolonistų, kuriuos 
Hitleris buvo apgyvendinęs 
Lietuvoje, nebuvo leidžiamas 
grįžti Vokietijon.

Liepos mėnesio vidury Hit
leris pradėjo ruošti apsigy
nimo linijas vakarinėj Lietu
voj, nuo penkių iki 10 kilo
metrų nuo Rytprūsių sienos. 
Vokiečiai kolonistai, kurie 
bandė bėgti iš Lietuvos, bu
vo mobilizuoti šitiems dar
bams.

STATOMAS „STEPAS DARIUS”.
 *———————

nalas pažymi, kad Rimšaitis 
yra tikras lietuvis ir kad sa
vo laimingiausiomis dienomis 
jis laiko tas, kurias praleido 
Marianapolio mokykloje.

V. Rimšaičiui dabar yra 21 
metai.

Roma. — šventoji Kongre
gacija Tikėjimui Platinti pra
neša, kad, misijonierių pasi
darbavimu, 800,000 asmenų 
kasmet priima katalikų tiky
bą.

Misijų dirvoje, visame pa
saulyje, dirba 22,000 kunigų, 
9,000 brolių, 53,000 vienuolių, 
76,000 mokytojų, 92,000 kate- 
kizuotojų ir 33,000 kitokių 
pagelbininkų.

WASHINGTON. — Karo 
Informacijos Įstaiga prane
ša, kad J. A. Jones Construc
tion Co. stato „Liberty” laivą 
kuris bus pavadintas Stepo 
Dariaus vardu.

Tai laivas, kuriam pasta
tyti New Yorko miesto ir 
valstybės lietuviai ketvirto
sios paskolos vajuje sukėlė 
pakankamai pinigų, pirkda
mi karo bonus. Laivas kaš- 

j tuos per 2 mil. dolerių.
Spaudai išsiuntinėtuose 

pranešimuose, Karo Informa
cijos Įstaiga (OWI) paduoda 
lakūno didvyrio Stepo Da
riaus gyvenimo aprašymą, a- 
pie jo ir St. Girėno žygį per 
Atlentą.

Laivas „Stepas Darius” 
bus užbaigtas gal rugsėjo 
mėnesy. Jo krikštynos grei
čiausiai bus Floridoje.

m. Vilniuje buvo darytas gy
ventojų surašinėjimas ir at
rasta, kad mieste gyveno 
144,531 žmogus. Lenkų buvę 
102,489, arba 70.2 nuošim
čiai, lietuvių 31,378, arba 21.- 
7 nuošimčio, baltgudžių — 
3,015, vokiečių 456 ir kitokių 
847.

DAUGIAU DAIKTŲ

Pereitą savaitę federalė 
valdžia leido dirbtuvėms iš
dirbinėti visokius namų rei
kalams daiktus, kuriems var
tojama metalas.

DAUGIAU MIRĖ
Pereitą savaitę New Yorko 

mieste mirė 1,288 asmens. 
Tai 52 daugiau nei savaitę 
prieš tai.

J*

Lenkų informacijų agen
tūra PAT skelbia, kad 1943

New Yorko miestas liepos 
1 d. turėjo skolos — $2,904,- 
286,263.00.
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DULKO LIETUVIŲ KUNIGŲ SEIMAS?

Taip, šių metų seimas bus

JURGIS BALTRUŠAITIS

Vakaro Giesme

su Jodu ir Perine,

Daug giedros gegužės buvo krauta, tverta. 
Giltinės nelauktas kirvis rūsčiai kerta 
Amžių ąžuolyną, drebulę ir uosį — 
Motinos šileli, tu nebežaliuosi.

Jau rūkais vos regimais aptraukta, 
Kloja žemė savo tamsų plotą — 
Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta, 
Daug ko, vargstant, prarasta, nustota...

Kur, gimtoji pieva, tu žėlei, žydėjai, 
Šiandien tyrų smiltis pusto gūdūs vėjai 
Ir klajūno taką, kaip našlaitės skraistę, 
Ilgesio ir graudžio ašaras aplaistė.

Visa, kas išaušo, kaip svajonės gyvos,
Ar kaip džiaugsmo liepsnos skaidrios, nors vėlyvos, 
Rūtos ir žibutės, ir margi jurginiai, — 
Visa tu, rūstusis likime, pamynei...

Jau pakalnėn saulė nusirito...
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės — 
Sveikas, o lenksti poilsio pelnyto, 
Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!

Tylios erdvės niaukias, gesta, smilksta... 
Į lizdus vėlyvos kregždės skrenda — 
Ir širdis jau ryto pasiilgsta, 
Kibirkšties stebuklo pasigenda...

hriiĮ palikimo, 
5 su nedrąsa ir 
jiimais laikais 

Dantė žiū- 
Beatričę, 

ai susitraukęs 
ine laikė jos 

ta vėl susi
tink save ne- 
ssimęs bega
uta Myko- 
inti savo klai- 

-’galingos Die- 
’’i Angelico, pa-

ifldja. Neilgai 

godama dū- 
Ms, kaip nuo 

laiegynailau- 

Renesansas.

5 pipirą, bet velniškai da 
dėde, — atsakiau,

. sodai su glež- 
alumu, lėti ki- 

į^ani alyvų la- 
randonuoja gė> 

gi kovo mėnesio

i ir ramiai jie 
gi, kaip tie 

įffią vaikai, 
gij ir paukščiai 
j poilsis, ir va- 
pilna žemė, ir 

-į Raudonosios 
i gražioji Flo-

. 'ūkuosiu siuntinius.

MU-yueię aiu ga 
‘M kišenių j buvo n

(Tęsinys)

: ■auką išlipti ir širdingai i 
mane nuo galvos

klebonas, ir.., Bet š

sutrukdė.
^?n°r^^S pamat 

Įį&niuj.

h*-----JUVAl

^taauokim, ir sudie!

11 raudonus Perinės 
j ųį Augiau kaip vienas nie 

•• ar smarkiau

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina: 

Jungt. Valst. metams.............3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ....... 1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

RUSŲ IMPERIALIZMAS

Rusijos istorijoj yra žinomas caras, kuris buvo vadina
mas Baisiojo vardu. Dabar Alma Ata mieste, anapus Uralo 
kalnų, baigiama filmą, kurioje Jonas Baisusis jau pramin
tas geruoju. Šių dienų Rusijoj jis yra vienas iš praeities 
didvyrių, nepaisant jo žiaurumų.

Visai suprantama, kodėl caras Jonas Baisusis yra šian
dien pagarbintas Sovietų Sąjungoj: juk jis buvo vienas iš 
tų, kurie uoliausiai plėtė rusišką nukariavimų politiką ir 
imperializmą. Šalia atgimusios savo krašto meilės, šalia šei
mos atstatymo, šalia vis didesnio pagarbos rodymo seno
sios Rusijos valdovams ir didvyriams, Sovietų Sąjungoj 
visu platumu atsistojo imperialistinė politika.

Nuo pat komunistų revoliucijos Rusijos vadai buvo sa
votiško plauko imperialistai. Iš pradžių tas jų imperializmas 
buvo daugiau idėjinis: jie stengėsi visą pasaulį uždegti re
voliucijos ugnim. Visa žemė turėjo virsti viena komunisti
ne imperija.

Maskva dabar nėra atsisakiusi nuo pasaulinės revoliu
cijos imperializmo. Bet esamomis sąlygomis Rusija savo im
perializmui davė kitokį veidą: jis nėra jau tiek rodomas 
kaip komunistinis, bet daugiau tradiciškai rusiškas ir cari- 
stinis.

Lietuvių tautai ir valstybei skirta susidurti su rusiš
kuoju imperializmu ir nuo jo nukentėti. Jeigu niekas to 
imperializmo nesustabdys, jis apims didesnę Europos dalį, 
kuri tada patirs, ką Lietuva jau kartą yra patyrusi, bū
tent: nauji rusų užkariavimai anaiptol neatsisako nuo ko
munizmo vykdymo užimtuose kraštuose. Taip Rusija lo
šia dviveidį lošimą, ir žiūirnt, kaip esti patogiau, vienu lai
ku iškiša rusiškąją medalio pusę, antru — bolševistinę. 
Anglijai ir Amerikai galima pasakoti vien tik apie atgimusį 
Rusijos patriotizmą jr apie reikalą iš visų pusių prisigrobto
mis žemėmis apsaugoti tėvynę — matušką, gi Jugoslavijoj, 
Balkanuose, Baltijos kraštuose, Lenkijoj daug geriau išei
na meškerioti raudonąja bolševikų meškere.

Abi tos meškerės šiandien gaudo tą pačią žuvį, kurios 
vardas — svetimų žemių prisiplėšimas Rusijai. Sovietų 
Sąjungos imperializmas, po kurio sparnu slapstosi komu
nizmo antplūdis, vyrauja visu smarkumu. Maskva nė kal
bėti nenori apie atsižadėjimą tų žemių, kurias neteisėtai 
ji pasišoko užsikariauti.

Ne visados Sovietų Sąjunga buvo tokia žiauri savo 
kaimyniniams kraštams. Buvo laikai, kada Leninas sakė, 
kad Rusijai yra būtina taikiai gyventi su Lietuva. Dabar 
jau po kojų paminti ir nusispiauta į tuos Lenino žodžius, 
lygiai kaip nusispiauta į Sovietų Valstybės vyrų parašus 
po garsingomis sutartimis, lygiai kaip pajuoka paversti 
paties Stalino ir Molotovo gražiausi pažadai, kad iš Rusijos 
negresia joki pavojai Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei. 
Tikri pavojai buvo nustatyti jau bene 1936 metais, kada 
komunistų partijos centro partijos posėdy Ždanovas išdės
tė planą užimti Baltijos kraštus, kai tik atsiras pirma pa
lanki proga. Tais metais naujasis rusų imperializmas pakėlė 
savo vėliavą ir nustatė pavergimų politiką, kuri iš pradžių 
buvo kruopščiai dangstoma nuo pasaulio akių.

Kad toki gruobuoniški siekimai Rusijoj kada nors iš
kils, lietuviai jau nuo seniai suprato, nes jiems per gerai bu
vo pažįstama Maskvos dvasia. Ne kas kitas, tik kairiųjų 
srovių veikėjas, pats buvęs revoliucionierius, bet tikras lie
tuvis patriotas Augustinas Janulaitis, savo laiku buvęs už
sienių reikalų ministerijos valdytojas ir teisių fakulteto 
dekanas, 1925 metais savo knygoje „Lietuva ir dabartine 
Rusija” rašė: „1920 m. rusai, negalėdami vakaruose plėstis, 
sumanė kitaip ilgtis. Su mažesnėmis valstybėmis padarė 
taiką, o pradėjo karą su lenkais... Eidami į Varšuvą, pa
ruošė planą ir Lietuvai paimti. Atiduodami Vilnių lietu
viams, veidmainingai pabučiavo vešai mūsų karininką, 
kaip draugą. O jau viską darė, kad pultų Lietuvą, jeigu pa
vyktų Varšuvą paimti; bet jiems tat nepavyko, ir rusai 
traukiasi atgal. Bet tik laikinai, vis tyko grįžti, vis laukia, 
kada vėl galės Lietuvą pulti.”

Buvęs-Amerikos prezidentas Herbert Hoover ir Hugh 
Gibson savo veikale „The Problems of Lasting Peace” rašo, 
kad modernusis imperializmas yra trijų rūšių, kurių viena 
gali būti pateisinta, antra galėtų būti šiaip taip pateisin
ta, o trečioji neturi jokio moralinio pateisinimo. Pirmosios 
rūšies imperializmas yra tasai, kada užimami tušti, be
veik niekeno negyvenami plotai; antros rūšies, kada įsiga
lima žemėse, kur gyvena žmonės be jokios kultūros ir ne
sugebą patys valdytis; pasaulinio plauko imperializmas yra 
beatodairiškas kultūringų kraštų užkariavimas.

Kiekvienam žmogui, kurio protas nėra aptemęs tiesai, 
yra suprantama, kad Rusija, norėdama pasigrobti kultūrin
gą, gerai sugebėjusį valdytis Lietuvos kraštą, savo impe
rializmui neturi jokio moralinio pateisinimo. Yra tai pap
rastas plėšimas ir žudymas, tik su tuo skirtumu, kad jis 
taikomas ne pavieniui žmogui, bet valstybei ir tautai, ne
paisant visų sutarčių, juridinių dokumentų, žodžiu ir raštu 
duotų pažadų, net keliais atvejais Maskvos padėtų parašų 
prie Atlanto čarterio.

Kiti mano, kad, į Maskvos gerklę mesdami mažesnes 
valstybes, pasauliui garantuos pastovumą ir ilgesnę tai
ką. Keista būtų toji taika, kuri būtų paremta ant teisingų 
ir garbingų tautų pražūties ir jų vaikų lavonų. Sotinant pa
našų imperializmą, pasaulyje sėjama nauja neteisybė, ne
apykanta ir kurstoma naujų karų ugnis. Jeigu Rusija ne
sugrįš prie teisingos tarptautinės politikos ir svetimų kraš-

Ir kai giedras rytas rieda,
Ir kai sutemos artėja,
Tavo romų žemės žiedą,
Tavo skirtį, gerbk, audėja!

Margink darbščiai ilgas juostas, 
Kad paaustum lieką sprindį, 
Kol neblykšta tavo -skruostas, 
Kol tau žemės saulė spindi...

Suok sutemus giesmę graudžią, 
Kad tau rytas daug melavo, 
Bet pajusk, kad staklės audžia 
Amžių metmenis, ne tavo...

Amžių mįslei — tavo skietas 
Ir muštuvų darnas mojis, 
Tau tik staklių suolas kietai 
Tavo sostas keturkojis.

Bet priimk ir tokį kelią —
Kad ir vargšė, tu ne vergė — 
Kito audeklo dalelė,
Tu jo margą mįslę sergi...

Ir jei temstant nevaitosi 
Ir vis tiesi ranką miklią, 
Tu per vargą sužinosi, 
Kas Audėjas, kas šaudyklė...

Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės, 
Lieka aukso vien siaurutė juosta — 
Atsivers nakties žvaigždėtos durys, 
Greit, laiveli, rasi tylų uostą...

Jurgis Baltrušaitis.

Rugpiūtis-August 18, 194

Rugpiūčio 23 d. Šv. Kaži- visai tautai. Lietuvos Bažny- 
miero Akademijoje, Chicago- čia ir Lietuvos Respublika 
je, šaukiamas metinis A.L.R. yra pastatytos į tarptautinę

* - ~ • areną ir sprendžiama, ar jas 
panaikinti ar leisti joms gy
venti. Be abejonės, išeivija

tų pagarbos, tai jos imperializmas neišvengiamai ateityje 
sueis į konfliktą su didžiosioms pasaulio pajėgomis, nepai
sant to, kiek šiandien mažųjų tautų būtų paaukota, kad to 
ateities konflikto neįvyktų. Neatsisakius Sovietams savo 
naujo imperializmo, ateities katastrofa yra neišvengiama 
visam žemės rutuliui.

Tą pavojų numato ne vienas tarptautinio gyvenimo 
stebėtojas. Sumner Welles savo veikale „The Time for De
cision” aiškiai apie tai kalba.

Kad bolševistinis imperializmas neša tautoms pražū
tį, patyrė ne tik lietuvių žemė, bet tai gerai supranta ir di
dieji šios dienos vyrai. Visai dar neseniai Winston Chur
chill savo knygoj „Blood, Sweat and Tears” rašė: kiekvie
nas gali matyti, kaip komunizmas supūdo tautos sielą”. 
Anglijos ministeris pirmininkas teisingai numatė, kad iš 
mažų tautų nieko nepasiliktų, jeigu jos patektų nacių ar 
bolševizmo barbarizmui.

Pasaulio taika reikalauja ne pražudyti rusiško komu
nistinio ar vokiečių naciško imperializmo nasruose mažas 
ir kultūringas tautas, bet įgyvendinti laisvės, pagarbos ir 
tarptautinio padorumo nuostatus tautų ir valstybių šeimoje.

T. B.

K. Kunigų Vienybės Seimas. 
Kam reikalingas šis seimas ir 
kokius reikalus jis svarstyti 
galėtų, norėčiau savo mintis ypač jos didžioji dalis katali- 
šiuo straipsniu pateikti. j kiška visuomenė, negali ty- 

Plačiausiai ir stipriausiai lėti. Jei mirtų Lietuva, kaip 
suorganizuota srovė Ameri- ilgai galės gyventi jos sąna- 
kos lietuviuose yra katalikai, rys-išeivija? Tai gyvybinis 
Turime 118 parapijų, kelias, klausimas. Kunigai šio klau- 
vienuolijas, kolegiją, semina- simo negali išvengti, 
riją, čia dirba virš 350 kuni
gai (įskaitant mūsiškius ki- svarbiausias mūsų gyvenime, 
tataučių vienuolijose bei pa- Gaila, kad jam skiriama tik 
rapijose). Parapijos turi apie viena diena. Reikalų daug, 
250,000 sielų, užlaiko 54 pa-1 laiko maža. Kunigų suvažia- 
rapijines pradžios mokyklas, į vimui reikėtų skirti daugiau 
penkias aukštesniąsias mo- laiko. Visuomenė turėtų pra

šyti kunigų nesiskirstyti 
greitai, bet tiek pašvęsti lai
ko, kiek gyvybinių klausimų 
sprendimas reikalauja. Pa- 
saulionys daugiau įvertina 
kunigų seimus už pačius dva
siškius.

Tik pažiūrėkime, kurie yra 
opūs reikalai mūsų laikams. 
Nemanau, kad seimas šiuos 
visus klausimus svarstys po
sėdžiuose, bet jie visi būtini.

1. Katalikiško veikimo kon
solidacija. Mes negalime būti 
iškrikę. Parapijos turi arti
mai bendradarbiauti, šv. Var
do vyrų, Sodaliečių, Tretinin
kių bendri suvažiavimai kolo
nijose įtikino veikėjus, kaip 
jie stiprina ne tik pačias drau 
gijas, bet pakelia parapijose 
nusiteikimą veikti ir artina 
vieną parapiją su kita. Kolo
nijų katalikų seimeliai to pat 
siekia. Bendra akcija yra ge
riausia atspara prieš antika- 
talikus, kurie visada gražiai 
sutaria prieš mus veikti, nors 
savitarpy ir nesutinka.

2. Draugijų mažėjimas. Se
niesiems mirštant, retėjant 
mūsų eilėms, neturalia mir
timi ir draugijos nyksta. 
Kiekvienos draugijos išnyki
mas yra mums žala. Kur yra 
Studentų ir Profesijonalų 
draugija? Kiek girdime apie 
Chorų Sąjungą? Dar vegetuo
ja Vargonininkų Sąjunga. 
Susirūpinkime ir jaunimu. 
Vyčiuose. Nė viena mūsų na- 
cionalė draugija negali gir
tis stipria sveikata. Metinė 
apžvalga yra būtina. Tik gai
la, kad suvažiavimuose ma
žiausiai laiko tam duodama.

3. Naujas draugijas tverki
me. Kunigai labiausiai nusi
statę prieš naujų draugijų 
tvėrimą. Sako, išlaikykime 
senąsias, užteks mūsų gyve
nimui... Tokia nuotaika nėra 
tiksli. Senos draugijos kar
tais nyksta dėl jų atgyvento 
tikslo. Reikia naujų draugi
jų naujiems tikslams. Tos

. naujos draugijos galės duoti 
, mūsų lietuviškam organizmui 

naujo ir jauno kraujo. Pa
vyzdžiui, veteranų organiza
vimas. Tūkstančiai lietuviško 
jaunimo kariuomenėje, bet po 
karo grįžę noriai dėtųsi į sa
vo organizaciją. Arba, kas 
šiandien kareivių motinoms 
ar žmonoms prie širdies, jei 
ne jų kareiviai sūnūs ir vyrai 
ir organizacijos, besirūpinan
čios jais. Taip, Kareivių mo
tinų ir žmonų klubai gali bū
ti labai pasekmingi. Ar šios 
organizacijos būtų nenaudin
gos parapijoms?

4. Stiprinkime įstaigas. Ne- 
katalikai negali suprasti mū
sų prisirišimo ir pasiaukoji
mo savo įstaigoms, kaip vie
nuolynams, mokykloms ir k. 
Tas suprantama tik katali
kams. Štai, Nukryžiuotojo 
Seselių namai sudegė Elm- 
hurste, neužbaigti Senelių 
namai Chicagoje, Pranciškie- 
čių atidaryta nauja ligoninė, 
Tėvai Pranciškonai pradėjo 
darbuotis Maine valstybėje, 
Vargdienių seselės įsigijo 
gražią nuosavybę Thompso- 
ne. Visiems reikalinga pini- 
giška parama. Tai gyviausi 
lietuviški momento reikalai 
ateičiai užtikrinti.

5. Parūpinimas kunigų. Ka
ro nualinta Lietuva kreipsis 
pagalbos į mus. Bus kunigų

penkias aukštesniąsias mo- ' 
kyklas. Pridėkime dar ketu- i 
rias akademijas, tris ligoni- : 
nes, du senelių namus (ir vie- i 
ną parapijos našlaityną Wa- ; 
terbury) ir vienuolių seselių ; 
įstaigas, tai gausime pilną 
vaizdą katalikiškos organi- 
zuotės Amerikoje.

Reguliariai išeina trylika 
laikraščių, veikia penkiolika 
nacionalinių organizacijų su 
šimtais lokalinių. Katalikai 
kasmet sudeda apie pora mi
lijonų dolerių viskam išlaiky
ti. Tai aiški, stipri pajėga mū 
sų religiniame ir tautiniame 
gyvenime. (Ar nekeista, kad 
viešajame veikime mus stato 
lygiais su kitomis srovėmis, 
kaip pavyzdžiui, Amerikos 
Lietuvių Taryboje? V. J.).

Katalikiškas organizmas 
yra platus ir komplikuotas. 
Jis sujungtas su plačiąja ir 
didžiule katalikų Bažnyčia.

Lietuviškas gyvenimas vi
sada drumsčiamas srovių rie
tenų. Tautos laimė ar nelaimė 
dažnai panaudojamos parti
nei politikai. Politikieriai są
moningai nori įvelti sąmonin
gus lietuvius katalikus į tas 
rietenas. Apeliuoja į tauti
nius jausmus, į katalikų į- 
prastą pasiaukojimą savo 
tikslams. Kunigo pareiga gin
ti tikėjimo tiesas kartu ir su
turėti nuo išnaudojimo ir su
vedžiojimo tikinčiuosius. Bū
tina ir sunki pareiga atsito
linusius nuo tikėjimo grąžin
ti Bažnyčiai. Didžiausia klai
da ranka į atšalusius ir pa
neigti jų tautinius jausmus, 
žodžiu, moraline prievarta 
kunigas stumiamas į visuo
meninį veikimą. Mano many
mu, šiuo atžvilgiu kunigija 
daugiau culpa ommissionis 
negu commissionis prasikals
ta. Toli gražu, tas veikimas 
nėra vieningas.

Praeityje antitikybinės jė
gos kovojo prieš parapijas ir 
mūsų draugijas. Dabar tik 
pamatėm, kas išliko ištiki
miausi tautiniams idealams. 
Komunistai, socialistai ir li
beralai visetininkai atitraukė 
lietuvius nuo bažnyčių ir 
draugijų. Kokia dabar tautai 
nauda? Atpratinti tikri lie
tuviai nuo tautiško veikimo 
yra visai išsigimę arba ištau
tėję. Ar nereikalinga ištiki
mus Lietuvai sūnus rankioti 
ir vienyti? Sėkmingiausias 
būdas — katalikiška akcija 
per pasaulionų apaštalavimą 
spaudoje, organizacijose ir 
šiaip tautiniame veikime. 

: Gaires nustatyti turi puikiau
sios progos dvasiškija per 
Kunigų Vienybę.

Kunigų Vienybei šiemet su
kako 35 metai (įsikūrė 1909 
m. geg. 5 d. New Yorke). Per 
tą laikotarpį Kunigų Vienybė 
buvo konsolidacijos punktas, 
vienijantis kūnas Amerikos 
lietuvių atliktuose darbuose 
pilna kunigų sugyvenimo 
bendro darbo, idealizmo žy
mių. O tai reiškėsi per Kuni
gų Vienybę.

Kas metą šaukiamas Ku
nigų Vienybės seimas, į kurį 
kviečiami visi Amerikos lie
tuviai kunigai. Seimuose 
svarbiausi išeivijos reikalai 
svarstomi, čia apkalbami re
liginiai ir tautiniai klausimai. 
Nustatomi tiems metams vei
kimui gairės. Iš visų metų ar 
tik ne dabartiniai bus svar
biausi ne tik išeivijai, bet ir

trūkumas. Pašaukimų A 
riko j e labai daug. Tik k 
gai gali parūpinti jauna ki 
rą misijonierių vykti Lie 
von ir gelbėti jai dvasiu 
atsistatyti ir sustiprėti. Ki 
žinau, lenkai, čekai, slova 
ir net rusai stropiai toki; 
pat darbui ruošiasi.

6. Propaganda. Visokį 
veikimui reikalingas spa 
dintas žodis. Spaudos di 
apleista. Įtempę pajėgai 
statybos organizacijos, 
šalpos vėžes, užmirš 
svarbiausi visiems darb 
bendradarbį — laikraštį.; 
katalikiška spauda būna s 
nesnė už nekatalikišką, 
tik dėlto, kad anų jiegos 
švęstos tik keliems dalykai"?1 keliaukime 
o mūsiškės — įvairiausioj^ 1937 metų 
Daugiau dėmesio mūsų s 
dai!

7. Šalia laikraščių re 
knygų. Knygų leidimą * 
kodėl pamiršome. Tiesa, 
leistos trys maldaknygės, 
talikų Darbai, Liurdas ir 
lios brošiūros. Bet raš 
turi paruošę anglų kalbi 
„Catholic Lithuania” ir- 
History of the Lithua 
Nation”. Ilgam neatidėli 
me. Baigiama rašyti ir | 
tuvių gramatika angli 
Kunigų Vienybė, tikiuos’ 
tengtų jas visas į paša 
leisti. Lietuvių Kultūrini 
stitutas neužtektinai s 
žindintas su visuomene, 
stituto tikslas labai sva 
ir kunigai turėtų daugiau 
paramos duoti.

8. Lietuvos Sušelpi)

i užėmė gražųjį 
Tai miestas 

>ės ir dvasi
nai I platUJi Pa* 
.Rorencijoj lankė- 
jt. Vaičiulaitis, 
.įrašų dalį čia 
įio užrašuose 

'jjloja ties dviem 
įi® turėjo daug 
-ainie. Tai Gio- 
i Bernardas Be- 
-sai—Lietu vos 
-sūnus, pasiekęs
- 0 dabar,

ja, štai milži- 
; įkrauta Sinjo- 
ąel kitų pažįs- 
i bažnyčių... Ir 
'įdeiColli že- 
s® gatves, ku- 

Kunigų Vienybės Pašąjjoirlaukia va- 

 

Komisija 1940-1944 m. išlįį fod kadaise 
šė Lietuvai sušelpti apie Ą žmonės ge- 
000 dol. iš Amerikos Epi 
pato. Kunigai rėmė Lie 
Gelbėti Fondą ir daba 
tyviai dalyvauja Ben 
Lietuvių šalpos Fonde, 
gų Vienybė, savo veiklą 
pateisinti ir vien tik pa 
Jos rūpesčiu Amerikos 
donasis Kryžius, siunči 
dikamentus Lietuvon, 
turime Bendrą šalpos F( 
bet nebūtų patartina 
Pašalpos Komisijai nut 
veikimą. Reikia remti 
rą šalpos Fondą, bet tę 
rėmimas ir Episkopat 
miteto su rinkliavom! 
nyčiose.

9. Politinė veikla. No 
nigų Vienybė nėra po 
organizacija, bet gyv 
aplinkuma ją verčia 
niais tautos reikalais 
ti. Tad Kunigų interv 
dėl Lietuvos yra būtinĮU vaizdų dre- 

V. Centras tyliai, bet s 
tarė savo žodį tiek Statj 
partmente, tiek 
Centre. Atskiri kunigai 
nijose ne kiek nedvej 
vadovavo ir vadovaus | 
niam judėjimui. Tik da 
drąsos ir pasiaukojimo 
ti tikrų lietuvių eiles, 
gų seimas tikrai nebijo 
tingame momente 
pageidavimą pareikšti, 
dis to laukia iš savo vi

10. Karo pastangos!

rauolyne mąs'- 
savo ma- 

-lame pačiame 
šiurio bus iš- 
ao Jeronimas 
šuolis, aske- 
iJeretikas, nuo 
aimų ir am-
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Jean DeLs
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WO KLEBO

tinių Valstybių vyri! M
laukia is visų sluoksn 
ramos karą pasekmingi 
ti iki pergalės. Nežiūri 
litinės situacijos bei mi 
ei jų, mes Amerikos pi 
su visu nuoširdumu rei s ., 
karo pastangas. Dauge 
rapijų turi Raud. Kr 
skyrius. Visur perkai >? 
pardavinėjami bonai. E ; 
kių rolė moralei palail 
ra vyriausybės labai vi 
ma. Kunigai remia sav h v 
kunigus kapelionus k 
menėje. |

Būtų ir daugiau su 1 
mų, bet pakaks čia sun 
Seimo metu visada išk 
paaiškėja nauji reikali ;^®atėskrybėlę kišenių, 
suvažiavimų panašūs re plika galva! Greiči: 
nebūtų išsprendžiami i siuntinius, 
vendinami. Svarbu tac skrybėlę ant ga 
ko daugiausia kunigų. 
žiuotų. Lietuviams į( 
kiekvienas seimas ir j 
sekliai seka. Bet kunig "hrėPerinė, — jei būtur 
mas kiekvienam lietuv ^gailėčiau’kaip dabar 
pač brangus.

Gražiausio pasisekin ppasakiau, pusiau juoke
Vincas J
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1 SEIMAS?
Lietuvos Bažny- 
ros Respublika 
os į tarptautinę 
melžiama, ar jas 
• leisti joms gy- 
ejonės, išeivija 
ioji dalis katali- 
lenė, negali ty- 
ų Lietuva, kaip 
yventi jos sąna- 

Tai gyvybinis 
unigai šio klau- 
švengti.
rietu seimas bus 
mūsų gyvenime, 
im skiriama tik

Reikalų daug, 
Kunigų suvažia- 
j skirti daugiau 
lene turėtų pra- 
i nesiskirstyti 
iek pašvęsti lai- 
ybinių klausimų 
reikalauja. Pa

auginu įvertina 
is už pačius dva-

trūkinu L 
rikoje lak r 
gaigalo 
rą misijįf 
von ir JĮ 
atsistatė 
žinau, k' 
ir net J 
pat darbm'Į
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A. Vaičiulaitis

DDONOSIOS LELIJOS MIESTE
aeitos savaitės gale Itali- 
įjungininkai užėmė gražųjį 
icijos miestą. Tai miestas 
io sklido garbės ir dvasi- 
ilybės garsai į platųjį pa- 
1937 m. Florencijoj lankė- 

apleista, ?. Rytojas Ant. Vaičiulaitis, 
statybos I kelionės užrašų dalį čia 
šalpos ^Miname. Savo užrašuose 
svarbiau jojas čia sustoja ties dviem 
bendra^jhybėm, kurios turėjo daug 
i-i-.n...» italų gyvenime. Tai Gio- 

i Papini ir Bernardas Be
nas. Pastarasai — Lietuvos 
Bkų laukų sūnus, pasiekęs 
Įlinio vardo. — O dabar, 
S skaitytojau, keliaukime 
;e su rašytoju į 1937 metų 
liciją... Red.).

dintasd

kataliku 
nesnė uj, j 
tik dėlto, į 
švęstos į 
o mūsiškį] 
Daugiau J 
dai!

7.šJ 
knyg&Erl 
kodėl pa
leistos bjJ 
talikų

ūkime, kurie yra 
[ mūsų laikams, 
id seimas šiuos 
ius svarstys po- 
t jie visi būtini, 
jko veikimo kon- 
es negalime būti 
įpijos turi arti- 
.rbiauti. Šv. Var
niečiu, Tretinin- 
važiavimai kolo- 
) veikėjus, kaip 
e tik pačias drau 
kelia parapijose 
veikti ir artina 
ją su kita. Kolo- 
seimeliai to pat 
a akcija yra ge
ra prieš antika- 
e visada gražiai 
mus veikti, nors 
lesutinka.
į mažėjimas. Se- 
rštant, retėjant 
, neturalia mir- 
ugijos nyksta, 
r augi jos išnyki- 
as žala. Kur yra 
■ Profesijonalų 
ek girdime apie 
;ą ? Dar vegetuo- 
linkų Sąjunga, 
e ir jaunimu, 
viena mūsų na

gi j a negali gir- 
veikata. Metinė 
būtina. Tik gai- 
žiavimuose ma- 
) tam duodama.
Iraugijas tverki- 
labiausiai nusi- 
naujų draugijų 
ko, išlaikykime 
eks mūsų gyve- 
a nuotaika nėra 
draugijos kar- 

lėl jų atgyvento 
i naujų draugi- 

tikslams. Tos 
įjos galės duoti 
kam organizmui 
no kraujo. Pa- 
eranų organiza- 
mčiai lietuviško 
lomenėje, bet po 
iriai dėtųsi į sa-
iją. Arba, kas . 
eivių motinoms .

• v. j. . . laiuua » k

prie siraies, jei ramos^,:|Jis padavė man ranką išlipti ir širdingai mane pabū
ti iki pe?i 
litinės sM

P, JtkčUdVių Uiu- .. „I.

į klubai gali bū- 
įmingi. Ar šios 
būtų nenaudin-

ns?
me įstaigas. Ne- 
ali suprasti mū- 
o ir pasiaukoji- 
goms, kaip vie- 
lokykloms ir k. 
ma tik katali-
Nukryžiuotojo 

i sudegė Elm- 
;baigti Senelių 
oje, Pranciškie- 
nauja ligoninė, 

ikonai pradėjo 
tinę valstybėje, 
seselės įsigijo 
vybę Thompso- 
’eikalinga pini- 
i. Tai gyviausi 
nento reikalai 
rinti 
nas 1 
detuva kreipsis 
as. Bus kunigų

blinkui — sodai su glež- 
bavasario žalumu, lėti ki
bai ir balzgani alyvų la- 
Įlš lysių raudonuoja gė- 
klesti jauni kovo mėnesio 
Eli, o šakose čiulba paukš- 
j; giedriai ir ramiai jie 
kia, nerūpestingi, kaip tie 
Elėje bekrykščią vaikai. 
Įnkui sodai ir paukščiai 
r rimtis, ir poilsis, ir va
ns pažadų pilna žemė, ir 
Įyje nutilęs Raudonosios 
[jos miestas, gražioji Flo- 
feija: dunkso ten galingas 
|dros bokštas, štai milži- 
rankomis sukrauta Sinjo- 
|— ir daugel kitų pažįs
tų rūmų ir bažnyčių... Ir 
H tu iš Viale dei Colli že- 
1 į tas siauras gatves, ku- 
I dabar aptilo ir laukia va- 
D, ir galvoji, kad kadaise 
ls vaikščiojo žmonės ge- 

pato Kr P’ Pr^e kurių palikimo, 
Gelbėti Fil

turi pata 
„Catholic J 
History į 
Nation", j 
me. Baigi . 
tuvių gd 
Kunigų d

leisti, ta 
stitutas J 
žindintžssl 
stituto tih. 
ir kunigaid 
paramos q 

8. ta
Kunigy i

šė Lieta 
OOOdold

Lietuvio į 
gų Vietai 
pateisinti? 
Jos rūpeč 
donasisErj 
dikamenrJ 
turime k

I artinamės su nedrąsa ir 
’arba. — Tolimais laikais 
buose vartuose Dantė žiū- 
I į praeinančią Beatričę, 
lejo baimingai susitraukęs 
udžiausia malone laikė jos 
[gtelėjimą. Ten vėl susi
jęs, nieko aplink save ne
pydamas, nes manęs be ga- 
lykštus esąs, skuba Myko- 
Angelas kurti savo klai-

Pašalpose j Aušros ir ga ingos Die- 
veikimą Į įen gį pra Angelico, pa
rą šalpos? untasis dailininkas, ku- 

ižsidaręs vienuolyne mąs- 
apie dangiškas savo ma- 
ių akis, — tame pačiame 
įuolyne, iš kurio bus iš- 
tas ant laužo Jeronimas 
ronarola, vienuolis, aske- 
, fanatikas ir eretikas, nuo

rėmimas i 
mitetor 
nyčiose.

9.PoKtf
nigų Vie? 
organist- 
aplink® 
maištauti ’io balso, grasinimų ir am- 
ti. Tad I® bsios bausmės vaizdų dre- 
dėl Uelw 
V. Centre;
tarė savo it,

o visa Florencija. Neilgai 
ebėjo ir atgailodama dū- 

JĮ: kaip potvynis, kaip nuo 
Cente bekrentą sniegynai lau- 

ir Sriuv0 Renesansas.
vadovavo?
niam
drąsos ir?
ti tikri
gų seimas-
;ingame > 
jageidavt 

dis tolta>
10JWK

Kunigaikščiai buvo vienas už 
kitą godesni puikybės, pla
čių žygių, garbės, jie varžė
si dėl tapytojų ir architektų, 
dėl skulptorių ir eruditų, nuo 
kurių ir pražydo šitas mies
tas kaip rečiausia gėlė, kaip 
vienintelė šios žemės lelija. 
Raudona toji lelija, nes Me
dici ir Borgia, pagaliau ir 
miestelėnų partijos nesigailė
jo žmonių kraujo: rodosi, dar 
ir šią valandą junti jį neišga
ravus, junti nuo jo drėgną že
mę, kuri, taip palaistyta, at
nešė amžiną derlių.

Florencijos miestas jau 
skęsta vakaro sambrėškiuos. 
Toskanijos nutolę kalnai 
klostosi melsvomis ūkanomis, 
o Arno srovė tamsėja ties 
kalvų papėde. Paskutiniai 
danguje nužeria dviejų debe
sėlių kraštus varine spalva — 
ir plaukia tie du aukštumų 
paklydėliai, panašūs į ryklį 
ir banginį. Jų pilkos ir žals
vos spalvos, jų, lyg aukso vil
na, kraštai sudaro man gerai 
pažįstamą paveikslą ir įspū
dį — Čiurlionio paveikslą. Aš 
seku jį, kol jo formos ima irti 
ir keistis, kol iš tos atsitikti
numo tapybos lieka vien du 
palši kamuoliai, amžino kitė
jimo ir nykimo žaismas ir 
pramoga. Ar tas žaismas ka
da nors nusineš su savim ir 
Mykolo Angelo Dovydą, kuris 
štai drąsus stovi aikštės vi
dury, ryžtingai ir su pasiti
kėjimu, su visa jaunystės ga
lia ir grožybe pakėlęs ranką 
ir stebįs neregimą savo prie
šą? Ar ir jam tiks po daugel 
metų laidotuvių procesija, 
kurią buvau matęs žemai ten 
skersgatvy su juodais rūbais, 
su žiburiais — ir su kaukė
mis žmonėms ant veidų ir ar
kliams ant galvų?...

Ne, tegu jis būva ir būva, 
tegu pasilieka niekados nepa
liesta šita jaunystės, grožio, 
jėgos ir sveikatos giesmė... Ir 
tegu naujų amžių vaikai prie 
Raudonosios Lelijos taurės 
prideda dar vieną, dar antrą 
lapelį, kad jos garbė nebūtų 
vien praeities palikimas... 
Tuose namuose, kuriuos su
žimba pirmi ir blyškūs žibu
riai, greta pirklių ir vyno pil
stytojų, greta policininko, ku
ris linksmai sutinka išdyku
sių, dainas šaukiančių alpi
nistų pajuokas ir prasimany
mus, yra žmonių, kuriems rū
pi amžinoji savo miesto šlovė, 
didybė ir tradicija.

Štai vienas jų. Iš pradžių aš 
jį matau mažą šiose ankšto
se gatvėse. Jis stovi prie kny-

gyno lango blogai apsivilkęs, 
sulopytais drabužiais, ir ry
te ryja trumparegėmis aki
mis naujo veikalo antraštę. 
Rankos graibsto kišeniuje su
taupytus čentezimus: juos 
susirinko nedavalgydamas 
pietų, išsiprašydamas iš mo
tinos, neatiduodamas tėvui 
grąžos, o kartais ir truputį 
nukniaukdamas... Drebėda
mas jis eina į knygyną: „O 
jeigu kaina bus peraukšta...”. 
Jis yra išskaitęs visas aplink 
gaunamas istorijas, poezijos 
rinkinius, mokslo veikalus — 
ir jo nepasotinamam troški
mui reikia vis naujo ir naujo 
peno... Po kiek laiko jis, iš
trūkęs iš mokyklos, jau yra 
uoliausias miesto bibliotekos 
lankytojas. Jo galvoj — mil
žiniški planai. Penkiolikos 
metų berniukas, bedievis, ra
cionalistas, rašo enciklopedi
ją — pilną, visų kitų enciklo
pedijų sintezę. Įklimpęs su 
raide A, jis bando tenkintis 
mažesniu dalyku, — viso pa
saulio istorija. Studijuoja E- 
gipto ir Kinijos praeitį ir pa
mato, kad neparašysi istori
jos, nežinodamas pasaulio 
pradžios. Jis griūva prie gam
tos mokslų, kurių didžiausi 
šulai jam atrodo Flammario- 
nas ir Darvinas, prieina prie 
Šventojo Rašto ir pramoksta 
hebraiškai, nes nori iš pagrin
dų sugriauti Bibliją. Begriau- 
damas, tik apie pirmus tris 
Genezės sakinius prirašo iš
tisas popieriaus marias — o 
Biblijos tūkstančių tūkstan
čiai sakinių! Ne, reikia dar 
mažesniu dalyku pasitenkinti 
— bus gana visuotinės lite
ratūros istorijos... Pagaliau 
pasitenkino vienos tautos, 
paskui vieno laikotarpio lite
ratūra.

Tačiau nenusiminė. Kai ei
damas gatve matė pašaipius 
gražių Florencijos mergaičių 
žvilgsnius, davė žodį — bus 
jis didesnis už visus, pasida
rys vadu, genijum, tokiu, ko
kio dar nėra buvę; pasidarys 
nauju istorijos lapu. O tuo 
tarpu brido per įvairias min
ties apraiškas, ieškojo drau
gystės pas Dantę ir Goethę, 
gyveno Schopenhauerio pesi
mizmu, svajojo apie nusižu
dymą — ne individualų, bet 
kolektyvų, visų žmonių savi
žudybę, paliekant žemę tuščią 
ir nykią. Nuo pesimizmo bėgo 
prie individualizmo ir idealiz
mo, kiekvieną srovę pergy
vendamas ligi sielos gelmių, 
joje teiraudamasis atsakymo 
savo neribotiems troški
mams. čia jis broliuojasi su 
skeptiku Voltaire, čia su kal
nų bei dievų griovėju 
Nietzche, kol pasijunta pri
augęs nepaprastai misijai:

nori būti didžiulis, epinė figū
ra, milžinas, atlikti negirdė
tus žygius, kurie pakeis že
mės veidą. Jis turi būti nau
jos srovės kūrėjas, sektos va
das, naujo tikėjimo pranašas, 
teorijų suradę jas, naujos par
tijos galva, sielų išganytojas. 
Jis mąstė: iš pradžių žmogus 
buvo tik kūnas, vėliau—kū
nas ir dvasia; dabar gi jis 
bus vien dvasia, tiktai dvasia. 
Štai stos angeliškasis, dieviš
kasis žmonijos amžius.

Ir jisai davė sau žodį: „Bū
siu šventasis ir genijus!” Bū
kite kaip dievai! Visi žmonės 
bus kaip Dievas! Štai progra
ma jam ir kitiems. Dievo se
kimas — viską žinoti, viską 
galėti. Jis nenorėjo būti Die
vo dalis, ištirpti Jame, kaip 
mistikai, bet pats sukurti re
ligiją, būti Dievas. Ne pase
nusioj Europoj sukurti, bet 
visiems galimumams atver
toj Amerikoj. Ruošiasi tam 
darbui, studijuoja anglų kal
bą, ugdo savo valią, kad ga
lėtų daryti stebuklus žmo
nėms, tiems netikintiesiems 
Tomams. Buvęs skeptikas, a- 
teistas, racionalistas tada pa
juto šiokią tokią simpatiją 
tikėjimui, krikščionybei, net 
katalikybei — šis busimasis 
šventasis, vadas, pusdievis. 
Jau nesibaido mistikų. Jis ko
pia į kalną naujų, galingų 
žmonių ieškoti ir mano jau 
negrįžti į slėnius. Bet viltis, 
didybė, tobulumas, dievybė 
teliko vien sapno šešėliai: 
grįžo šaltas kaip akmuo, grį
žo lavonas su užrašu savo ka
pui: „Čia palaidotas žmogus, 
kuris negalėjo tapti Dievu”. 
Nuobodžio tuštybės, bepras
miškos dienos. Apkartusios 
valandos. Valgis, bastymasis 
gatvėse, įkyrus sekimas pas
kui mergaitę, lyg būtų įsimy
lėjęs, sklaistymas laikraščių, 
užsukimas į namus, kur tave 
keturiais arbatos stiklais vai
šina, lyg dėl to galėtų atsi
rasti talentas, ■— taip jis žu
dė valandas ir minutes, tas 
naujos epochos žemėj kūrė
jas, amžinas žydas, kurio lū
pomis tačiau nenorėjo prabil
ti Dievas. Jis tada vienas sau 
kužda: „Man jau nieko nėra. 
Esu tobulas nihilistas. Jau 
nieku nebetikiu. Esu tobulas 
skeptikas. Jau nieku nebeti
kiu; esu pilnutinis ateistas... 
žinau, kad iš mūsų pastangų 
nieko nebus; žinau, kad visų 
dalykų galas yra nebuitis... 
Visi mūsų darbai bus su
griauti... Širdy jokios, jokios 
vilties; nieko, nieko negaliu 
žadėti nei sau nei kitiems...” 
Susigraužęs vaikščioja po 
Toskanijos lygumas — ir štai 
gimtoji žemė ima jį truputį 
gaivinti. Mažas vilties žiburė-

lis. Tada jis šaukia: „Man 
nereikia nei duonos, nei gar
bės, nei užuojautos... Bet nu
sižeminęs maldauju ir pra
šau, ant kelių puolęs, su viso
mis savo sielos jėgomis ir už
sidegimu prašau truputį tik- 
rumos, vienintelio, mažutėlio, 
tikro tikėjimo, tiesos atomo!. 
Aš tik to ieškojau. Nuo vai
kystės dienų tik tam gyve
nau. Beldžiausi į visas duris, 
žiūrėjau į visų akis, teiravau
si visų burnose ir veltui pa
piktinau dešimts tūkstančių 
širdžių... Noriu tikros tikru- 
mos — nors ir vienų vienos! 
Noriu nesugriaunamo tikėji
mo — kad ir vienintelio! No
riu tikros tiesos, nors ir ma
žutėlės! !!...

Tam blaškymesi, nevilty ir 
atgimusiam ieškojime slinko 
metai.

Ir mūsų žmogus ėmė rašyti 
Kristaus istoriją.

O jo vardą visi žinom: Gio
vanni Papini.

Štai jis tarp savo knygų, 
dėl kurių vos neapako — me
tai atgal visai negalėjo skai
tyti. Jau šeštą dešimtį metų 
įpusėjęs, o dar atrodo pasiry
žęs ne su vienu minties rite
riu sulaužyti ietį: tiesus, ka
ringas, tikras florentietis, i- 
dėjų kovotojas. Kalba apie 
poeziją, apie mokslą ir ūmai 
prisimena jaunystę:

— Pažinojau Jurgį Baltru
šaitį. Tai buvo retas, tikras 
draugas...

Ir dabar jam lietuviai mie
li. Maža jų pažįsta — du, tris, 
bet daug skaitęs apie mūsų 
šalį, žino, kas jai skauda ir 
kas gera. Godžiai varto vie
ną literatūros istoriją, nori 
surasti vietą apie lietuvių li
teratūrą: su tikru uvėrumu 
ryja raides, sklaisto lapus, į- 
sigilina. Vienus akinius kei
čia kitais, — po ranka jų turi 
bent trejetą, — pusgarsiai 
kužda raides ir vietoj pran
cūzų kalbos ima šnekėti ita
liškai, kol galų gale susidaro 
pusiau itališkas — prancūziš
kas mišinys. Ištraukia didžiu
lę italų enciklopediją ir randa 
Duonelaitį. O, jis norėtų pas
kaityti ir lietuvių poezijos!

— Beje, — ūmai klausia,— 
ką dabar veikia Milašius? Tai 
tikras poetas...

Nuo vieno klausimo šokam 
prie kito, nes Papini viską 
žino, viską skaitęs: taip bent 
žmonės kalba. Jis pats tuo 
netiki ir skeptiškai šypsosi.

— O dabar rašau italų li
teratūros istoriją, — prisipa
žįsta. — Liečiu tik didžiuo
sius. Tai bus daugiau psicho
loginė ir moralinė studija: 
tokia yra ir visa mano veikla.

Žmogus iš dzūkų krašto
Florencijoj radau ir žmo

gų, kilusį iš Lietuvos. Buvau 
apie jį anksčiau girdėjęs, tik 
nežinojau, kad jo pirmosios 
dienos, vaikystė prabėgo kaž
kur dzūkų krašte — Bultri- 
monyse, kad dvejų metų jį 
tėvas nardino Daugų ežere— 
pratino plaukti. Romoj mūsų 
studijozai pasakojosi univer
sitete besimoką jo teorijų, i- 
talų enciklopedija apie jį ra
šo kelias skiltis, o jaunos ang
lės ir amerikietės, greta W. 
Paterio, greta kitų klasikinių 
knygų apie italų renesansą, 
perka ir Bernardo Berensono 
veikalus, pirmoj vietoj „Ita
lų renesanso tapytojus”, iš
verstus į daugelį kalbų — nuo 
Paryžiaus ligi Tokio.

Mažytis palikęs gimtąjį 
kraštą, jis nuvyko į Ameriką, 
o čia jį apėmė svajonės apie 
Italiją. 1885 m. jis jau studi
juoja Paryžiuj, kur pats me
no sužydimas. Monet ir Re
noir griauja ligšiolinius pie
šinio, spalvų, siužeto, kompo
zicijos nuostatus. Prieš jų 
pastangas iškyla nemenkesni 
vyrai, Cėzanne, Gauguin, ku
rie imasi atstatyti, ką impre
sionistai sugriovė. Ir Rodinas 
didėja savo kūrybiniais pasi
ryžimais. Iš šito meno sūku
rio, nuo didelių žmonių Be- 
rensonas keliauja į Veneciją. 
Eina pėsčias, nes nori svajo
tą šalį laimėti žingsnis po 
žingsnio, gėrėtis kiekvienu 
momentu ir kiekviena naujos 
žemės kertele... Truputį nusi
vylęs svajonių šalimi, kana
lų ir puikių rūmų miestu, jis 
nutaria nuo šiol gyvensiąs 
abstraktų mokslininko, gal
votojo ir sykiu patetišką e- 
mocijų gyvenimą. Keliauja po 
Vokietiją, Graikiją, ima rašy
ti, nes tiek jau yra matęs! 
Pirmoj vietoj nusistato meto
dą. Jo nepatenkina nei Tai- 
ne’o dėsniai, kurie meno kū
rinį aiškina aplinka, rase ir 
momentu ir tikisi išsprendę 
problemą; nors apie ją dar 
nėra nė žodžio pasakę, nepa
tenkina nei kartistai, kurie 
vengia metafizinių klausimų, 
o guodžiasi vien nuogais fak
tais — datomis, gimimais ir 
mirimais, visokiais sutarčių 
pasirašymais. Berensonui gi 
meno problema buvo meno 
prigimties, jo specialių funk
cijų problema. Jis visą klau
simą apverčia aukštyn kojo
mis: užuot iš meno daręs vi
suomenės gaminį, jį laiko ori
ginaliu, savitu, nepriklauso
mu reiškiniu, turinčiu nuosa
vas sąlygas, dėsnius ir me
džiagą. Menas daugiau turi į- 
takos įvairioms idėjoms ne
gu jis pats yra veikiamas:

menas greičiau bus priežas
tis, o ne pasekmė... Ir meno 
reiškinys pasitenkina savim, 
vystosi pats per save, be jo
kių pašalinu įtakų. Kokia tad 
šito reiškinio prigimtis? Iš 
ko galima jį pažinti? Kokiais 
būdais jis veikia mūsų sielą? 
Štai Berensono tyrinėjimų 
dirva. Ir jai davinių ieško tri
juose italų renesanso amžiuo
se.

Pirmesnėj Berensono idėjų 
santraukoj lengva pastebėti 
tam tikras estetizmo atgar
sis. Tačiau jis neina į kraštu
tinumus, vien orientuojąs į 
sintetinį meno supratimą, ku
rio ir laikosi didieji šių lai
kų rašytojai, pav., Paul Clau
del. Menas nėra tikrovės ko
pija nė tiesioginė išraiška; jis 
jau yra sintezė. Ir Berensonas 
moko, jog menas turi išsi
dirbti savo formos kalbą, sa
vo gramatiką, visumą ženk
lų, kurie ryškiau bylotų už 
pačius daiktus, veiktų mūsų 
jausmus su didesne jėga ne
gu patys objektai ir perteik
tų mums ryškesnius bei gai
vesnius įspūdžius, negu kad 
mes pajėgiame sugauti.

Antroj Berensono teorijų 
pusėj randam psichologizmo 
atstovą, garsaus W. James 
mokinį. Jis įsivaizduoja, kad 
žiūrovas jau pusiau dalyvau
ja tapytojo kūriny, tampa 
kaip ir bendradarbiu: meno 
dalykai yra lyg koks energi
jos rezervuaras; ta energi
jos jėga persiduoda į mūsų 
nervų sistemą, sužadina mū
sų veiklą ir mus perkelia į pa
našią būseną, kurią dailinin
kas yra norėjęs išreikšti. Mes 
įgaunam aukštesnę jėgą, 
aukštesnį jautrumą ir įspū
dingumą, nors neparodom jo
kių savo pastangų: ir šitas 
snaudusių galių sukilimas 
yra vienas iš didžiausių sma
gumų. Trumpą valandėlę mes 
turim į Mykolo Angelo ar Ti- 
ciano galią įsijausti...

Dabar Berensonas gyvena 
netoli Florencijos, I Tatti vi
loje. Didelis sodas, gražūs ta
kai su apkarpytais krūmais 
veda į jo erdvų namą, pilną 
ramybės ir nuošalumo. Sep
tyniasdešimt su viršum metų 
mokslininkas gyvena tarp 
daugybės knygų — tokios di
džiulės bibliotekos nesu ma
tęs nė pas vieną žmogų. Iš
tisi kambariai pilni lentynų 
su knygų tomais, su meno kū
rinių nuotraukomis: visas ši
tas turtas atiteks Harvardo 
universitetui, kur Berensonas 
ėjo mokslus.

Senas, bet guvus Berenso
nas, su gėle atlape, svečių bū-

(Užbaiga 4 pslp.)
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nių. Noriu žinoti, ar teta sakė teisybę: ji teigdavo, kad 
visi vyrai yra nenaudėliai.

— Ar tavo tetai trūko kokio šulo?
— Iškeliaudama į kitą pasaulį ji jų turėjo kiek rei

kiant, bet neanksčiau, — ramiai atsakiau.
Ponas Pavolis aiškiai nustebęs pažiūrėjo į mane.
— A, tikra, seserėčia, štai truputį peršiurkščiai min

tis išreikšta! Tai nesutarei su savo teta?
— Visiškai ne. Ji buvo labai bjauri ir nekartą mane 

mušė. Pasiteiraukit klebono, kad ji išmetė jį lauk, nes 
jis mane gynė. Ir kaipgi, dėde, atsitiko, kad jūs mane 
taip ilgai laikėt su ja? Buvo tai prastos kilmės moteris, 
ir jūs jos nemėgot.

— Kai tavo tėvas mirė, Regina, mano žmona smar
kiai sirgo, ir buvau labai laimingas, kad mano svainė 
apsiėmė tavim rūpintis. Ir tave esu matęs tik tada, kai 
turėjai šešerius metus. Tada atrodei linksma ir gerai 
prižiūrima, o paskui, teisybė, tave beveik pamiršau, 
šiandie man to tikrai gaila, nes buvai nelaiminga.

— Dėde, ar dabar visados mane pasiliksit pas save?
— žinoma, taip, — beveik karštai atsakė ponas Pa

volis.
— Kai sakau visados... noriu pasakyti, kad ligi ves

tuvių, nes greit ištekėsiu.
— Greit ištekėsi? Ką, vos iš lopšio išlipai ir jau žadi 

tekėti? žinok, seserėčia, vestuvės — kvailas išradimas.
—Kodėl?

— Moterys nė velnio nevertos! — tvirtai atsakė dėdė.
Nustebusi susitraukiau kamputy galvodama, kad dė

dės išsireiškimas buvo nelabai lipšnus tetai Pavolienei. 
Sugromuliavus dėdės posakį atsiliepiau:

— Kadangi aš tekėsiu už vyro, tai man vistiek, jei 
moterys nė velnio nevertos. Mano vyras su manim iš
sivers, kaip galės.

— Štai logika! Matyt, mėgsti samprotauti. Visi žino, 
kad jaunos mergaitės — kaip pasiutę į vestuves.

— Ar mano seserėčia mano taip kaip aš?
— Taip, — atsakė apsiniaukęs dėdė.
— A, dar geriau! — tariau trindama rankas. — Ar 

ji didelė, toji seserėčia?
(Bus daugiau)

Dčdė lengvai prasišiepė.
— Štai atvirumas, arba aš čia nieko neišmanau. Ir 

ar negalėtum pasakyti, kodėl esi tokia išblyškus?
— Nes mirštu iš baimės, dėde.
— Iš baimės! Ir dėl ko?
— Mes taip greit važiuojam, net baisu!
— A, puiku! Suprantu — pirmą sykį važiuoji. Ne

bijok, nėra jokio pavojaus.
— O mano seserėčia, dėde, ar Pavoliuos?
— Taip; ji labai džiaugiasi, kad su tavim susipažins.
Dėdė truputį paklausinėjo apie mano tetą, apie Krū- 

mynę, paskui paėmė laikraštį ir neištarė nė žodžio, 
kai atvykom į K...

įlipom į dviarklę karietą, kuria turėjom važiuoti į 
Pavolius. Sukrovė, kaip išmanė, netikusius mano ry
šulius į tas puikias vežėčias, kur jie skurdžiai atrodė 
ir mane labai žemino.

Vos susėdom, kai dėdė man padavė krepšelį pyra
gaičių užkąsti ir vėl įknibo į laikraštį.

Toks įprotis ėmė mane erzinti.
Be to, kad aš iš prigimties negalėjau ilgai nusėdėti 

tylėdama, dar turėjau eilę klausimų. Todėl kai apsi
džiaugiau tuo malonumu, kad važiuoju dailioj, minkš
toj, gerai išmuštoj karietoj, drįsau nutraukti tylą.

— Dėde, — tariau, — jei malonėtumėt neskaityti, 
galėtume kiek pasišnekučiuoti.

— Mielai, seserėčia, — atsakė dėdė, tuoj sulanksty- 
damas laikraštį. — Maniau, kad tau bus smagu vienai 
pamąstyti. Apie ką kalbėsim? Apie Rytus, apie poli
tinę ekonomiją, lėlių rūbus ai’ beždžionių papročius?

— Visa tai man nelabai rūpi, o apie beždžionių pa
pročius, dėde, jūs, tur būt, tiek žinot, kiek aš.

— Iš tikrųjų. Visai galimas daiktas, — atsakė dė
dė, kiek nustebęs mano tvirtinimu. — Pati pasirink, 
apie ką kalbėsim.

— Sakyk, dėde, ar jūs ne nenaudėlis?
— Na! Kokį velnią pasakei, seserėčia?
— Aš klausiu: ar jūs ne nenaudėlis ir ne niekšas?
— Tu... tyčiojiesi iš manęs? — sušuko dėdė ir pavar

tojo nevisai padorų žodelį.
— Dėde, nerūstaukit. Aš taip pradedu apsipažinti 

su žmonių papročiais, daug įdomesniais, negu bezdžio-

— Sudie, Jonai.
— Ligi pasimatymo, panelyte, — tarė Jonas, kvai

lai juokdamasis — tai tokia kita mada savo susijaudi
nimui parodyti.

Netrukus buvau traukiny, atsisėdau prieš dėdę, vi
siškai sumišus, apglušus nuo stoties triukšmo ir naujos 
padėties.

Kiek atsigavus apžiūrėjau poną Pavolį.
Išsyk mano dėdė visai neatrodė aristokratiškai ir 

buvo vidutiniško ūgio, gerai sudėtas, plačiais pečiais, 
storomis, raudonomis, neprižiūrimomis rankomis. Jo 
veidas buvo raudonas, kakta — aukšta, nosis — didelė 
ir plaukai labai trumpai ežiuku nukirpti; akys buvo 
mažytės, smilios, giliai įdubusios po tankiais ir atsi
kišusiais antakiais. Bet po šita prasta išvaizda matei 
žmogų didiką ir aukštos giminės. Jo veide labiausiai 
į akis krito burna — tvirtai sudėta, stipri ir gana daili, 
nors apatinė lūpa buvo storoka; toji burna atrodė gud
ri, pašaipi, pasityčiojanti, sukta, pajuokianti ir didžiau
sius smarkuolius iš balno išmušant ir jiems lūpas už
čiaupianti. Tyrinėdama ją visai pamiršau storžievišku
mą, kuris galėjo būti po tokia dėdės išvaizda, arba, 
geriau sakant, jame jau nemačiau nieko storžieviško ir 
sutikau, kad kaimiška jo išvaizda dar geriau pabrėžė 
jo sąmojingą burną.

Mano dėdė kalbėjo nedaug ir visados lėtai, bet mo
kėjo pataikyti. Kartais jis mėgo pasakyti ką stipraus, 
o tai veikdavo juo keisčiau, kad buvo tariama lėtai 
ir švelniai. Jis turėjo tik šešiasdešimt metų. Tačiau 
nuo dažnos kaulų gėlos jo dvasia truputį surembėjo iš 
skausmo. Bet jei jis nemokėjo taip gyvai atsikirsti kaip 
seniau, jo burna, kartais beveik nepastebimai, atšvie- 
tė visus atspalvius tarp ironijos, gudrumo, atviro ir pa
juokiančios pašaipos, ii’ esu mačiusi žmonių, kuriuos 
dėdė į dulkes sumaldavo, dar žodžio neprataręs.

Žinoma, buvau dar permažai apsitrynusi, kad ga
lėčiau giliau patyrinėti poną Pavolį, bet į jį žiūrėjau la
bai atidžiai. Jis gi, tebeskaitydamas mano atvežtą laiš
ką, protarpiais tiriamai žvelgė į mane, lyg tikrindamas, 
ar mano išvaizda neprieštarauja klebono daviniams.

— Ko taip įsispoksojai į mane, seserėčia, — tarė jis, 
— gal kartais tau atrodau dailus?

— Nė kiek.

" Verte A. Vaičiulaitis^^
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Nedidesnė už pipirą, bet velniškai daili!
Ir aš taip manau, dėde, — atsakiau, kukliai nu- 

ama akis.
r- A, ir tu taip manai ?

Žinoma. Ir mano klebonas, ir... Bet štai klebono 
kas jums, dėde.
f- Kodėl jis neatvyko?

Jį visokios apeigos sutrukdė.
Ką darysi. Būčiau norėjęs ir jį pamatyti. Seserė- 

, tu neturi skrybėlės?
— Turiu, dėde. Ji kišeniuj.
— Kišeniuj! Kodėl?
— Kad ji baisi, dėde.

į— Tai pasakė! Kas matė skrybėlę kišeniuj nešiojant! 
žyte, kas gi keliauja plika galva! Greičiau užsidėk, 

aš tuo tarpu įregistruosiu siuntinius.
aip apibarta pasodinau skrybėlę ant galvos ir pa- 

ąčiau, kad jai keliauti kišeniuj buvo ne taip jau 
eika.
’Paskui atsisveikinau su Jonu ir Perine.

A, panelyte, — tarė Perinė, — jei būtumėt graži ir 
-ra karvutė, taip nesigailėčiau, kaip dabar atsiskirda- 
a.
— Labai dėkui! — pasakiau, pusiau juokdamosi, pu- 
u verkdama. — Pasibučiuokim, ir sudie!
Pabučiavau stiprius ir raudonus Perinės žandus, į 

■iuos, man rodos, daugiau kaip vienas niekšas, švel- 
ai tariant, bus lėčiau ar smarkiau pakštelėjęs.
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ŽUVO PRANCŪZIJOJ

Šiomis dienomis ponia Mo
nika Kalvaitienė gavo liūdną 
žinią, kad jos sūnus Petras 
Kalvaitis žuvo Prancūzijos 
fronte, liepos 11 d. Reiškiame 
gilią užuojautą jai ir visai 
šeimai. Toliau bus daugiau iš 
jo gyvenimo.

A. A. LT. ŠALNORIO 
METINĖS

Rugpiūčio 18 d. sukanka 
metinės, kai tragiškai žuvo 
mūsų jaunas lakūnas a. a. lt. 
Albertas šalnoris, 105 Fernon 
St. Metinių proga jo mamy
tė ir sesutė ypatingu būdu 
mini tas liūdnas sukaktuves. 
Jo ir tėvelio kapas paskendęs 
žaliumynuose ir žieduose, pri
mena tą didžią meilę, kurią 
jis turėjo savo motinai ir ki
tiems namiškiams, ir iš kitos 
pusės rodo tą nemirštamą 
meilę jo motinėlės, kuri be 
pertraukos nešiojasi savo šir
dyje kilnią ir negęstamą mei
lę savo sūnui. Rugpiūčio 19 
d. gedulingos metinių pamal
dos, tai yra naujas meilės ir 
prisirišimo pareiškimas. Pa
maldose dalyvavo ir a. a. Lt. 
Alberto šalnorio draugai ir 
pažįstami. Visi sykiu pasi
meldė už jo sielą, kuri pasi
aukodama dėl Tėvynės iške
liavo iš šio pasaulio į geres
nį, į kurį ir mes visi keliau
jame.

IŠVAŽIAVO Į CHICAGO

Į rugpiūčio 15 d. iškilmes 
šv. Kazimiero Seserų vienuo
lyne Chicago j, šią savaitę iš
važiavo būrelis Philadelphi- 
jiečių. Ponia O. Balčiūnienė 
išvyko savo atostogų proga 
dalyvauti dukters Teklės į- 
jvilktuvių iškilmėse. Su ja iš
vyko ir Elena Jankauskaitė, 
kuri neseniai baigė Villa Jo
seph Marie, ir dalyvaus kaip 
vyčių atstovė uolios vytės T. 
Balčiūnaitės įstojimo į vie
nuoliją iškilmėse. Kita Teklės 
draugė Pupytė važiuoja drau 
ge, ir dar kitos. Tuo pačiu 
metu važiuoja ir kelios sese
rys, kurios su savimi vežasi 
ir kelias naujokes į šv. Kazi
miero vienuolyną iš Philadel
phijos apylinkės. Tokiu būdu 
Philadelphija vis stovi geroj 
vietoj pašaukimo kelyje. Ži
noma , kad vienuolijos pagei
dauja daugiau kandidačių.

PAŠAUKIMO KELIU

Rugpiūčio 15 d., šv. Kazi
miero Seserų Koplyčioje, Či

kagoje, metinėse iškilmėse, 
keletas jaunų sielų galutinai 
ar laikinai pradėjo eiti savo 
gyvenimo pašaukimo keliu. 
Vienos sudėjo amžinus, kitos 
laikinus apžadus, kitos pirmą 
kartą įsivilko į vienuolinio 
gyvenimo drabužius, pradė
damos atlikti paskirtą naujo
kyną. Philadelphiečiams šios 
iškilmės buvo ypatingai reik
šmingos tuo, kad tarp yisų 
buvo ir viena visiems Phila
delphijos lietuviams pažįsta
ma, gabi, darbšti ir gera lie

tuvaitė. Tai Teklė Balčiūnai
tė, 301 Wharton St., Toj va
landoj ji jau pakeitė savo 
paprastą kuklią mergaitės- 
naujokės uniformą į sesers 
kandidatės uniformą, kuri po 
kiek laiko turės būti pakeis
ta pilna uniforma. Ji šalia sa
vo Teklės vardo gavo ir kitą 
Teresės vardą. Neužilgo visi 
vietoj panelė Teklė Balčiūnai
tė jau vadins Sesuo Teresė. 
Naujas pašaukimas, naujas 
vardas ir pilnas naujenybių 
ir gerų darbų veikimas. Phi
ladelphijos, ypač šv. Kazi
miero parapijos jaunimas ir 
visa parapija sveikina Teklę 
Teresę žengiant savo pašau
kimo keliu. Mes tik galime 
linkėti to, ko Jūsų pašauki
mas reikalauja. Savo atsidū
sėjimuose bei maldose būsime 
arti, kaip tikimės kad ir Tek
lė Teresė atsimins mus. Skink 1 
savo naujo pašaukimo žie- I 
dus ir puošk jais lietuvių a- 
merikiečių sielas.

SUSITUOKĖ

Klemensas Bura, 2113 So. 
28th St., susituokė rugpiūčio 
7 d. su Edna Mae Smith. Su
tuoktuvės įvyko šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj. Kle
mensas yra US kariuomenėj 
ir tarnauja prie belaisvių vo
kiečių stovyklų. Jis gali labai 
daug įdomybių papasakoti iš 
savo darbo.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

| EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
| 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.
E Telefonas: POplar 3307

GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

DINGO KARYS

Gauta žinių, kad karo fron
te dingo karys Jonas Navic
kas. Jis paliko nuliūdusią 
žmoną, sūnelį ir senutę moti
nėlę. Plačiau iš jo gyvenimo 
laukiame vėlesniuose Nr. 
Skaitykite Philadelphijos ži
nias ir siųskite daugiau ži
nių iš karių gyvenimo.

PAKRIKŠTYTAS
THUNDERBOLT

Philadelphijos Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komiteto pastangomis buvo 
parduota Karo bonų už tiek, 
kad valdžia davė lėktuvą, ku
rį pavadino Lithuanian War 
Victory Committee of Phila
delphia. Krikštynos įvyko 
rugpiūčio 8 d. Millville, N. J. 
Krikštijo su šampanu p. K. 
Žadeikis, kurs buvo vieninte
lis Komiteto atstovas. Lietu
viai gali pasididžiuoti, kad 
tiek gelbsti karą laimėti. Jau 
yra užsakytas ir Mercy Ship, 
kurs dar nekrikštytas. Taip 
jau trys lėktuvai nupirkti.

Ponia Konstancija Šaulie
nė, 331 Wharton St., jau ke
linta savaitė kaip sunkiai ser
ga. Gydytojų ir šeimos bei 
draugų prižiūrima gydosi na
muose, bet gal reiks pasiekti 
ir ligoninę.

Rugpiūčio 9 d. ligonė buvo 
aprūpinta Sakramentais. Li
gonė būdama sveika pasižy
mėjo savo darbštumu parapi-* 
jos visuose parengimuose. Ji 
nežiūrėjo ar kas veikia ar ne, 
bet ji dirbo dėl parapijos nau
dos. Sunkiai dirbdama šei
mos išlaikymo pagerinimui, 
ji visuomet turėjo laiko ir e- 
nergijos darbuotis ir parapi
jai. Visa šeimyna ir artimie
ji skaudžiai atjaučia jos li
gą ir karštai trokšta, kad ji 
greičiausiai pasveiktų ir vėl 
būtų mūsų tarpe. Paskutiniu 
laiku jos sunki liga pradėjo 
krypti gerojon pusėn. Greito 
pasveikimo.

MIRĖ DU VAIKUČIAI

VAIKUČIAI LINKSMINA 
KARIUS

Kai Philadelphijos gatvės 
vežimų Troley cars važinėjosi 
kariai, tai vaikučiai ir bend
rai jaunimas turėjo labai 
daug malonumo. Beveik kiek
viename gatvės kampe, kai 
gatvekaris sustodavo, tai 
tuoj įlipa būrelis jaunuolių, 
sveikinasi, fotografuojasi su 
kariais, ir įteikia jiems įvai
rių gėrimų, cigarų, cigarečių 
ir kitų smaguriavimo dalykų. 
Kariai tuo labai patenkinti. 
Jie galėdavo važiuoti nuo vie
no galo lig kito vis turėdami 
ko valgyti ir gerti. Taip jiems 
neprailgdavo ir galėdavo ma
tyti, kaip Philadelphijiečiai 
užjaučia savo apsaugoto jus 
ir gynėjus visose nelaimėse. 
Paskutiniu laiku kariai jau 
pradeda apleisti Philadelphi- 
ją ir patys vieni turės vėl ra
miai keliauti gatvekariais.

Trumpu laiku čia yra mirę 
du mažyčiai vaikučiai. Vienas 
prieš kelias savaites mirė ne
krikštytas ir buvo palaidotas 
tam skirtuose kapuose. Rug
piūčio 10 d. mirė Sara Patri
cia Norkin, 2843 Winton St., 
ji buvo tik 14 dienų amžiaus. 
Palaidota šv. Kryžiaus ka
puose rugpiūčio 12 d. Ji gi
mė šv. Agnietės ligoninėj, lie
pos 26 ir tuoj buvo ten pakri
kštyta. Jei silpni vaikučiai, 
tai reikia skubiai krikštyti, 
kad nemirtų be krikšto. Dėl 
to ir Bažnyčia draudžia il
giau kaip 8 dienas laikyti ne
krikštytus. Jei tėvai laiko il
giau, tai jie ima didelę atsa
komybę ir sunkiai nusikalsta.

TURĖJO DIDELES 
LAIDOTUVES

Š. m. rugpiūčio 10 d. vieti
nis graborius Juozas Kava
liauskas su savo pagelbinin- 
ku turėjo didels laidotuves 
St. Clair šv. Kazimiero para
pijoj. Jis iškilmingai palaido
jo Vincą Stankevičių, 28 m, 
kurs mirė rugpiūčio 6 d. Lai
dotuvėse dalyvavo 100 auto
mobilių, giminės ir pažįstami 
paaukojo už velionį 92 šv. mi
šias. Tai buvo tikrai gražios 
ir iškilmingos laidotuvės.

IŠVYKO ATOSTOGŲ

SUSfLAUKĖ SŪNAUS

Stanislovas ir Josepina 
Šapkai liepos 17 d. susilau
kė savo pirmojo sūnaus. Mrs. 
J. šapkus yra a. a. Lt. Šal
norio sesutė. Todėl ir jie sa
vo sūnelį pakrikštijo Alberto 
Jono vardais, nes a. a. Alber
tas taip didžiai mylėjo mažus 
vaikučius. Dabar to mažyčio 
asmenyje lyg matoma ir Al
berto — dėdės paveikslas. 
Jaunojo berniuko tėvas — 
Stanislovas Šapkus taip jau 
kariuomenėj. Jis buvo par
vykęs atiduoti paskutinį pa
tarnavimą savo švogeriui, ir 
dabar gal parvyks dalyvauti 
jo metinėse. Jų berniukas au
ga sveikas ir linksmas. Jis 
tik laukia pamatyti savo tė
vą ir mano dar linksmesnis 
būti. Džiaugiasi ir ponia Yac- 
kus, kuri susilaukė anūko. Ji 
dabar tui kuo pasidžiaugti ir 
nusiraminti, kad mato au
gant anūką, kuris taip gyvai 
primena jos žuvusį sūnų, o a- 
nukas yra jos dukters sūnus, 
vis taip artimas ir brangus.

Ponai Milukai ir dukrelė 
rugpiūčio 14 d. išvyko atosto
gų į Washington, D. C. Jie 
aplankys savo draugus ir pra 
leis laisvai visą savaitę. P. 
Milukas dirba svarbiame ka
ro darbe. Ponia Milukienė uo
liai darbuojasi lietuvių veiki
me. Linkėtina laimingai su
grįžti ir vėl pradėti veikti.

SUŽEISTAS KARYS

Neseniai gauta žinia, kad 
sužeistas Jonas Norvilą, 1008 
E. Moyamensing Avė. Karys 
guli ligoninėje ir jo sveikata 
gerėjanti. Kai daugiau bus 
sužinota iš sužeisto gyveni
mo, tai ir vėl pranešime.

ATOSTOGAUJA

KAVALIAUSKAI 
MARGATE, N. J.

Graborius Kavaliauskas ir 
jo šeima leidžia vasarą savo 
vasarinėj viloj, Margate, N. 
J. Iš ten jis dažnai parvyksta 
namo varyti biznį, ir veikti 
visuomenėj ir vėl vasaroja. 
Šiuo metu pas juos lankosi p. 
Gilis, kuris darbuojasi šv. 
Jurgio parapijoj su skautais, 
ir žada pradėti veikti su vy
čiais.

Prieš naujus mokslo metus 
studentės vytės: Alberta Pa
škevičiūtė, Olesė Azaranskai- 
tė, Teresė Markūnaitė atosto
gauja Ocean Gate, N. J. Jos 
žada pasilikti iki rugpiūčio 
pabaigos. Ten pat praleidžia 
dviejų savaičių atostogas ir 
vytės Eleonora Jablonskytė, 
finansų sekretorė, ir Rita Mi- 
kolėnaitė. Toje pačioj vietoj 
dar leidžia savo vasaros poil
sio dienas: Mrs. Norkienė, 
Mrs. Wittkamp su sūneliu, 
Mrs. Miedžienė su savo ma
myte ir sūnumi. Ten galėtum 
priskaityti ir dar kelias de
šimtis lietuvių pavienių ar 
ar šeimynų. Tai ar nebus dau
giausiai Philadelphiečių ap
gyvendinta vasarvietė.

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

AMERICAN RED CROSS
WASHINGTON, DC.

Amerikos Lietuviai Raudona
jam Kryžiui.

Amerikiečiai lietuvių, ispa
nų, rumanų, ir prancūzų kil
mės, kaip ir daug kitų svetim
taučių šioje šalyje, prisideda 
prie visokių pasilinksminimo 
parengimų militarinėse ir 
laivyno įstaigose. Tai daroma 
per Raudonojo Kryžiaus 
,,Camp and Hospital” tary
bas, kurios buvo organizuo
tos sujungti pastangas civi
lių organizacijų ir asmenų, 
kurie pageidauja padėti mū
sų kareiviams ir jūreiviams 
stovyklose ir ligoninėse.

Šios tarybos veikia net 
4,000 militarinių ir laivyno 
įstaigų. Karininkai perduoda 
savo vyrų reikalavimus tary
boms, kurios praneša gru
pėms. Beveik kiekvienam at
veju pareikalauti daiktai 
greitai parūpinami. Prašymų 
yra įvairiausių.

Tarybos ypatingai prane
ša apie lietuvių-amerikiečių 
grupes, kurios nenuilstamai 
remia šį Raudonojo Kryžiaus

PHILADELPHIJOS
GROŽYBĖS

2. Nepriklausomybes Aikštė
Tarp Chestnut — 5 ir 6 ga

tvių. Ten yra keli istoriški 
namai su Nepriklausomybės 
Sale. 1875 m. ir 1916 m. Ne
priklausomybės Aikštė buvo 
pagražinta. Tuomet buvo pa
statyta 56 lempos, reiškian
čios 56 'pasirašiusius Neprik
lausomybės Aktą. Ši aikštė 
yra tikrai svarbi ir istoriš
ka. čia buvo laikomas susi
rinkimas Philadelphijos pirk
lių 1786 m. čia buvo perskai
tytas Nepriklausomybės Ak
tas pirmą kartą žmonėms 
1776 m. birželio 8 d., po ke
turių dienų, kaip buvo pasi
rašyta. Ir šiandien ta aikštė 
visų branginama ir lankoma 
kaip istorinė ir viena gražiau
siai užlaikoma.

3. Nepriklausomybes Salė
Buvo pastatyta 1732—1741 

m. šioje salėje buvo susirin
kę atstovai 1735 m., ten bu
vo antrasis Kongresas ir ki
ti. šioje salėje Washingtonas 
buvo paskirtas vyriausiu ge
nerolu kovai su priešais 1775. 
Bet svarbiausia, kad toje sa
lėje buvo pasirašyta Neprik
lausomybės Aktas, liepos 4 d. 
1776. Čia buvo pasirašyta ir 
pirmųjų 8 valstybių Susivie
nijimas, toje pačioje salėje 
buvo sudaryti pagrindai ir 
Federalinei US. Konstituci
jai. Šioje salėje Penna vals
tybė ilgai turėjo savo susirin
kimus. Vyriausias Penna Tei
smas čia posėdžiavo. Dabar 
šioje salėje yra surinkti isto
riški paveikslai ir kitos isto
riškos brangenybės. Ten su
dėti daiktai, kuriuos vartojo 
garsieji vyrai ir surinkti svar 
bieji dokumentai.

(Bus daugiau)

darbą kariams. Chicagoje 
Clevelande, Pittsburge, Bos
tone, Worcesteryje, Brookly- 
ne, New Yorke, keliuose mies- į ’ 7 , ,
teliuose Connecticut valstijoj, 
ir Sheanandoah Mahanoy Ci
ty ir Wilkes Barre, Pennsyl- 
vanijoj.

Lietuvaitės ypač atsidėję 
remia tarybos programas. 
Jos siuva visokius reikalin
gus daiktus stovykloms ir li
goninių poilsio kambariams; 
jos dalyvauja visokiuose ki
tuose darbuose. Vyrai irgi 
atlieka savo dalį, jie aukoja 
laiką ir pinigus parūpinti bal
dų ir kitų įrengimų, ir kitaip 
prisidėdami prie tarybos pro
gramų pasisekimo.

Tarybos veikime dalyvauja 
bažnyčių grupės,\ darbo orga
nizacijos, ūkių kooperatyviai, 
muzikos mylėtojai, fraterna- 
lės organizacijos, apdraudos 
draugijos ir įvairiausi asme
nys. Turint vieną centrinę įs
taigą priimti ir išpildyti pra
šymams kiekvienoje vietoje, 
šios tarybos sutaupė daug 
pastangų ir užtikrino greitą 
darbo atlikimą, prisidedant į- 
vairioms grupėms ir asme
nims. Kas tik nori aukoti ką 
nors, ypač svetimų kalbų re
kordus, tegul pašaukia vie
tinį Raudonojo Kryžiaus sky
rių ir praneša Camp and Hos
pital Council Service.

Lietuvos Šventoji, gyvenusi 
Šv. Pranciškaus laikais...

PHILADELPHIJOJ
„SAUSA”

Philadelphijoj streikas jau 
pasibaigė, gali važiuoti kur 
nori be baimės, nes kareiviai 
su savo karabinomis saugo 
kiekvieną keleivį. Bet bėdos 
dar tuo nepasibaigė. Esant 
streikui ar „ligai” buvo už
tvenktos visos alaus ir ariel- 
kėlės „upės” — saliūnuose ir 
klubuose. Todėl ką tik sutin
ki, tai visi skundžiasi, kad di
delė sausra išdžiovino netik 
upes, bet ir saliūnus ir klu
bus. Todėl tas skytimėlis la
bai pabrangęs, kad už gurkš
nelį moką doleriais, o ne cen
tais. Sako, kad abstinentai 
daro, kad ta sausra būtų dar 
ir kitą mėnesį. Nežinia, kaip 
viskas eis. Kai kurie džiaugia 
si, kad galį sutaupyti tos sau
sros metu. Tai nėra to blogo, 
kad neišeitų į gerą.

Kun. Dr. K. Matulaitis, ne
žiūrint nelengvų karo sąlygų 
bombarduojamame Londone, 
mėgsta pašvęsti laiką studi
joms apie Lietuvą.

Jisai mums rašo: „Besigi
lindamas į Lietuvos praeitį, 
suradau, kad Krėviečiai buvo 
gryni lietuviai ir jie buvo, 
tarp kitko, sukūrę Polocką. 
Rechvoldas — Bazilius, pa
veldėjęs Polocką po tėvo Er- 
dvilio, Didž. Lietuvos kuni
gaikščio, valdžiusio Lietuvą 
iš Naugarduko, sulaukė duk- 
tės, kurią pakrikštijo Pa- 
raskavija. Ji gimė 1185 m., o 
mirė 1239 m. Turėjo ir sūnų 
pakrikštytą vardu Hlebas. 
Mirus tėvui, Paraskavija su 
savo broliu valdė Polocką ir 
Lietuvos dalis. 1225 m. Pa
raskavija įstojo Polocke į se
serų baziliečių vienuolyną, 
kurį ten buvo įkūrusi jos se
nelė teta, šv. Eufrazina, Po
locko kunigaikštytė, mirusi 
Jeruzalėje 1173 m. Paraska
vija gavo vienuoliškąjį var
dą Prakseda. Visą Polocko 
ir rytinių Lietuvos žemių val
dymą Prakseda perleido savo 
broliui Hlebui, kuris buvo pa
žadėjęs Dievui skaistybę, 
šventai gyveno ir Rytų Baž
nyčia jį laiko šventuoju. Pra
kseda gyveno Polocko vienuo
lyne septynerius metus. Kilus 
pavojui iš totorių mongolų 
pusės, Batai chanui besiver
žiant į vakarus, Prakseda, pa
leidusi seseris namo( ji tada 
buvo išrinkta viršininke) pa
ti išvyko į Romą, ten šventai 
gyveno kitus septynerius me
tus ir mirė. Jos karstas pa
garsėjo stebuklais. Po 34 me
tų Gregorius X, pats gavęs 
jos užtarimu malonę, paskel
bė Praksedą šventąja ir pas
kyrė ją Lietuvos ir Gudų glo
bėja. Mes turime šventųjų 
gyvenusių šv. Pranciškaus, 
šv. Antano laikais.”

Iš Baltijos kraštų Austrijon
Washington. — Iš Švedijos 

pranešama, kad Vokiečių kil
mės žmonės iš Baltijos kraš
tų buvo gabenami į Austriją.

Į Vokietiją atvyko 350,000 
žmonių iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Galicijos ir Liublino 
srities. Suprantama, kad jie 
buvo vokiečių kolonistai, ku
rie turėjo įsigyventi Lietuvos 
ir kitų užimtų kraštų žemėse, 
iš kurių jie dabar sprunka at
gal.

ALK. Vargonininkų 
Metinis Seimas

Amerikos Lietuvių R. K.1
Vargonininkų Sąjungos Sei-] 
mas įvyks 1944 m. rugpiūčio I 
(August) 23 d., Plymouth,! 
Pa.

Seimas prasidės Šv. Mišio-1 
mis 9:30 vai. ryte, Šv. Kaži-1 
miero lietuvių bažnyčioje.

Visus, kuriems tikrai rūpi! 
organizacijų ir chorų bei į 
„Muzikos žinių” ateities ge-1 
rovė, kviečiu šiame seime da
lyvauti.

Aleksandras J. Aleksis j
A.L.R.K.V.S. Centro Pirm.l

Raudonosios Lelijos
Mieste |

(Pradžia 3 pslp.) 
rio apsuptas man kalba apie 
savo darbus:

— Dabar pasakiau viską! 
apie Italiją, ką buvau norėjęs.! 
Šitas periodas man baigtas! 
Keliausiu nūn į Graikiją... 01 
neseniai pas mus buvo Bene
detto Croce. Jis sakosi Ita-i 
Ii jo j turįs kokia keturiasde
šimt draugų ir kasmet jiems] 
padarąs vyskupiškus vizitus, j

Jis yra didelis keliauninin-i 
■kas; čia jis Berlyno muzie-j 
juos, čia vyksta į Madridą pa- j 
tikrinti kurios detalės, čia 
vėl iriasi per marias į Ameri-] 
ką pasiteirauti apie naujusį 
tos šalies muziejų turtus..! 
Jis man kalba apie vieną baž
nyčią kažkur prie Adrijos jū-j 
ros, anam Italijos gale —i 
Bari apylinkėse. Graži toji 
bažnyčia, ir toks simpatin-i 
gas kunigas ten buvo...

Iš lietuvių pažįsta vien 
Kauno profesorių Baltrušai-t 
tį... Ir tai iš jo knygų.

— Ak, tie lenkai! Jie atėmė 
ne tik Vilnių, bet ir Trakus.: 
Reikėtų šitą skriaudą visam; 
pasauliui šaukti... Jei gausi,] 
atsiųsk man Trakų vaizdų... 

iTaip, Taikos Konferencijos’ 
metu aš kiek pajėgdamas rė-j 
miau lietuvius.

Jis susisvajoja, akys prisi
merkia, lyg regėtų tolimas ly-j 
gumas ir smėlio kalveles, ku-i 
rių neteko pačioj mažumoj: j

— Aš atsimenu rugiapiū- 
tės gražias dainas... Ir tokios’ 
girios ten augo! Prie kelių' 
stovi ten dideli kryžiai...

Besiklausydamas ir aš ma-1 
tau savo žemę, jos pušynus’ 
ir sielius upėse, jos plaustus: 
ir plačius vieškelius tarp ža
lių pievų.

Ir girdžiu skardžią ir grau- į 
džią šienpjūvių dainą birželio- 
vakarais.

Į W T E L ] 
j LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
; Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 pan.

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

i Telefonuokite: Regent 2937
><■»< »«■»< >«■»< >■«■»< >•«■»< >-—»< — I

,Tel. POPlar 4110

■ Charles J. Roman ;
I (Ramanauskas)
: LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vemon St.,
; Philadelphia, Pa.
[Moderniška laidojimo {staiga. Di-1 
■delč, graži koplyčia, erdvi salč. Pa-[ 
[kelelvlngiems sutelkiama nakvynė.1 
[ Viskas nemokamai Kreipkitės ■ 
i diena ar naktj.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
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tijoj, 
y Ci- 
nsyl-

Amerikos LieW 
Vargonininkų SąK 
mas įvyks 1944

Įdėję 
imas, 
calin- 
ir li
anas; 

■>e ki- 
. irgi 
akoj a 
i bal- 
ūtaip 
3 pro-

l. rugsėjo (September) 
, 2 ir 3 dd. bus uždaros 

(Augušt) 23 įįfru Rekolekcijos, kurias

Seimas prasidės; 
mis 9:30 vai. ryt 
miero lietuvių W

Visus, kuriems Jenio ^4 ir baigsis sek- 
organizacijų ir J 

„Muzikos žinių" J 
rovė, kviečiu šiame j 
lyvauti.

Aleksandru
A.L.R.K.V.S. M

isijonierius pranciško
nė v. Juvenalis Liauba, 
M.
:olekcijos prasidės pen-

Paterson, N. J.
Kleb. kun. J. Kinta išvyko 

į Waterburį, kur sušliūbuos 
savo seserį. Ta proga turės 
dvi savaitės atostogų. Para
pijoj darbuosis kun. J. Sta
šaitis, vikaras.

Raudonosios

enio rytą.
rinčias dalyvauti šiose 
ekcijose prašome tuojau 
s pranešti laišku arba 
Inu.
’. švč. P. Marijos Seserys 
įculate Conception Con- 
ĮR. D. 1, Putnam, Conn, 
į — Putnam 1451.

Britain, Conn

“ A M E III K O S ”PIKNIKAS LIETUVIS KARYS APIE INDIJA

Parapijos ir CYO piknikas 
bus rugsėjo 3 d. Parnellis pa- 
vilijone, 5 Avė ir River St. 
Gros parapijos jaunimo or
kestras. Bus įdomi progra
ma..

Liet. Vyčių kuopos peror
ganizavimo susirinkimas bus 
pirmadienį, rugpiūčio 21 d., 
7:30 vai. vak.

Sekmai, RUCPICCIO-AUCIJST 20, 1944
ŠV. MYKOLO PAR. DARŽE

15 East 23rd Str., Bayonne, N. J.

Šį pikniką rengia “Amerikos” skaitytojai Bayonnėje. Jie 
kviečia visus New Jersey ir New Yorko apylinkės lietuvius

vauja 
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dų glo
btųjų 
iškaus,

(Pradžia 3 įj] 

rio apsuptas man 
savo darbus:

— Dabar paša 
apie Italiją, ką bud 
šitas periodas nm 
Keliausiu nūn į d 

neseniai pas mus H 
detto Croce. Jis į 

lijoj turįs kokia į,r 
šimt draugų ir faj 
padarąs vyskupe ‘

t- j-jvt FOles Taryba pripažino is yra e^jgistrav0 šių metų balan- 
kas; čia Jis «3 d , gi į Tautinio Kar0 
juos, ciavykstajiT nar,us prįįmįį reko- 

tiknnti kimo. t|av0 balandžio 20 dien 
vėl iriasi permalti
ką pasiteirauti >;|tuvių Veikimo Centras, 
tos šalies muziejį|k gaus Bendrojo Ame- 

Jis man kalba art Lietuvių Šalpos pripa- 
nyčią kažkur priel|4 įkurti tokį skyrių ir 
ros, anam Italijįįrs skyriaus numerį, bus 
Bari apylinkėse, f Pranešta ir pagarsin- 
bažnyčia, ir tok f 
gas kunigas ten Id

Iš lietuvių d

Kauno profesorių Įdės visas pastangas kuo 
tį... Ir tai iš jo Husiai ir skubiausiai su-

— Ak, tie lenhi į visus nuo karo nuken- 
ne tik Vilnių, bei.fius lietuvius 
Reikėtų šitą skriiij 
pasauliui šauki, 
atsiųsk man Tid 

Taip, Taikos L 
metu aš kiek pajėrl 

miau lietuvius.
Jis susisvajoju 

merkia, lygregėtų: 
gumas ir smėlio h 
rių neteko pačioj d

— Aš atsimEfjo Rožančiaus draugijos
Dievo 

ir

j Rūpinasi pašalpa
gp. 13 d. šv. Andriejaus 
zių bažnyčioje per visas 
lldas kleb. kun. M. A. 
us paskelbė, kad Lietu- 
’eikimo Centras daro žy- 
įkurti Bendrąjį Ameri- 
jietuvių šalpos Fondą — 
id Lithuanian Relief 
of America, kurį šio 

io Prezidento Pašalpos

istravo šių metų balan-

ąnizuoti New Britaino 
iai mielu noru ir atsida-

ir gelbėti 
[vai pelnyti priklausomą 
f ir suverenumą.
Į žolinės Šventė 
gpiūčio 15 d., antradie- 
y. Andriejaus lietuvių 
zčioje pamaldos buvo lai 
[s ryte 6, 7, 8 ir 9 vai. 
Bkutinės giedotos šv. 
s buvo atnašaujamos

biją: „Marijos, 
los, garbei; ramybės
I išprašymui”.

S—ta 
įgarsėjusi lietuvaitė 
higu, kad lietuvaitė Sgt. 
la Stankauskaitė pagar- 
llačioje anglų spaudoje, 
nraštis „New Britain

tės gražias dainai 
girios ten augo!fl 
stovi ten dideli d

Besiklausydami' 
tau savo žemę, ė 
ir sielius upėse, H 
ir plačius vieškd® 
lių pievų. I

Ir girdžiu skardi#
džią šienpjūviųifcL,^ įdėjęs patrauklų jos 
vakarais.
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,Tel POPlar 4111

■ Charles J. R
; (Ramaus

; DIREK1CM

■ 1113
PhiladelpiM 

įModernlIla lildipl 
įdelč, grafl koplj&'J 
ikelelvingiemi įtrt’H 
' Vilku nemoto*1’] 

i dieni v

Vaikučių lietuvių kalbos 
mokykla gerai lankoma. Vai
kus mokė pats klebonas, o da
bar mokys kun. J. Stašaitis.

Zakristijonas Augustas Mi
siūnas, ,Amerikos” skaityto
jas, po operacijos sveiksta 
namie. P. Vencevičienei dary
ta sunki operacija. Gydoma 
šv Juozapo ligoninėje.

CYO išleido laikraštėlį ka
riams. Redaktorium yra Juo
zas Jokubavičius, pagelb. E- 
leonora Staniulis ir Helen Ba
lis, o spausdina J. Gudaitis.

CYO valdybą sudaro pirm. 
Florence Žiliūtė, vicepirm. 
Helen Balis, sekr. EI. Staniu
lis, iždin. Vincentas Rutkai- 
tis.

New Haven, Conn.
Šią vasarą neįvykus para

pijos išvažiavimui, klebonas 
tam tikslui aplankė parapi
jiečius, prašydamas paskirti 
savo aukelę. Kaip visuomet, 
taip ir šiuo atveju klebonas 
neapsivylė, nes visi parapijie
čiai nuoširdžiai sutiko ir au
kas įteikė. Viso aukų surink
ta $1,150. Už tai klebonas šir
dingai dėkoja visiems ir vi
soms.

Parapijos bazaras įvyks 
spalių mėnesį. Jam mūsų 
darbštus klebonas kun. E. 
Gradeckas ir komisija jau 
ruošiasi ir kviečia visus pa
rapijiečius prisidėti aukomis 
ir darbu.

istrijon 

vedi jos 
:čių kil- 
^s kraš- 
ustriją. 
350,000 
at vi jos, 
Jublino 
kad jie 
tai, ku- 
ietuvos 
žemėse, 
nka at-

Tel. DEW.51S

Jos.Kavah-
lietdtsg^

LalnlnotuPen*^

Nulifldimo 
Uuktli

1601
Philip

kslą, štai ką rašo: 
ie Maxwell Field Air 
who is gaining a world 
reputation as a radio 
tor is Sgt. Helen Stan- 
ras of New Britain, Ct. 
ie recently received a 
[from a group of enlist- 
en stationed in Dutch 
la, South America, who 
d that they had never 
[or heard a Wac until 
heard her voice on Max- 
Field radio. Sgt. Helen 
rauskas readily replied 
letters now travel back 
forth between Maxwell 
rand Dutch Guiana.
Bist May, a captain in 
pr Transport Command 
id in Miami and mentio- 
fliat while flying over 
į, Africa, he heard a 
bending landing instruc- 
[from Maxwell Field. 
Immended the „fine out- 
signal strenght and the 
I The captain’s report 
Ito Maxwell via military 
bels.
he is the daughter of 
įHelen Stankauskas of 
Church St. and has been 
e service since 1942.” 
t. Helena Stankauskaitė 
flu brolius Dėdės Sarno 
[boję. Jos brolis Bernar- 
įarnauja laivyne, gi ki- 
rolis, Edvardas — armi-

A. T.

Leitenantas Juozas Šlikas 
rašo savo tėveliams Juozui ir 
Jadvygai šilkams laišką iš I- 
talijos. Jis praneša, kad jau 
sukako dveji metai, kai tar
nauja užjūry. Ta proga gavo 
5 dienas atostogų, kurias pra
leido Romoj. Jis rašo buvęs 
priimtas Popiežiaus, kuris 
suteikė palaiminimą jų gru
pei.

Tėveliai džiaugiasi, kad jų
jų sūnus yra sveikas ir gavo 
progos aplankyti Šv. Tėvą ir 
Romos miestą.

Sea Cliff Inn vasarvietė, 
kurios savininkai buvo mūsų 
kolonijos veikėjai V. Norkū
nas ir F. Rumskas ir kur lie
tuviai yra turėję daug gražių 
parengimų, perėjo naujam 
savininkui Jonui Norkūnui. 
Naujas savininkas Jonas 
Norkūnas jau pradėjo remon
tuoti svetainę ir viešbutį, kad 
viskas būtų tvarkoj rugsėjo 
3 d., kada įvyks Amerikos 
Lietuvių Tarybos Conn, aps
krities išvažiavimas.

Pas savo gimines Antaną 
ir Petronėlę Mačiulaičius a- 
tostogas praleidžia Mačiulie
nė su dukrelėms ir sūnum iš 
Woodhaven, L. I.

M.

Įsteigtas Lietuvos šalpos 
Bendro Fondo Skyrius

Rugpiūčio 5 d., Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus 
susirinkime plačiai kalbėta 
apie būsimą Tarybos skyrių 
išvažiavimą, kuris įvyks rug
sėjo 3 d., Sea Cliff Inn., Mor
ris Cove, Conn. Rengėjai deda 
pastangas, kad viskas būtų

Bayonnes lietuvių par. daržas yra puikiai ištaisytas — tai 
nepaprastai patogi vieta piknikautojams.

Iš New Yorko labai lengva pasiekti Bayonne. Galima važiuo
ti Hudson Tubes traukiniu iki Journal Square, o iš ten paimti au
tobusą ir važiuoti Bayonnėn iki 23 gatvės, iš kur iki lietuvių par. 
daržo tik keli blokai. Galima važiuoti ir keltuvu per upę iki 
Jersey City, o iš ten traukiniu iki 22 Str. stoties.

Ruoškimės visi! Aplankykime Bayonnę!

priruošta sėkmingai, su pro
grama ir kalbomis, su ska
niais užkandžiais ir gėrimais.

Šiame susirinkime įsteig
tas Lietuvos Šalpos Fondo 
skyrius ir išrinkta valdyba iš 
sekančių darbščių asmenų: 
Pirm. A. Pilvelienė, Vicepirm. 
S. Tamulienė, Raštin. J. Dič- 
kienė, Iždin. J. šilkienė, Iždo 
Globėjos M. Dabužinskienė ir 
M. Kripaitienė. Organizatorė 
O. Pikelienė. Garbės Pirmin. 
kun. Edvardas Gradeckas.

Valdyba kviečia visas kuo
pas bei vietines draugijas pri 
sidėti prie šio skyriaus, taip
gi visus kolonijos lietuvius 
bei lietuvaites ar tai aukomis 
ar darbu ar gerais patarimais 
prisidėti. Vieningas darbas 
visuomet atneša geras pasek
mes. Ypatingai šiame kritiš 
kame momente, kada mūsų 
gimtinė šalis Lietuva yra vėl 
užpulta ir naikinama priešų, 
mums reikėtų daugiaus susi
rūpinti ir dirbti šelpimui su
vargusių brolių ir seserų.

Šio skyriaus valdybai lin
kiu energijos ir pasisekimo 
atlikti savo užbrėžtą tikslą.

Sąjungietės nuoširdžiai 
sveikina p-lę Oną Norkūniū- 
tę, kuri minėjo savo gimta
dienį rugpiūčio 14 d., ir šia 
proga linki Onutei sulaukti 
daug linksmų gimtadienių. 
Ilgiausių Metų ’ M.

Chicago, Ill.
Nekalto Prasidėjimo para

pija, kur klebonauja kun. A. 
Briška, turi 482 jaunuolius 
karo tarnyboj. Keturios auk
sinės žvaigždės primena pa
rapijos vyrų gyvybės auką 
karo pergalei ir laisvei. Kle
bono padėjėjai yra trys veik
lūs kunigai, būtent: kun. 
Stankevičius, kun. S. Valuc- 
kis ir kun. V. Mikolaitis.

Tarp garbingų Amerikos 
kariuomenės vadų yra lietu
vis majoras Walter Butkus. 
Jaunam majorui teko vado
vauti dideliuose mūšiuose Eu 
ropos karo fronte.

Steger, Ill. ugniagesių vy
resnis yra lietuvis N. Gru- 
dzius sr. Jojo sūnus N. Gru- 
dzius jr. yra ugniagesių de
partamento raštininkas. Šia
me miestelyje yra gražus lie
tuvių gyventojų būrys.

Antroji leitenante Irena B. 
Norkaitė, kariuomenės slau
gė Italijoje, drauge su ali- 
jantų kareiviais, karo kores

pondentais ir fotografais bu
vo priimta Šv. Tėvo audienci
joj. Jinai taipgi dalyvavo mi
šiose Šv. Petro Bazilikoj Ro
moje. Slaugės Norkaitės tėve
liai gyvena Chicago Heights, 
Ill.

Chicago Height’s, Ill. Šv. 
Kazimiero liet, parap. gražiai 
vairuoja jaunas klebonas 
kun. Petras Katauskas. Baž
nyčia yra ties Portland ir Pie
tų Keturioliktos gatvėmis.

Kai 200 WAC’s pirmą kar
tą pasiekė savo naują vietą, 
išstatytą tarp laukinių mede
lių ant kalnelio, visos jos ap
siverkė. Leitenante Adelė še- 
reiviūtė iš Čikagos buvo tarp 
šių pirmutinių WAC’s, kurios 
pateko Naujojon Gvinėjon.

Šv. Kryžiaus parapijos Šv. 
Vardo draugija padėjo įsteig
ti naują bernaičių skautų or
ganizaciją, 459. Skautų vadas 
yra C. F. Yucius, jojo padė
jėjas yra A. J. Bilauskas. 
Naujos trupės komisijos na
riai yra W. J. Kareiva, kun. 
Stanislovas Adominas, L. Pe
trošius, F. Kauffman, ir Pet
ras P. Kilmicas.

Tech. Sgt. N. Juškevičius 
grožisi Prancūzijos gamta. 
Jisai sako, kad jaučiasi, lyg 
Californijoje. Narsus karys 
dalyvavo Prancūzijos invazi
joj.

Robertas Andiulis žavi 
klausytojus vargonais Stra- 
toliner kavinėj. Jojo specia
lūs vargonai, vieni iš penkių 
visoj Amerikoj yra turtingi 
garsais ir malonūs žmonėms 
klausyti.

Šv. P. Gimimo parapie- 
čiai ir kleb. kun. J. Paškaus- 
kas pradėjo naujos bažnyčios 
statymo fondą.

Įspūdingomis pamaldomis 
Šv. Kazimiero seselių moti
niškam name naujos kandida
tės priėmė savo baltus vie
nuoliškus rūbus kaip naujo
kės, ligšiolinės gavo juodus 
rūbus ir ištarė savo pirmus 
pasižadėjimus. Ceremonijos 
įvyko seselių koplyčioj rug
piūčio 15 dieną.

Dariaus-Girėno Posto 271 
jaunamečių būgnų ir trimitų 
benas tris kartus savaitėj ei
na gatvėmis, grodamas mili- 
tarinius maršus, kai jųjų mo
tinos ir tėvai pirmojo karo 
veteranai pardavinėja karo

„Amerikos” skaitytojų V. 
Saunorų, gyv. Rochestery, sū 
nūs Wally, karys, šiuo metu 
yra Indijoje, iš kur dažnai 
parašo savo tėvams. Jo laiš
kai yra tokio pobūdžio, kad 
ir platesnei visuomenei būtų 
įdomu susipažinti su jų iš
traukomis.

Čia turime kario W. Sauno- 
ro laišką, rašytą liepos 9 d., 
iš kurio paduodame ištrau
kas:

„Parašyti apie Indiją ne
lengva. Kas mums jau įpras
ta, jums gali būti neįtikina
mai svetima ir įdomu. Kai ku
rių gyvenimo sąlygų visai ne
galima aprašyti, net ir foto
grafijos jų neparodytų.

„Štai prieš porą savaičių ke 
Ii mūsų kariai važiuodami di
delio miesto gatvėmis, dienos 
metu buvo nustebinti pamatę 
einant visai nuogą merginą. 
Jie grįžo atgal ir nufotogra
favo. Ir man teko panašų vaiz 
dą pamatyti. Pasiteiravau ir 
sužinojau štai ką: kai kuriose 
indų kastose vyras, atradęs 
kad jo žmona neištikima, ati
ma jai drabužius ir išvaro į 
gatvę. Ir taip ji vaikšto gat
vėse, kol jos vyras būna pa
tenkintas, kad ją užtektinai 
nubaudė ir priima ją atgal 
pas save. Atgailojimo metu ji 
gauna maisto, bet negauna 
drabužių ir vietos miegoti, 
jos kastos nariai tada su ja 
neturi nieko bendra. Vyras, 
sugautas neištikimume, taip 
pat turi atgailoti, bet jie bū
na sužalojami.

„Indija yra kraštas įvairių 
kvapų. Nereikia labai jaut
rios nosies ir akių pagelbos 
miestų gatvėse: čia visa vieta 
dvokia. Šiai aplinkumai suda
ryti daugiausia prisideda iš
matų kuro išdirbystė. Ji čia 
tvirtai laikosi ir ištisos apy
linkės ja remiasi. Vietos mo
ters vaikšto aplinkui, kur ėjo 
karvės ir renka išmatas,- ku
rias vėliau sudeda į krūveles 
ir išdžiovina. Po to neša į 
prekyvietę ir parduoda kaip 
kurą, kurio čia labai trūksta.

„Panašių mums neįprastų 
vaizdų čia yra labai daug, ir 
tai yra kasdieniniai, paprasti 
čia reiškiniai.

„Vietos gyventojai yra la
bai neturtingi, neapsišvietę. 
Tie, kuriems buvo lemta lan
kyti mokyklas ir pramokti 
anglų kalbos, gerai gyvena, 
bet jų labai mažas nuošimtis.

„žemosios klasės žmonės 
dirba labai ilgas valandas, 
bet ir tai neuždirba pakanka-

ri savo rankose per šimtme
čius, o taip mažai ką čia pa
gerino.

„Didžiuose miestuose aukš
tesnės kastos indai gyvena 
gerai, bet kitaip su žemesnių 
kastų indais — jie skursta. 
Čia bet kokis laužas, jei tik 
suteikia pastogę nuo lietaus 
ir nakvynę, vadinamas namu. 
Labai daug indų tiesiog gyve
na gatvėse dieną ir naktį. Tai 
benamiai, kurie užplūsta mie
stus bado verčiami.

„Be miestų, Indija pilna 
mažų vietovių, kurios išsi
draikę kaip grybai po visą In
diją. Jų namai yra šiaudiniai 
ar iš molio nukrėsti, šiaudi
niais stogais uždengti.

„Daug Indijoje matėme, 
bet daug yra paslaptingų da
lykų, kurių dar nematėme. 
Čia pilna senų, istorinių vie
tų, brangių šventyklų, bet 
mes einame ten, kur yra 
mums darbo.

„Dabar čia prasideda lie
taus laikotarpis. Mes jau gau
name daug lietaus. Laimei, 
lietūs būna šilti. Greit pri
pranti sulijamas. Kasdien 
būna taip: vieną minutę sau
lė šviečia, o per sekančias 
penkias minutes lija. Mes tu
rime apsaugos drabužius nuo 
lietaus, bet lietus čia daug 
malonesnis nei karščio pra
kaitas...”

Kat. Akcija Portugalijoje

Portugalijos katalikai ne
seniai šventė 10 m. sukaktį 
nuo pradžios organizuoto ka
talikų akcijos veikimo Portu
galijoje. Ta proga, kaip pra
neša LKFSB. korespondenl- 
tas iš Portugalijos, mons. Dr. 
Avelino Goncalves patiekė 
duomenis apie veikimo rezul
tatus: Kat. Akcija Portuga
lijoje dabar turi 3,390 orga
nizuotas sekcijas su 70,000 
narių, turi 18 perijodinių 
laikraščių, kurie į metus pa
siekia 804,050 egzempliorių. 
Suruošti katalikų akcijos 
kongresai, šeimos ir sociali
nės savaitės, mokslo savai
tė, suorganizuotas katalikų 
radijas, kino sekretoriatas, 
pravedama kino filmų kritiš
ka, veikia socialinis sekreto
riatas.

Portugalijoje rengiamos 
specialios darbininkų kelio
nės į jų nacionalinę šventovę 
(kaip Prancūzijos Liurdas)- 
Fatimą. Portugalų Katalikų

mai maistui. Greta su vyrais 
sunkius darbus dirba ir mo
ters — jos net neša plytas 
ant savo galvų. Šiuo metu 
jiems geriau, nes karas atne
šė daugiau pelningesnio dar
bo. Už mokyklas reikia mokė
ti, o kaip tėvai siųs į jas sa
vo vaikus, kai neturi iš ko už
simokėti. Privalomo mokymo 
nėra. Tad žmonėse prietarų, 
tamsumos daug, šios šalies 
sąlygos yra visai mažas kre
ditas Anglijai, kuri Indiją tū

bomis. Šitoks jaunuolių pasi
šventimas vasaros metu Dė
dei Šamui tikrai pagirtinas.

Sekmadienį, rugpiūčio 6 d., 
kai Cook County ligoninės 
elektros jėga nustojo dirbti, 
jauno lietuvio gydytojo su
manumas išgelbėjo vienuoli
kos metų mergaitės gyvybę. 
Dr. Jonas "P. Vaitkus greit 
nubėgo į mergaitės kambarį 
ir savo ranka pradėjo sukti 
inhalator mašiną, kol jam a- 
tėjo kiti gydytojai į talką. 
Daktaras Vaitkus gerai ži
nojo, kad jauna polio vaikų 
paraližo ligonė negali ilgai 
gyventi be mašinos oro (iron 
lung).

Arlene M. Tiškus, kario Mi
ko Tiškaus, Jr. žmona, gyv. 
545 Archer Ave., Waukegan, 
Ill., gavo žinią iš karo depar
tamento, kad jos vyras yra 
sužeistas karo lauke.

Jonas Stoškus.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Greitai pavargsta
Ponia: — Pati esi didžiau

sia tinginė iš visų tarnaičių, 
kurios dirbo mano namuose.

Tarnaitė: — Bet poniai 
reikėtų pamatyti, kaip aš 
greitai pavargstu.

Kiekvienas savęs žiūri
Mama duoda Albinui obuo

lį ir sako: — Žiūrėk^, kad ne- 
suvalgytum kirmėlės, kuri 
gali obuoly rastis.

— Tegul kirmėlė pati žiū
ri, kad aš jos nesuvalgyčiau 
— pridūrė Albinas.

Moderni meilė
Anastazija: — Jule, tu tik

rai laiminga mergina. Savo 
metuose dar gavai tokį tur
tingą našlį Joną Azarauską.

Julijona: — žinoma, esu 
laimingiausia.

Anastazija: — Ar ėmei jį 
iš meilės?

Julijona: — žinoma, kad 
iš meilės. Myliu jo mūrinį na
mą, kuriame gyvename. My
liu jo modernų automobilių, 
o už vis labiau myliu tą ban
ką, kuriame turi pasidėjęs 
savo turtą.

Nempka
Teta: — Sakyk, Xaverai, 

ar tu jau moki nusiprausti?
Xaveras: — Tetul, moku ir 

nusiprausti, ir net dantis pats 
išsivalau, bet jų, kaip pati, 
nemoku išsiimti.

Pranas Bekampis

Akcijos vadovas pareiškė, 
kad jie dirbą pagal šūkį Pi
jaus XI: „Kaskart daugiau ir 
kaskart geriau”.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 
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Brooklyn, N. Y.
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660 Grand Street 
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METINIS METINIS
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiūč.-Aug. 20
KLASČIAUS CLINTON PARKE

NAUJAS KUNIGAS

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

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities susirinkimas į- 
vyks penktadienį, rugpiūčio 
25 d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje.

Draugijų ats’tovai ir veikė
jai prašomi būtinai dalyvaut. 
Yra labai svarbių reikalų.

VAŽIUOJAM BAYONNEN!

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
20 d., Bayonnėje, šv. Myko
lo lietuvių par. darže, 15 
East 23 Street, įvyks „Ame
rikos” piknikas. Jį rengia 
„Amerikos” skaitytojai Ba
yonnėje, kleb. kun. M. Keme
šiui pritariant ir vadovau
jant.

Iš Brooklyn© piknikan vy
ksta Bronės Brundzienės tau
tinių šokių grupė, kuri pikni
ko dalyvius padžiugins savo 
įdomia programa.

Nuvažiuoti į Bayonnę la
bai lengva. Geriausia Jamai
ca linijos traukiniu važiuoti 
iki Broad St. stoties, iš kur 
eiti iki upės ir ten paimti 
Central Railroad of New Jer
sey keltuvą (ferry). Ten pat 
gaunamas bilietas. Nuvykus 
keltuvu į Jersey City, iš ten 
važiuoti traukiniu Bayonnėn 
iki 22 St. stoties, nuo kur iki 
lietuvių par. daržo tik vienas 
blokas. Kelionė tęsiasi apie 
pusvalandį.

Piknike bus geras orkes
tras. Bus jauku, linksma, ma
lonu visiems, Bayonnės lietu
viai ir jų vadas kun. M. Ke- 
mežis visus maloniai priims.

Angelų Karalienes 
Parapija
Primicijos

Iš mūsų parapijos kilęs jau 
nasis kunigėlis, kun. Jonas 
Skrodenis, MIC., šį sekmadie
nį, rugp. 20 d., 11 vai. ryto, 
atnašaus pirmas iškilmingas 
šventas mišias. Po mišių bus 
laiminimas parapijiečių. Po 
pamaldų bažnyčioje, Apreiš
kimo parapijos salėje bus su
rengti pietūs. Dalyvaus daug 
parapijiečių. Tuč tuojaus po 
pietų, visi pietų dalyviai 
vyks į parapijos pikniką, ku
riame dalyvaus ir jaunasis 
kunigas Jonas, jo tėvai ir 
brolis. Lauksime.

Metinis piknikas
Šį sekmadienį, rugpiūčio 20 

d., mūsų parapija rengia me
tinį pikniką Klasčiaus parke 
ir salėje, Maspethe. Parapi
jiečiai rengiasi šin parengi- 
man, kalbina savo draugus ir 
pažįstamus, kad tik parapijos 
piknikas geriau pasisektų.

Yra rengiama plati progra
ma. Bus dainos, šokiai ir ki
tokį žaildimai, kurių iš p. 
Dulkės neteko sužinoti. Juos 
matys atvykę į pikniką ir esu 
tikras, kad gėrėsis.

Svarbiausia tos dienos pro
gramos dalis bus Karališkos 
šeimos rinkimai, ši kampani
ja jau pradėta, kandidatai 
jau buvo skelbiami šiame 
laikraštyje, bet, kaip girdėti, 
tai parke žada būti naujų 
kandidatų, kurie, žūt-būt, no-

Kun. Jonas Skrodenis, ma
rijonas, Mato ir Liudvikos 
(Totilytės) Skrodenių, sūnus, 
įšventintas kunigu š. m. rug
piūčio 13 d.

Jaunasai kunigas yra gi
męs Brooklyne. čia baigė Ca
thedral College, iš kur tiesiog 
stojo į Brooklyno kunigų se
minariją, bet susilpnėjusi 
sveikata neleido tęsti mokslo. 
Vėliau įstoja į marijonus, 
lanko Marianapolio kolegiją 
ir sėkmingai studijuoja teo
logiją tėvų marijonų semina
rijoje, Hinsdale, Illinois.

Tai antras kunigas Skrode
nių šeimoje. Kun. Pranas 
Skrodenis, vyriausias sūnus, 
kunigu įšventintas 1932 m.; 
jis sėkmingai klebonauja Ke
nosha, Wise. Trečias sūnus, 
Antanas, gyvena su tėvais ir 
dirba miesto susisiekimo ša
koje.

Sveikindami naująjį kuni
gą, linkime jam gausių Dievo 
malonių Kristaus vynuogyne.

Pirmos jo iškilmingos mi
šios bus rugpiūčio 20 d. 11 v. 
ryte, Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Antanas Vaičiulaitis, pa
vadavęs „Amerikos” redak
torių, grįžo Marianapolin. 
Rašytojas likusį vasaros ato
stogų laiką tikisi praleisti 
Maine valst. ir kitose Nauj. 
Anglijos dalyse.

• Kunigų Vienybės seiman 
į Chicagą iš mūsų apylinkės 
vyksta kunigai J. Balkūnas, 
J. Aleksiūnas, P. Lekešis, K. 
Malakauskas ir A. Pažerec- 
kas.

° Leonardas Šimutis iš 
Chicagos buvo atvykęs į Lie
tuvos Šalpos Fondo direkto
rių posėdį.

• Kun. Br. Kruzas yra iš
vykęs trumpo poilsio.

• Justas Jankus tebėra Ki
nijoj. Neseniai jis pakeltas 
štabo seržantu.

• Dr. Jonas ir Jieva Valu- 
kai pranešė, kad jų duktė Jie
va Viktorija rugpiūčio 12 d. 
susituokė su Stephen A. 
Machcinski, Jr.

•Stella Žostautaitė yra iš
vykusi savaitės poilsio.

• Moterų S-gos 29 kuopos 
laimėjimų vakaras bus rugsė
jo 17 d. Apreiškimo par. salė
je.

• Maspetho piliečių klubo 
alaus pramoga bus rugsėjo 16 
dieną.

• Serž. Balys Laučka šiuo 
metu Indijoje yra poilsio vie
toje, 6,000 pėdų aukštumoje.

• Lietuvos Vyčių apskri
ties metinis suvažiavimas į- 
vyko rugpiūčio 13 d. Kearny, 
N. J.

• Juozui Petrikai, spaus
tuvininkui, padaryta antra o- 
peracija. Ligonis gydosi šv. 
Kotrynos ligoninėje.

Aplink Pasidairius
Harrison, N. J. — Nors jau 
praėjo keletas savaičių, kaip 
įvyko Aušros Vartų altoriaus 
šventinimas Dievo Motinos 
Sopulingos parapijos bažny
čioje, būtų gražu apie tai ke
letą žodžių pasakyti.

Šios gražios iškilmės įvyko 
liepos 23 d. Bažnyčia buvo iš
puošta gražiomis gėlėmis, bu
vo pilna žmonių. Choras pui
kiai giedojo Marijos giesmes. 
Klebonui kun. Voisiekauskui 
padėjo kun. šernius, kun. šeš
tokas ir kun. Aukštikalnis. 
Buvo labai malonu, kai kleb. 
kun. Voisiekauskas aiškino 
šių iškilmių reikšmę; primin
damas mūsų vargstančius 
brolius ir seses Lietuvoje, vi
siem ištraukė ašaras. Kun. 
Aukštikalnio pamokslas buvo 
įdomus. Šios iškilmės ilgai 
pasiliks parapijiečių atminty.

Newark, N. J. — Metinis Švč. 
Trejybės parapijos piknikas 
rugp. 13 d. buvo labai sėk
mingas. Svečių buvo arti 300. 
Visi smagiai laiką praleido. 
Lietuviška daina ir muzika 
aidėjo ne tik per visą dieną, 
bet ir iki vėlumos. Kleb. kun. 
Kelmelis visiems pikniko da
lyviams ir darbininkams nuo
širdžiai dėkoja.

R. JUŠKOS KONCERTAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Tel. EVergreen 8 - 9229
Dr. John Walnk vaAL^D2S:8 —10 ryto 

1 — 2 po pietų
161 No. 6th Street 6 — 8 vakare

šventadieniais susitarus

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

I Įeidiny5* 
f. ^rimsta. 
Me
ldėjas, 

išradimu”.
i

Lerikiečių In- 
•įjtras šiomis 

L 56 puslapių 
Lįnią »An Ap- 
L Americans”, 
į keli tūks- 
fįrių. Ja jau 
Eį, radijas, į-

rėš būti parapijos „karališ
kos’ šeimos nariais. Patarti
na tiems, kurie nori būti 
„priešaky,” padirbėti ir vi
sus savo draugus ir priete- 
lius atsivežti į pikniką. Lauk
sime visų parapijiečių ir jų 
draugų iš viso Brooklyno ir 
tolimesnių vietų lietuvių.

Šį sekmadienį parapijos 
sodalietės eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Parapijos mergaitės prašo
mos dalyvauti kartu.

KAPITONO JURGELOS 
VIEŠNAGE ROMOJE

! Tel. EVergreen 4 - 7142
Į SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas j
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- ] 

Į riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:!

Juozas Ginkus
II 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
i _ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 3
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VYRŲ IR MOTERŲ

mėty.

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

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

AURORA
323 Berry Street

’.VA'/AV.W.V/A'AWAWAV.'.VA’.V.V.'/.W.V.V.W.W.

Radio Voice of the Lithuanians

• FRIDAY • SATURDAYMONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Kapitonas Dr. Julius Jur- 
gėla naujuose savo broliui 
adv. Kostui laiškuose rašo 
apie savo antrą atsilankymą 
pas Jo šventenybę popiežių 
Pijų XII ir apie pasimatymą 
su J. E. vyskupu P. Bučiu, 
Lietuvos atstovu prie Vatika
no St. Girdvainiu ir kitais lie
tuviais.

Vyskupas P. Bučys labai 
maloniai priėmęs amerikietį 
lietuvį kapitoną. Susidariusi 
labai jauki aplinkuma. Vys
kupas godžiai teiravosi apie 
Amerikos lietuvių veiklą, do 
mėjosi smulkiausiomis ži
niomis. Prašė kapitoną daž
niau atsilankyti.

Romoje kap. Jurgėla susi
tiko ir su Lietuvos atstovu 
prie Vatikano St. Girdvainiu. 
Matėsi su V. Lozoraitiene, 
buvusio Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio ir Lietu
vos atstovo Italijai žmona, 
kuri gerai atsimena adv. Kos
tą Jurgėlą iš tų laikų kai abu 
drauge tarnavo Lietuvos už
sienio reikalų ministerijoje. 
Matėsi ir pora kartų kalbėjo
si su kun. Dr. J. Vaitkevičiu
mi, marijonu, gerai pažįsta
mu amerikiečiams, čia buvu
siu tėvų marijonų seminari
jos rektorium.

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
20 dieną, Rapolas Juška 
Brooklyno 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.

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

Pereitą savaitę nelaimėje 
savo ūkyje žuvo Vladas ir O- 
na Juciai, nuoširdūs parapi
jiečiai. Jų likusiems sūnums 
reiškiame gilios užuojautos.

P.p. Vaičiai gavo telegra
mą iš karo departamento, 
kad jų sūnus Stasys, žuvo ko
vose, Italijoje.

Tai antras Newarko lietu
vis, kuris galvą paguldė gin
damas Dėdės Šamo žemę. Pir
mas buvo vos tik atvažiavęs 
iš Lietuvos Jonas Petrėnas. 
Tegu ilsis ramybėje šie karo 
didvyriai!

Bayonne, N. J. — Visi į 
„Amerikos” pikniką šį sek
madienį ! Dalyvaudami pa- 
remsime lietuvių katalikų 
spaudą, kuri nepailstamai 
dirba Dievui ir Tėvynei! Iki 
pasimatymo „Amerikos” pik
nike !

Jok. Stukas, Js.

Columbijos universitetas 
rengia platų bibliografinį vei
kalą iš lyginamosios literatū
ros — „Guide to Comparative 
Literature”. Yra pakviesti ir 
lietuviai parašyti bibliografi
ją Lietuvos literatūrą liečian
čiais klausimais, ypač apie 
lietuvių literatūros vertimus 
į anglų kalbą.

Ta proga tenka apgailėti, 
kad Amerikos lietuviai tiek 
maža tesidomi lietuvių lite
ratūra ir beveik nieko nėra 
išvertę į anglų kalbą. Ligšiol 
teko rasti tik vienas kitas 
vertimas. Dar gera, kad mi
nėto veikalo redaktoriai suti
ko įdėti bibliografiją iš neiš
verstų lietuvių klasikų, jų 
svarbiausius kūrinius.

Minėtas veikalas bus toks 
platus, kad jo paruošimas už
truks apie pora metų. Prie jo 
dirba eilė mokslininkų.

Dar galima nurodyti, kad 
tas pats universitetas yra 
paruošęs veikalą apie įvairių 
tautų literatūras, tarp kurių 
bus ir apie lietuvių literatū
rą.

LKFSB.

Kn. Dabužiui Atmini

DIDELIS GAISRAS

KATALIKŲ AKCIJOS
VASAROS MOKYKLA

Pirmadienį, rugpiūčio 21 
d., Regis High School, New 
Yorke, patalpose bus vienos 
savaitės katalikų akcijos mo
kykla. Už visą savaitę reikia 
mokėti tik 10 dolerių.

Kasdien mokyklos progra
ma prasidės 8:30 vai. ryte mi- 
šiomis. Paskaitos prasidės 
nuo 9:15 vai. ryto. Kasdien 
pertraukų metu bus įdomi 
pramogų programa. Dau
giausia paskaitų skaitys kun. 
Lord, S. J., žinomas pamoks
lininkas ir rašytojas, šalia 
kunigų paskaitininkų, yra ir 
pasauliečių.

MAISTO KALENDORIUS

VARGONININKAS
reikalingai didelei lietuviš

kai parapijai. Alga gera. Vie
tą galima užimti nuo rugsėjo 
1 d. Kreiptis į „Amerikos” 
administraciją.

Nuo rugpiūčio 13 d. kiau
lienai mėsai: kumpiams, kum 
pių atkarpoms ir „chops” bus 
uždėta punktai (points), taip 
pat ir jautiena turės punk
tus. Raudonieji ženkleliai — 
punktai geri nuo A-8 iki Z-8 
ir A-5 iki F-5.

Mėlyni ženkleliai geri nuo 
A-8 iki Z-8 ir nuo A-5 iki F-5.

Amerikos valdžia persergs- 
ti televizijos radijo pirkėjus. 
Sako, kad televizijos aparatai 
neištobulinti. Gali būti per
mainų.

Pereitą savaitę Hoboken, 
N. J. prieplauka sudegė. Su
degė daug karinės medžia
gos. Nuostolių bus virš 4 mi
lijonų dolerių.

Garsusis Coney Island, 
Brooklyne, Luna parkas, pe
reitą savaitę beveik visai su
degė.

Sudegė taip pat ir garsusis 
Palisade, N. J. parkas. Daug 
žmonių sužeidė.

RUOŠIASI DEMONSTRA
CIJAI

Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 
New Yorke planuojama tarp
tautinė demonstracija, kurio
je žada dalyvauti visų tautų 
ir tikybų žmonės. Vietos tai 
demonstracijai dar nesuras
ta.

Kolumbo Vyčių metinis 
seimas buvo rugp. 15 d. To
ronto, Kanadoje. Suvažiavo 
atstovai iš J. A. V., Kanados, 
Meksikos, Kubos ir Puerto 
Rico.

Kai kurie laikraščiai buvo 
skelbę, būk Rusija pasiūliusi 
pradėti diplomatinius santy
kius su Vatikanu. Iš Vatika
no praneša, kad jokių pasita
rimų apie tai nebuvo.

į£ STagg 2-1454 |
K F. GRAŽYS ir SŪNUS |
S KONTRAKTORIAI
į*

Atlieka mūriniu naimj sienų iš- 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 

£ vių cementavimą ir kt. darbus. $
293 MAUJER ST., į

$ BROOKLYN 6, N. Y.

tuvos vals. delegatu prie t| 
kos konferencijos Paryžifl

Grįžęs į Lietuvą kleboi 
vo Mažeikiuose, vėliau T 
šiuose, kur padėjo įsikii 
kunigų seminarijai. Pask 
tas Telšių kapitulos kani 
ninku, bet dėl ligos turėjo: 
visų pareigų pasitraukti. 1 
vo išvykęs gydytis į Pranj 
ziją, bet grįžo nepasveikęą 
mirė džiova, turėdamas j 
metus amžiaus.

Neseniai Argentinos mol 
klose buvo sugrąžintas ki 
žius, kurį kai kurie radikĮ 
valdininkai buvo pašalinę

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs į 

mai. Gerose vietose. Pat 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kasi 
ko prašo. Apdraudžiu (inį 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1670 |
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Pašvitinyje 1934 m. birž. 
22 d. mirė žinomas visuome
nininkas, laikraštininkas ir 
rašytojas kun. Juozas Dabu- 
žis (Dabužinskas, Dobužins- 
kas). Jis rašinėjo į „Lietuvos 
Ūkininką”, „Vienybę”, „Vil
tį”, yra parašęs visą eilę kny
gelių, kaip apie vysk. Ketele- 
rį — darbininkų tėvą, apie 
kooperaciją, apie pasninką ir 
kitus religinius klausimus. 
Buvo Kauno kalėjimo kape
lionu ir dirbo Šv. Kazimiero 
draugijoje.

1914 m. buvo atvykęs į A- 
meriką, čia klebonavo New
arko, vėliau Bostono lietuvių 
parapijose ir dirbo prie „Dar
bininko”. 1918 m. kovo mėn. 
pateko į Jung. Amer. Vals. 
Lietuvių Tautos Tarybos de
legatus Europon, Lietuvos 
nepriklausomybei remti. 1919 
m. birž. mėn. paskirtas Lie-

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

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

Clement Voketaiti
Advokatas

41-40 —74th Street
Jackson Heights, N. Y|

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo Akį
Teikiamas geriausias akį 
patikrinimas, prižiūrėjimai 
AKINIAI prieinamiausionn 
kainomis pagal jų rūšis. 1

Ši Įstaiga Įsteigta prieš 40 meti

Stenger & Stenge
OPTOMETRISTAS — OPTIKAI

394-398 Broadway, Brooklyn, N.I

LIETUVIŠKA
ALUDE j

Karšti Užkandžiai 
KASDIEN

Patogi Vieta Užėjimui’ 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS | 
VISOKIU GĖRIMU ■

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUČE

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y. ,
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