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MIRĖ KARDINOLAS MAGLIONE
Vatikanas. — Rugpiūčio 22 

d. mirė kardinolas Luigi Mag- 
lione, Vatikano valstybės se
kretorius, sulaukęs 67 metų.

Velionis buvo vienas arti
miausių popiežiaus Pijaus

ĮSI LIETUVIŲ nu
os universitetas 
ų bibliografinį vei- 
namosios literatū- 
de to Comparative 
’.Yra pakviesti ir 
rašyti bibliografi- 
literatūrą liečian- 
imais, ypač apie 
eratūros vertimus 
lą.
1 tenka apgailėti, 
kos lietuviai tiek 
omi lietuvių lite- 
>eveik nieko nėra 
glų kalbą. Ligšiol 
tik vienas kitas 

)ar gera, kad mi- 
i redaktoriai suti- 
diografiją iš neiš- 
ivių klasikų, jų 
s kūrinius, 
veikalas bus toks 
jo paruošimas už- 
oora metų. Prie jo 
mokslininkų.
na nurodyti, kad 
niversitetas yra 
Įkalą apie įvairių 
turas, tarp kurių 
lietuvių literatū-

merikiečius, ginant 
, Latvijos ir Estijos 
aisvą ir nepriklauso- 
enimą. Atsišaukime 
a, kokia didelė 
į daroma ne tik Bal- 
stybėms, bet ir Vi
lijai, kai nesiskaito- 
idžiausiais laisvės ir 
dėsniais.
rišaukimo reiktų pa- 

yo Mažfif ko daugiausia. Jame 
Šiuose, b įžiagos. Jis santūriai 

ls. Jis kalba į ame- 
protą ir širdį.

♦7------
tuvosvį
kos konfej

šiuose, b

tas Telšiį;
ninku, bet- 
visų pare;?
vo išvyką?
ziją, betgį ntas į National War 
mirė diį jrius. Savo
metus anai jasisakė gavę apie

nistai vis dar nerims- 
jietuvos Šalpos Fon-

Laisvė-

1 Lithuanian Relief 
kį tai dokumentą, ku
tus paskelbsią. Be to, 
eta Fondui apgavys- 
t.
;rįso ir stebėtis tau
rinių veikla. Didžiau- 
limu jie visur veikia, 
Lietuvos vardas bū
nąs po kojų, kad nie- 
ktų vietos net prasi-

— .J Lietuvą.

Neseniį; 
klose h 
žius, kurjk 
valdininh.

PB

mai. Gere .Lietuvą.
Davimas L jįe renfca aukas „Lie-

ko prašo! 
rinu) Irt

tižiui Atmini RealLd
496 Graa!.;

TeLEvJ

je 1934 m. birž. 
žinomas visuome- 
aikraštininkas ir 
un. Juozas Dabu- 
nskas, Dobužins- 
šinėjo į „Lietuvos 
„Vienybę”, „Vil- 
išęs visą eilę kny- 
įpie vysk. Ketele- 
ninkų tėvą, apie 
, apie pasninką ir 
inius klausimus, 
o kalėjimo kape- 
bo šv. Kazimiero

renka, nes yra labai 
r naudojasi skambiu 
įmiteto vardu. Bet jie 
sekėjams ir suklaidin- 
etuviams nepasisako, 
atskiro, savarankiško 
Jo neturi. Jie yra tik 
llstybės pašalpos fon- 
jjija ir niekas kitas, 
kų „lietuviškas” ko- 
I visiškai nefiguruoja 
inimas Tautinio Karo 
pranešimuose ir skel-

Jacha

Įnio Karo Fondo va
lia fondų Kinijai, An- 
Graikijai, Rusijai ir 
Istybių žmonėms šelp- 
• minimas United Li
an Relief Fund.

uvo atvykęs į A- 
klebonavo New- 
Bostono lietuvių 

r dirbo prie „Dar- 
>18 m. kovo mėn. 
mg. Amer. Vals. 
utos Tarybos de- 
ropon, Lietuvos 
nybei remti. 1919 
n. paskirtas Lie
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įninku spaudoje ilgais 
hiais dažnai pasirodo 
Elausutis. Jis stengiasi 
Lčiausio masto žinovu, 
klausimo, kuriam jis 
ų atsakymo. Nėra pro- 
į kurios jis neišspręs- 
ko, ko jam reikia, tai 
pieros, plunksnos ir 
čio, kurs priima bet 
raštus.
r rašo uolusis Klausu- 
augiausia „Amerikos 
|r”. Paskutiniu laiku 
iskelbė visą seriją 
irių apie lietuvių ir sla
nkius. Ir čia jis viską 
Jsngvai išsprendžia: vi- 
tę už Lietuvos nepri- 

,|4mybės žuvimą jis pris- 
1 nik pačiai Lietuvai...

ir Julius Smetona rūs- 
lį pasakė p. Klausučio 
į. Bet tas nieko nepa- 
b. „Amerikos Lietuvis” 
šia Klausučio nesąmo- 
lausdinimą.

ttsučiui nieko nereiškia 
liai faktai. Pavyzdžiui, 
ftina, kad Lietuvos vy- 
rbės niekada nenorėjo 
iantykių su Rusija, kad 
iionys demokratai, lai
mėsi Vatikano, buvo 
(ingi glaudesniems Lie- 
santykiams su Rusija”, 
os Lietuvos vyriausybės 
1 palaikė geriausius 
kius su Rusija.
ižmirškime, kad 1920 m. 
i sutartis su Maskva bu

vo padaryta, kai krikščionys 
demokratai turėjo daugumą 
Steigiamajame Seime. 1925 
m. rudenį, Lietuvos vyriausy
bės kvietimu, Kaune lankėsi 
Rusijos užsienio reikalų ko
misaras čičerinas, kurį nuo
širdžiai priėmė ir vaišino Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
teris kun. prof. M. Reinys.

1926 m. rudenį Maskvoje 
lankėsi užsienio reikalų mi- 
nisteris velionis M. Sleževi
čius. Tautininkų vyriausybės 
irgi laikėsi panašių draugiš
kumo ir džentelmeniškumo 
santykių.

Bet ar rūpi tiesa p. Klau
sučiui, kurio kliedėjimus su 
pilnu pasigardžiavimu persi
spausdina bolševikų laikraš
čiai !

„Vienybė” rugpiūčio 18 d. 
paskelbė naują „atradimą”. 
Girdi, kunigai Karalius ir 
Končius neturį įtakos Wyo
ming© slėnyje, kur jie esą „du 
prieš keliolika, griežtai ne
pritariančių Kunigų Vienybės 
politikai”.

Parūpo „V-bės” redakto
riui, kuris kunigas kur ir kiek 
turi įtakos. Bet ir šį kartą jis 
smarkiai apsiriko. Kaip tik 
Wyomingo slėnyje kunigai 
Karalius ir Kocius labai ger
biami, mėgiami ir įvertina
mi. Wyomingo slėny Kunigų 
Vienybės provincija yra labai 
vieninga, veikli ir besidžiau
gianti, kad Kunigų Vienybei 
vadovavo per paskutinius ke- 
leris metus tokia šviesi as
menybė, kaip kun. Karalius.

XII bendradarbių. Valstybės 
sekretoriaus pareigas ėjo nuo 
1939 metų kovo 11 d. Prieš 
tai buvo devyneris metus po
piežiaus atstovu Prancūzijo
je, kur jis buvo labiausiai 
mėgiamas ir mylimas diplo
matas.

Kardinolui Maglione mirus, 
liko tik 41 kardinolas. Pap
rastai būna 75 kardinolai.

Kardinolas Maglione buvo 
didelis ir viešai žinomas fa
šizmo priešas. Jis labai daug 
dirbo taikai išlaikyti, antram 
pasauliniam karui kelią už
kirsti.

Kunigu įšventintas 1901 m. 
Vatikano diplomatinę tarny
bą pradėjo 1905 m. Popie
žiaus nuncijumi yra buvęs 
Šveicarijoje ir Prancūzijoje. 
Kardinolu pakeltas 1935 m. 
Prancūzai buvo apdovanoję 
aukščiausiu Garbės Legijono 
ordinu. Kardinolu pakėlimo 
iškilmėse dalyvavo pats 
Prancūzijos prezidentas.

Robotų Puolimas
Dar Didesnis

Londonas. — Pietinė An
glija rugpiūčio 22 d. kentėjo 
nuo didžiausio vokiečių skrai
dančių bombų puolimo.

Bombos lėkė taip greitai, 
kad gynėjai negalėjo suskub
ti į jas taikinti. Daug jų su
naikinta debesyse virš kana
lo.

Žmonių užmušta daugiau
sia rezidencinėse apylinkėse. 
Užmuštų tarpe buvo vienas 
amerikietis karininkas, lau
kęs gatvėje autobuso.

Liet. Pašalpos Fondas Prašo Talkos
PARYŽIŲ IŠLAISVINO PRANCŪZAI
Generolas Charles de Gaul

le rugpiūčio 23 d. pranešė, 
kad Paryžius nusikratė nacių 
vergijos pančių £

Naciai Paryžių išlaikė sa
vo rankose nuo 1940 m. bir
želio 14 dienos.

Paryžiaus miestą išlaisvi
no patys prancūzai. Ameri
kiečių armijai prisiartinus 
netoli Paryžiaus ir aplink jį, 
rugpiūčio 19 d. Paryžiuje 
prancūzai pradėjo sukilimą. 
Kautynės miesto gatvėse tę
sėsi 4 dienas. Organizuotai į 
sukilimą išėjo 50,000 prancū
zų požemio kariuomenės ka
rių. Prie jų prisidėjo tūkstan
čių tūkstančiai Paryžiaus gy
ventojų, kurie griebėsi gink
lo, kokį tik galėjo gauti.

Vokiečiams pataikavusios 
prancūzų Vichy vyriausybės 
pareigūnai pabėgo arba su
imti.

Paryžiaus sukilimas prasi
dėjo policijos streiku. Pir
miausia buvo užimti policijos 
rūmai, kurie virto pirmąja

tvirtove kovai prieš pavergė
jus.

Prancūzijos fronte Sąjun
gininkai kasdien eina pirmyn. 
Pietiniame fronte amerikie
čiai užėmė Grenoblio miestą, 
esantį tik 58 mylios nuo di
džiojo Lyon miesto. Grenob
liu įėję amerikiečių motori
zuoti daliniai perėjo per pran
cūzų Alpių kalnus nuostabiu 
greitumu, lyg žaibas.

Normandijos dalyje vokie
čiai susilaukė visiško pralai
mėjimo. Iš 400,000 vokiečių 
armijos ten liko tik apie 93,- 
000 gyvų ir nelaisvėn nepa
imtų.

Amerikos Trečiosios Armi
jos daliniai perėjo Yonne u- 
pę, kur vokiečiai tikėjosi lai
kytis. Kita kryptimi einan
čios anglų ir kanadiečių armi
jos taip pat sėkmingai naiki
na vokiečius. Tarp išlaisvintų 
miestų pažymėtini šv. Joanos j 
Arkietės Orleanas, šv. Tere
sėlės Lisieux, Grenoblis ir 
kiti.

TARIASI DEL NAUJOS T. SĄJUNGOS
Washington. — Amerikos, 

Anglijos ir Rusijos vyriausy
bių delegacijos tarptautinia
me suvažiavime išdėstė savo 
pasiūlymus tarptautinei san- teigti tarptautinę saugumo
tvarkai sukurti. Suvažiavimo organizaciją, kuri turėtų vi- 
pirmininku išrūiĮrtas valsty- sų jai priklausysiančių vals- 
bės pasekretoris Edward R. ' ’ * 
Stettinius.

Nors ir neduodama smul
kių konferencijos darbų ap
rašymų, bet yra žinoma, kad 
visos trys valstybės siūlo įs-

RUSAI KAUNASI PRIE RYGOS
Londonas. — Dvi Rusijos 

armijos pradėjo puolimo žy
gius Rumunijoje ir Besara
bijoje. Tuojau užėmė svarbią 
Jassy tvirtovę ir pasisuko 
Galati kryptimi, iš kur labai 
patogūs keliai į Bukareštą ir 
Ploesti aliejaus versmes.

Per pirmas tris dienas kau
tynėse žuvo 37,675 vokiečiai 
ir rumunai.

Lenkijos fronte rusai ver
žiasi ir žygiuoja tarp Bugo ir 
Narevo upių. Lomžos mies
tas rusams liko tik už 9 my
lių iš pietryčių.

Ne mums čia ginti kun. Ka
ralių ir kun. Končių nuo pik
tų „Vienybės” žodžių. Jų dar
bai labai stipriai kalba. Bet 
negalėjome nutylėti, kad šiuo 
tragiškiausiu lietuvių tautai 
momentu švaistomasi įtari
mais ir pagieža adresu tų 
žmonių, kurie iš širdies dir
ba Lietuvai.

Kun. J. A. Karalius Lietu
vos nepriklausomybės bylai 
ginti yra atlikęs milžiniškus 
darbus. Ateitis, tikime, paro
dys šio kilnaus lietuvio ku
nigo nuopelnus savo tėvų že
mei, nors ir dabartis jau ga
li daugybę jų išskaičiuoti.

Kun. Končiaus „įtakos” 
sąskaitai pilnai užtenka Lie
tuvos 
mų.

Jei 
nimo, 
vysti 
žmogų, kurio darbus galėtu-1 mažesnė nei birželio mėnesį, 
mėm bent kiek gretinti šalia j Bijoma, kad rugpiūčio mėne- 
kunigų Karaliaus ir Končiaus 
darbų.

Mažiau Gamybos
Šalpos Fondo laimėji-

jau reiktų darbų lygi- 
tikrai norėtumėm iš- 

nors vieną „Vienybės”

Washington. — Generolas 
Lucius D. Clay senato karo 
tyrinėjimų komisijai pareiš
kė, kad liepos mėnesy karo 
gamyba buvo 53 nuošimčiais

Londono 
mis, visame 
sai šiuo metu yra išstatę gal 
tris milijonus karių.

Baltijos valstybių fronte 
rusai smarkiai pasijudino 
Rygos link. Prieš kelias die
nas vokiečiai atsiėmė iš rusų 
Tukums miestą ir uostą, kur 
vokiečiai buvo atkirsti. Bet 
dabar rusai jau pasiekė Ry
gos pakraščius. Pietinėje 
Latvijoje vokiečiai puolė ru
sus prie Jelgavos, bet jie bu
vę atmušti.

Lietuvos fronte šios savai
tės pradžioje buvo ramiau. 
Prieš kelias dienas vokiečiai 
buvo puolę rusus prie Rasei
nių ir Šiaulių.

stebėtojų žinio- 
rytų fronte ru-

tybių tarybą, didžiųjų ketu
rių valstybių (Amerikos, An
glijos, Rusijos ir Kinijos) ko
mitetą, tarptautinį teismą ir 
generalinį sekretoriatą. "

Amerikos plane labai įsak
miai pažymėta, kad Amerika 
nenori ir nesiekia keturių val
stybių diktatūros visam pa
sauliui.

Naujoje tautų sąjungoje 
kiekviena valstybė turėtų po 
6 atstovus; kiekviena valsty
bė turėtų po vieną balsą; vi
suotinis susirinkimas įvyktų 
kartą metuose. Vykdomojoj 
Taryboj, kaip Amerikos pla
ne numatoma, nuolatiniais 
nariais būtų Amerika, Angli
ja, Rusija ir Kinija, šalia jų 
būtų dar septyni nariai — tai 
vietos mažesnėms valsty
bėms. Numatytas ir jėgos pa
vartojimas prieš tą valstybę, 
kuri kėsintųsi imtis užpuoli
mo prieš kitą valstybę.

ANGLŲ KATALIKŲ SPAUDA PRANEŠĖ 
LIETUVOS ŽMONIŲ PRAŠYMU GELBĖT

Eric Johnston, Amerikos 
prekybos rūmų pirmininkas, 
neseniai grįžęs iš Rusijos, 
rugpiūčio 22 d. kalbėjo Seatl
ie, Wash. Buvo statybos dar
bininkų pakviestas kalbai pa
sakyti.

Johnston Rusijoj buvo Sta
lino svečias. Turėjo progos 
pavažinėti su žmonėmis susi
tikti.

Jis pareiškė, kad Rusijos 
žmonės yra nepalaužiamo pa
siryžimo, tačiau Rusijos val
stybė, sakė Johnston, yra ša
lis, kur „pilietinės laisvės yra 
tik tuščias pažadas”, kur „jei 
yra bet kokios tikybos, tai 
tik Stalino garbinimas”.

Maskva ne visiems savo 
svečiams apdumia akis. Yra 
žmonių, kurių sąžinė nelei
džia nematyti tikrovės ir nu
tylėti apie ją.

sį karo gamyba gali būti dar 
mažesnė.

Gamybos sumažėjimo prie
žastimis esą: geros karo ži
nios, darbininkų trūkumas 
ir nerangumas.

Petain Suimtas
Berne. — Šveicarų žinio

mis, vokiečiai suėmė marša
lą Philippe Petain ir turi sa
vo sargyboje nuo rugpiūčio 
20 dienos.

Petain nesutikęs išvykti iš 
Vichy. Tada vokiečiai prie
varta jį išgabeno. Jis esąs 
kur nors Vokietijoje.

Sirgo kons. A. Polišaitis

Lietuvos Respublikos kon
sulas Brazilijoje p. A. Poli
šaitis buvo susirgęs ir birže
lio mėnesyje jam buvo pada
ryta operacija.

Savaitinis Anglijos katali
kų laikraštis „Catholic He
rald” š. m. liepos 21 d„ Nr. 
3047 įsidėjo pranešimą ant
rašte: „Išžudytieji lietuviai”, 
kur rašoma:

„Dėl įspėjamų priežasčių šia 
me krašte nebuvo paskelbta 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atsišaukimas, 
išleistas liepos 10 d. Tas at
sišaukimas, persiųstas per 
Londoną, skamba taip:

„Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas prane
ša, kad Lietuva atsidūrė ant 
bedugnės krašto, nes antroji 
raudonųjų invazija reiškia 
mūsų tautos sunaikinimą. 
Svyriuose visi lietuviai išžu
dyti. Komitetas šaukiasi 
tarptautinės pagalbos lietu
vių tautą išsaugoti”.

Laikraštis praneša, kad 
Svyriai yra maždaug už 40 
mylių į šiaurės rytus nuo 
Vilniaus. Pagaliau Cath.

Herald” tiksliai paaiškina, 
kad Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas yra 
slaptas vienetas, kuris jun
gia ir atstovauja visas parti
jas ir patrijotines organiza
cijas, ir kuris vadovavo Lie
tuvos slaptajai kovai prieš 
vokiečius.

Tame pačiame laikraštyje, 
tos pačios dienos laidoje, tre
čiame puslapyje buvo dviejų 
skilčių straipsnis su Baltijos 
valstybių žemėlapiu: „The 
Baltic States. What is their 
fate?”

Straipsnio autorius, Bryan 
Bevan, primena paskutinius 
Sovietų karo žygius ir susi
dariusį Baltijos valstybėms 
pavojų, aprašo jų nepriklau
somybės kovas, duoda jų is
torijos santrauką. Baltijos 
valstybės, ir Lietuva, iškelia 
autorius, nebuvo Versalio su
tarties padarinys. Jos pačios

1. United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., (UL- 
RA) — Bendro Lietuvių Šal
pos Fondo (BALF) direkto
rių susirinkime, rugpiūčio 13 
d., Waldorf-Astoria Hotel, 
New Yorke, nutarta savo raš
tinę atidaryti New Yorke ir 
valdybos sąstatas pakeistas 
sekančiai:

pririnktas dar vienas vice
pirmininkas, advokatas N. 
Rastenis; atsisakius kun. I. 
Albavičiui, antru vicepirmi
ninku išrinktas kun. J. Balkū- 
nas; finansų sekretorium iš
rinktas Juozas Laučka.

Valdybos papildymas buvo 
padarytas todėl, kad tinka
mai ir greitai, ypač karo me
tu, BALF galėtų veikti.

2. Instrukcijas apie skyrių 
organizavimą, spausdintą 
konstituciją ir narystės kor
teles, įstaiga išsiuntinės šio 
mėnesio pabaigoj redakci
joms, organizacijoms, draugi
joms, klubams, visuomenės 
vadams, ir 1.1.

Pastaba: Steigiant skyrius, 
į narius ir į valdybą labai 
svarbu įtraukti ne lietuvių 
kilmės amerikiečius, be skir
tumo tikybos.

3. Visos lietuvių organiza
cijos, k. a„ Susivienijimų sky
riai, klubai, draugijos ir at
skiri asmenys visokeriopais 
būdais prisidėkite prie Na
tional War Fund rinkliavos. 
Mūsų organizacija yra pilna
teisis National War Fund na-

rys. Lietuviams nuo karo nu- 
kentėjusiems National War 
Fund trims mėnesiams (spa
lių, lapkričio ir gruodžio) pa
skyrė $135,000.00. Sąmatos 
valdžiai bus teikiamos kas 
trys mėnesiai ir, pagal rei
kalą mūsų žmonių šelpimui, 
bus skiriamos atitinkamos 
sumos. Todėl skyriai aukų B. 
A.L. Fondui nerinks, tik na
riai užsimokės $2.00 į metus.

Pastaba: Didelė svarba tu
rėti daugiausia skyrių, ir kad 
jie dirbtų National War Fund 
ir mūsų drabužių vajui.x

4. Drabužių vajų (Clothing 
Campaign) turėsime, pagal 
valdžios patarimą, lapkričio 
(November) mėnesyje. Tuo 
reikalu smulkios instrukcijos 
ir literatūra bus visiems iš
siųsta iš mūsų įstaigos.

Kurie dabar jau turite su
rinkę drabužius, ar renkate, 
palaikykite pas save iki lap
kričio (November) mėnesio. 
Tuomet jau turėsime pasam
dytą New Yorke tam tikslui 
didelį sandėlį.

Visais lietuvių šalpos rei
kalais organizacijos bei as
menys prašomi kreiptis į mū
sų centralinę įstaigą:
UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND of AMERICA, 

Incorporated
19 West 44th Street 

New York 20, N. Y. /
Kun. Dr. J. B. Končius, 

BALF Pirmininkas

LIETUVOS ATSTOVYBES' SUKAKTIS
Lygiai prieš 20 metų Bal

tuose Rūmuose, Washingto
ne, D. C„ įteikė savo paskyri
mo raštus pirmas Lietuvos 
Įgaliotas Ministeris ir Nepa
prastas Pasiuntinys Kazys 
Bizauskas. Tai . įvyko 1924 
metų rugpiūčio 6 dieną.

Valstybės pasekretoriaus 
Butler Wright lydimas, p. Bi
zauskas, kartu su Pasiuntiny
bės pirmuoju sekretoriumi H. 
Rabinavičium, buvo priimtas 
prezidento C. Coolidge.

atsikovojo sau nepriklauso
mybę.

Nurodoma aukšta Baltijos 
valstybių kultūra ir atsiekto
ji mokslo pažanga, kai tose 
valstybėse beveik nebeliko 
neraštingų žmonių. Komunis
tų Lietuvoje tebuvo apie 1,- 
500 ir jie kraštą valdyti pa
ėmė tik iš Maskvos malonės. 
Šiame kare Lietuva (dėka 
nacių ir bolševikų) nustojo 
daugiau, kaip 250,000 žmo
nių. Jei kalbėti apie 1940 m. 
rinkimus, kaip autorius rašo, 
vėliau paskelbtieji faktai ro
do, kad per tuos „rinkimus” 
kaimuose dalyvavo tik 16%, 
o miestuose mažiau 50% gy
ventojų. Rinkimų metu nebu
vo keliamas klausimas, ar 
prisidėti prie Rusijos.

Pabrėžęs turįs malonumo 
pasveikinti pirmąjį Nepri
klausomos Lietuvos pilnateisį 
Pasiuntinį, prezidentas Coo
lidge kalboje ypatingai pa
brėžė nuo 1918 metų Lietuvo
je padarytą pažangą ir pa
linkėjo Nepriklausomai Lie
tuvai visokeriopos kloties ir 
pasisekimo.

Gretinant dabartinio prezi
dento ir jo administracijos 
prielankų nusistatymą Lietu
vos atžvilgiu, tenka patvir
tinti, kad šio krašto simpati
jos Lietuvai nuo anos reikš
mingos dienos dar daugiau 
sustiprėjo ir šiandien Lietu
vai nuo anos reikšmingos die
nos dar daugiaus sustiprėjo 
ir šiandien virto tikra tradi
cija.

Šiandien, kuomet mūsų tė
vų žemė ir vėl pergyvena nau
ją šiurpulingų nelaimių ban
gą, lietuviams amerikiečiams 
ypač malonu sugretinti aną 
1924 metų aktą su dabartinės 
Amerikos vyriausybės Lietu
vai prielankiu nusistatymu.

LALO.

Ilgisi savo spaudos
Brazilijos įstatymai drau

džia leisti laikraščius sveti
momis kalbomis. Dėlto tame 
krašte lietuviai išsiilgę lietu
viškos spaudos. ’

KUN. NORBERTUI PAKALNIUI, 
dėl jo mylimo tėvo

Kazimiero Pakalnio
mirties, 

reiškiame nuoširdžios užuojautos.

ir 
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JOS NEATSISAKĖ SAVO TEISIŲ

JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.

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

TARPTAUTINE konferencija

Rugpjūčio 21 d. Washingtone valstybės sekretorius 
Hull atidarė Amerikos, Anglijos ir Rusijos konferenciją, 
kuriai pavesta paruošti pokarinio saugumo planus. Pirma
sis, iškilmingas, posėdis buvo viešas, kuriame dalyvavo ir 
spaudos atstovai. Kiti bus neviešo pobūdžio. Apie juos bus 
tik trumpai pranešama visuomenei.

Ši konferencija, kaip pareiškė Rusijos ambasadorius, 
sukviesta Amerikos rūpesčiu. Jai pavesta surasti bū- 
ir priemones naujam, rytdienos pasauliui tvarkytis, 
nebekiltų, bent per ilgą laikotarpį, naujas pasaulinis

yra 
dus 
kad 
gaisras, kurs būtų dar baisesnis, nei dabartinis karas. Kon
ferencijai patikėta paruošti parengiamuosius žygius naujai 
tarptautinei santvarkai.

Viešoji Amerikos nuomonė uoliai seka ir stebi kon
ferenciją. Jos išvakarėse pareikšta didelio susidomėjimo, 
rūpesčio ir — baimės. Respublikonų kandidatas Dewey sa
vo viešame pareiškime nurodė abejones, kad konferencija 
gali paneigti visus šio karo žygius ir net pergalę, jei joje 
dalyvaujančios valstybės sauvališkai užsimotų valdyti pa
saulį, visas kitas valstybes, dideles ir mažas.

Tuojau atsiliepė sekretorius Hull. Jis nurodė, kad De
wey abejonės neturi pagrindo, kad Amerika ir toliau stovi 
už tokią pasaulio bendruomenę, kurioje visos valstybės, di
delės ir mažos, naudotųsi suverenine lygybe. Tiesa, Hull 
pareiškimas plačiai nuskambėjo, bet... jis abejonių neiš
sklaidė. Neišsklaidė svarbiausia dėl to, kad kalbama bendro 
pobūdžio pareiškimais, skambiais žodžiais, Bet ką rodo 
tikrovė ?

Rusijos ambasadorius, vadovaująs Rusijos delegacijai, 
savo kalboje pasisakė už tokį tarptautinį bendradarbiavimą, 
kuriame būtų pagerbtos visų taiką mylinčių valstybių, dide
lių ir mažų, teisės. Bet kaip elgiasi jo vyriausybė? Šiandie 
didesnė Lietuvos dalis jau Rusijos kariuomenės rankose, 
bet ar Lietuvos žmonės gali tarti savo žodį? Vilniun, Kau
nan ir kituosna Lietuvos miestuosna Maskva atgabeno lie
tuvių tautos kvizlingus ir vėl užkorė sovietinę santvarką, 
kurios Lietuvos žmonės nenori!

Kalbama už mažų valstybių teisę laisvai ir nepriklau
somai gyventi, tačiau kai reikia tokią kalbą paremti gyvu 
darbu, baisiausiai veidmainiaujama. Teisybė, ši konferenci
ja skaitoma tik parengiamo pobūdžio pasitarimais. Duok, 
Dieve, kad visi jos dalyviai savo žodžius lydėtų dienos 
šviesos ryškumo darbais.

NE TAI JIEMS RŪPI...

Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas įsisteigė 
ir įsipilietino perėjęs milžiniškas kliūtis. Iš anksto buvo 
aišku, kad jam visu įniršimu kenks tautos atskalūnai. Bet 
vargu kas galėjo tikėtis, kad jam skersai kelią stoti išeis 
tie, kurie skelbėsi aukščiausio nuošimčio tautininkais. Deja, 
taip atsitiko.

Rugpjūčio 18 d. „Vienybė” paskelbė apie Fondą tokį 
straipsnį, kuriuo gali džiaugtis tik bolševikai. Mums gaila 
ir laiko ir vietos išsamiai atsakinėti į „Vienybės” paskalas. 
Norime tik kelis dalykus pažymėti.

„Vienybė”, matyti, mano įgelsianti Fondo pirmininkui 
kun. Dr. Juozui B. Končiui, primesdama jam takto stoką. 
Mums sunku suprasti, kokios sąžinės žmonės gali taip įžū 
liai kalbėti apie žmogų, kurs jau penktas mėnuo planingai, 
pasiaukojusiai, be jokio poilsio dirba Lietuvos žmonių šel
pimui. Kun. Dr. Končius po keliolika kartų lankėsi Washing
tone ir New Yorke, važinėjo Chicagon ir kitur, varstyda
mas daugybės įstaigų ir asmenų duris. Iki šiol jis nėra pa
prašęs iš Fondo nė vieno cento net už kelionės išlaidas. Jam 
pasisekė pralaužti kiečiausias užtvaras. Direktorių suvažia
vime visi, taigi, ir tautinnkai, pripažino, kad joks kitas as
muo nebūtų pasiekęs tokių Fondui laimėjimui, kaip kun. 
Končius. Vietoj užtarnautos padėkos, kun. Končiaus adre
su „Vienybė” švaistosi įtarimais ir neskaniais pamokslais.

„V-bė” apšaukia „kunigus ir jų žmones” siekiant vi
siškos Fondo kontrolės, norint turėti „savo kontrolėje” ir 
Fondo „agentūras užsieniuose” ir t. t. Toliau tvirtina, kad 
„Končius, Laučka ir kiti katalikai griežtai pasipriešino kitų 
lietuviškų laikraščių, išskyrus katalikiškus, atstovų daly
vavimui B ALF susirinkime”.

Visi tie kaltinimai ir priekaištai pilni netiesos, įtari
mų, pletkų ir, matyti, blogos valios. Fondas gimė Amerikos 
lietuvių gyvenimo srovių susitarimu. Jo vadovybėje po sep
tynis atstovus turi organizuotoji katalikų visuomenė, so
cialistai ir sandariečiai su tautininkais. Sandariečių-tauti- 
ninkų grupėje tautininkai turi net 5 asmenis, o sandariečiai 
tik du. Bet tautininkams ir to per mažai, štai kodėl taip 
karščiuojasi „Vienybė”, pamiršusi lietuvių tautos gyvybi
nius reikalus!

Fondo valdyboje iš 8 narių trys yra iš katalikų vi
suomenės. Ar čia labai baisi proporcija? Ar čia katalikų 
kontrolės monopolis?

Sąmoningai netiesa skleidžiama, kai sakoma, kad di
rektorių susirinkiman įsileisti tik katalikiški laikraščiai. 
Susirinkimo dalyvių tarpe buvo „Amerikos” ir „Draugo” 
redaktoriai, bet jie ten dalyvavo kaip Fondo direktoriai, 
o ne kaip spaudos atstovai. „Amerikoje” praeitą savaitę apie 
Fondo posėdį nebuvo nieko parašyta, nes laukta, ką pati 
Fondo vadovybė praneš. Kitaip pasielgė „Vienybė” — jos 
redaktorius posėdyje nedalyvavd, bet niekų daug paskelbė.

Amžių amžiais Lietuva 
Kaip Baltjūra, vis gyva: 
Tavo vardas iškilus 
Tveria sieloj stebuklus, 
Tavo veidas ir mintis 
Šviečia saule, žvaigždėmis.

Tikim, meldžiam — Dievas duos, 
Vėl pasaulio reikaluos 
Mūsų varpas suskambės 
Narso pilnas ir garbės, 
Tik pakilkim, tik visi, 
Kad tėvynė būt šviesi!

Mes nusprendę visados
Dirbti, mirti dėl tautos,
Nes jos kraujas ir dvasia
Plaka mūsų širdyse:
Lai galinga ir laisva
Viešpatauja Lietuva!

Motiejus Gustaitis

SAKALŲ KELIAIS
Griaudė griausmai, linko medžiai, tratėjo šulai, 
Bet pakilo į padangę šaunūs sakalai.

Skrenda audrom,.skrenda vėjais aklumoj vakarėj, 
viršum jūrų susibūrę gūdžią naktį taria:

— Jei besigrumiant padangėj mums sparnai paluš, 
žygin, kuriu mus lydėjot, ruoškitės tad jūs! —

Tilo vėtros, tilo žiaurios — sakalai negrįžo, 
tik siūbavo minių minios kryžkelėj prie kryžiaus.

— Pasiryžę nebegrįžo — būkim sakalais: 
siekini saulės, siekim laisvės — skriskim jų keliais!

Kazys Inčiūra

TOLIMOS ŠALIES
Kur
Kur
Ten Lietuva mano brangi, 
Ten širdis vis mane traukia.

banguoja Nemunėlis, 
Šešupė miela plaukia, —

Ten darželiuos pinavijos, 
Ir mergelės kaip lelijos, 
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda duona daug gardesnė.

Žmonės tur ten gerą širdį; 
Draugai mano ten beliko, 
Tik vienam man vargdienėliui 
Iš tenai išeit priliko.

Kur gimtinės yr kaimelis,
Kur gyvena sens tėvelis, —
Ten mergelė ir močiutė, 
Tenai broliai ir sesutė.

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau,
Sparnus paukščio kad turėčiau,
Ten berasčiau tarp savųjų
Daug linksmybių aš saldžiųjų.

Ksaveras Vanagėlis

Argi sunku suprasti, kad šiais laikais atsargumas ir kan
trybė labai brangios vertybės?

Agentūros užsienyje pasirinktos tokios, kokias buvo ga
lima gauti ir kokias pripažino mūsų krašto vyriausy^s 
įstaigos. Jei „V” redaktoriui būtų rūpėjusi tiesa, lengvai 
būtų galėjęs sužinoti iš Fondo pirmininko.

Iš visko matyti, kad Lietuvos Šalpos Fondo puolėjams 
rūpi ne suvargusių Lietuvos žmonių šelpimas, ne darni A- 
merikos lietuvių vienybė. Įdomu, ar ilgai jie taip triukš
maus.

Nejau „vardan tos Lietuvos vienybė” nesužydės ir ne- 
prašvies kelio per tamsumas į skaidrų lietuvio lietuviui 
meilės rytojų?

LIETUVA KRYŽMINĖJE UGNYJE
Neseniai Argentinoje išėjo 

ispanų kalba 478 puslapių 
knyga apie Lietuvą. Jos var
das — Lituania Entre Fuego 
Cruzado. Lietuviškai — Lie
tuva Kryžminėje Ugnyje. Ją 
parašė Casimiro Verax, kurs 
uoliai bendradarbiauja ispa
niškoje spaudoje skleisdamas 
tiesos žodį apie Lietuvą.

Mums čia rūpi supažindin
ti skaitytojus bent su pora 
tos knygos skyrių, kurie pa
rodys, kaip kruopščiai ’ ir są
žiningai autorius parašė sa
vo veikalą. Tai pirma tokio 
masto knyga ispaniškai apie 
Lietuvą.. Red.

Įžanginės pastabos
Milžiniška valstybių ir tau

tų kova, kaip klaikus viesu
las, labiausiai nusiaubė tuos 
kraštus, kurie yra užpuolikų 
kaimynystėje.

Šioje knygoje bus kalba
ma apie vieną tokių kraštų 
— LIETUVĄ. Ji yra auka 
dviejų invazijų: pirma bolše
vizmo, vėliau nacizmo. Tuo 
jos padėtis ir patirtis skiriasi 
nuo valstybių, kurios neša 
tik vienos okupacijos jungą. 
Lietuva tikra prasme pateko 
į kryžminę raudonojo ir rudo
jo fronto ugnį. Jos žemė dre
bėjo nuo tūkstančių tankų ir 
padangė Virpėjo nuo susigrū- 
musių lėktuvų. Jos žmonės 
dešimtimis tūkstančių buvo 
žiauriai išblaškyti po sveti
mus kraštus. Ir dabar ji visu 
sunkumu tebejaučia pafron
tės vargus.

Per vienerius metus Mas
kvos raudonieji eksperimen
tai Lietuvoje ir keletas metų 
„Naujosios Santvarkos” pra
ktikos šiame krašte reikš
mingi ne tik patiems lietu-

viams, bet įdomūs visiems, 
kurie ieško šio karo prasmės 
ir nusistatė savo individualią 
poziciją. Kad šis teigimas 
turi pagrindo, įrodo Argenti
nos rimtų spaudos organų ir 
leidyklų jau ankstyvesnis su
sidomėjimas šios knygos kai 
kuriais straipsniais.

Šios knygos tikslas buvo 
atskleisti vienos Pietų Ame
rikoje mažai pažįstamos tau
tos veidą; veidą laisvės lai
mėjimuose ir priespaudos 
kančiose.

Prancūzų istorikas, Fustel 
de Coulanges, yra pasakęs: 
„Reikia dešimties metų ana
lizės vienos dienos sintezei”. 
Duoti tautos praeities, jos 
kultūros, jos kovų ir troški
mų sintetinę ir tikslią ap
žvalgą, suprantama, nėra 
lengvas uždavinys, juo la
biau, kad buvo rašoma ne 
metais, o mėnesiais. Autorius 
šio darbo drįso imtis tik pa
siremdamas savo betarpiš
kais stebėjimais ir nusistovė
jusiais dokumentais.

Dokumentų kalba kartais 
nors ir griežta, bet nepakei
čiama. Nei lietuvių tauta, nei 
šio darbo autorius ir leidėjai vosTpaudlmu,’kad jos būtų 

tautų į geras labiau patinkamesnės bolše- 
ivikinei Rusijai. Tų vyriausy
bių narius parinko ne vietos 
gyventojai, o Rusijos pasiun
tinybės.

Pravedant rinkimus į vadi
namą Liaudies seimą, kurs 
turėjo Baltijos kraštus pri
jungti prie SSSR, daug kur 
nesilaikyta įstatymų, laisvai patvirtino ir 
pastatytieji žmonių kandida- seimo narių priesaika di 
tai buvo terorizuojami, areš- ji liudijimai.

Pasaulio Estų draugija šie
met išleido buvusio Estijos 
prezidento ir paskutinio Esti
jos ministerio Maskvoje Au
gust Rei knygelę „Have the 
Baltic Countries Voluntarily 
Renounced Their Freedom?”

Čia autorius daugiausia 
kalba apie bolševikų darytuo
sius, neva, rinkimus Baltijos 
valstybėse tų seimų, kurie 
balsavo už Baltijos kraštų 
prisijungimą prie SSSR. Jis 
iškelia daug svarbių faktų. 
Jis visų pirma džiaugiasi, kad 
Amerikos Valstybės depart- 
mentas yra gerai informuo
tas, kokios rūšies tie balsavi
mai buvo, kad jie nereiškė 
gyventojų valios, bet buvo 
okupacinių jėgų prievartos 
įtakoje; taigi Amerikos vy
riausybė ir nepripažįsta Bal
tijos kraštų prijungimo prie 
SSSR, kas buvo įvairiais at
vejais atsakingų Amerikos 
vyriausybės asmenų pareikš
ta. Toliau autorius pabrėžia, 
kad Baltijos kraštuose vy
riausybės buvo pakeistos ne 
pačios tautos noru, o Mask-

ir blogas, kilnias ir niekšin-1 
gas, nei nejaučia joms kokios 
neapykantos. Jei lietuvių kai
mynai istorinėje ir aktualio
je šios knygos apžvalgoje 
kartais aiškinami jiems nepa
lankių faktų šviesoje, tai ten
ka vien gailėtis, kad pats fak
tų turinys nėra kitoks.

Lietuvio prigimčiai priešin
ga savo dorybėmis girtis, o 
kituose ieškoti klaidų. Tačiau 
klaidos ir nusikaltimai anks
čiau ar vėliau iškyla ir neieš
kant. Laikydamies principo 
„mylėti žmones, bet ne jų 
klaidas”, mes laikomės ir an- 
ro tolygaus principo: gerbti 
visas tautas, bet ne jų politi
kų ir karo vadų padarytas 
kam nors skriaudas ir nusi
kaltimus...

Pasak filosofo Vidūno, lie
tuviai yra sielos kultūros tau 
ta. Jie galį būti daug nuošir
desni negu kitų tautų žmonės. 
Jie visus sutinka teigiamai, 
su tikru įvertinimu ir toleran
cija.

Lietuvių tautos būklė ir jos 
polinkiai padarė, kad jie iš
tisais amžiais prieš slavus ir 
germanus turėjo ginti savo 
individualumą. Jų santykių 
su kitomis tautomis nelai
mingi yra tiktai tie laikotar
piai, kada lietuviai būdavo 
priversti gintis prieš žymiai 
didesniųjų kaimynų daromas 
gyvybiniams tautos 
sams skriaudas.

Kitos tautos savo 
se turi arus, liūtus, 
kitus galybės simbolius. Tai 
didinga. Lietuviai turi Vytį, 
šarvuotą raitelį ant balto žir
go, šuoliais lekiantį, kardu 
užsimojusį. Tai kilnumo, tai 
riteriškumo simbolis.

Šiuo metu, kąi knygų rin
koje pasirodo vis daugiau ir 
vis įvairesnių veikalų apie 
valstybių santvarkas ir tau
tų rūpesčius, mes nesitikime, 
kad knyga apie mažą tolimą 
Lietuvą sensacingai išgarsė
tų. Ji netarnauja jokiai idė
jinei madai ar aktualiai pro
pagandai. Jos autoriaus ir 
leidėjų norai neliks apvilti, 
jei rimtoji skaitytojų katego
rija bus giliau supažindinta 
dar su viena Europos tauta, 
kuri pasižymi labai origina
lia savo dvasine kultūra ir 
šiam kontinentui yra artima 
savo katalikiškos pasaulėžiū
ros idėjomis.

Vienas užsienietis kartą pa 
sakė, kad lietuviai esą pamal
džiausi krikščionys pasauly
je. Ir pridėjo, jog mieliausia 
jam gyventi būtų tokių žmo
nių tarpe. Tikrai, lietuvių 
šviesus dvasinis lygis visados 
buvo jų kultūros pažymys. 
Savo istorijoje — kuri dar 
nepasibaigė — išorinių ap
linkybių spaudžiami, jie rūpi
nosi daugiausia tuo, kas žmo
gaus kultūrai svarbiausia — 
vidinė kultūra ir jos taurini
mu.

intere-

herbuo- 
saulę ir

Kuo tautos gyvos ? Kas su
daro jų esmę? Kuo viena tau
ta skiriasi nuo kitos? Kuo jos 
stipriausiai atsispiria prieš 
išnaikinimą ir nutautėjimą? 
Mes į šiuos klausimus atsa
kome labai trumpai: savo vi
daus turiniu. O šis turinys, 
tai tautos kuriamoji galia ir 
josios padariniai — dvasinės 
ir materialinės kultūros pa
minklai. Tautos dvasinės kul
tūros paminklai, kuriais pa
sireiškia jos kuriamoji galia 
yra jos kalba, charakteris, 
folkloras, menas ir tikėjimas. 
Tai visos tautos dvasiniai 
turtai, kurių niekas negali iš 
jos atimti. Kol tauta įstengia 
ir gali dvasines vertybes kur
ti, tol ji yra gyvas organiz
mas. “Pagaliau tauta gali ir 
žūti, bet jos sukurtos kultū
ros ir meno paminklai apie ją 
dar ilgus amžius kalbės. Jie 
yra savaime gyvi ir savo kū
rėjų patvariausi liudininkai. 
Lietuvos praeitis sena, didelė 
ir imponuojanti, lietuvių kal
ba yra viena iš turtingiausių 
ir kilmingiausių pasauly, lie
tuvių liaudies menas ir tauto
saka neišsemiami; jų litera
tūra sparčiai tobulėjo; jų o- 
pera buvo pasaulyje pagarsė
jusi; jų kultūra persunkta 
visuotinąja katalikybės dva
sia. Savo ekonominiu susitvar 
kymu nepriklausomoji Lietu
va stovėjo tarp pažangiausių 
Europos kraštų. Pagaliau lie
tuvių viltys į laisvą ateitį ne
palaužiamos.

Per savo 22 nepriklausomo 
valstybinio gyvenimo metus 
darbšti 3 milijonų tauta įro
dė, kad kiekviena kūrybiška 
valstybė gali gyvuoti, jei ga
lingesnieji kaimynai jos ne
pavergia. Ir antras tvirtini
mas, kad tauta gali pasiekti 
dvasinės ir medžiaginės ge
rovės tik laisva būdama. Šie
met (1943 m.) lietuviai mini 
25 metų savo tėvynės nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį. Amžiaus ketvirtis 
trumpas laikas valstybės is
torijoje. Bet šis laisvo kūry
binio gyvenimo laikotarpis 
savo reikšme ir laimėjimais 
daugiau tautai svarbus, nei 
šimtai metų vergijoje. Po Di
džiojo Karo Lietuvos neprik
lausomybė buvo pačių lietu
vių ginklu atsikovota ir jau
nos valstybės formoje atsteig 
ta kaipo didžių laisvės tradi
cijų senosios Lietuvos tęsi
nys. Lietuvių tauta buvo lai
sva dar tais laikais, kai seno

■i* *
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tuojami ar tiesiog nušal 2 ’ 
mi, o Lietuvoje, tai ties s2e užėmė is- 
kandidatais parinkti bolš ■’ 
kų numatyti žmonės, bąli c3, 
tojams neduodant jokios g ^(įartres ka- 
mybės pasirinkti, nes ka ^„taikos me- 
datų buvo tik tiek, kiek t 
jo būti išrinkta, ir jie b 
ne laisvai, ne pačių žm J 
pasiūlyti. Rinkimai buvo 
vesti su grąsinimais, kad 
nebalsuos, tas yra liau 
priešas, o visiems buvo

>tę Sąjungi
nėje užėmė is- 
" j miestą, ku- 
įjojibrangeny-

'.įais taikos me- 
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Jis gėrėjosi pui- 
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Autorius iškelia faktus 
sų, rinkimų sufalsifikav 
Pabrėžiama, kad, pvz., Li 
voje buvusieji raudonojo: ^sty meksfaltas 
mo nariai vėliau padarė olimpą prie pa
šą pareiškimą, kad Lietu ^ooras esti dar 
balsavo tik 16 procentų gi .joškesnis, o nuo 
čių balsuoti žmonių. Kn ;Stogo akmeninis 
Įėję iškeliamas pareišk 
Dr. Garmaus, kurs buvt 
rys socialdemokratų part 
buvo tuo laiku Kauno bur $ šalies lygu- 
tru ir Lietuvos Raudo ,L"------
kryžiaus pirmininku. - 
Garmus pareiškė, kad 
m. liepos 20 d. 9 vai. va laukai, sa- 
buvo pirmas privatus m įį vieną ket- 
jo seimo posėdis, kur ^jos aruodų. 
Lietuvos komunistų par L juos piligri- 
gen. sekretorius Snie 
pranešė, kad visi turi ba 
ti už Baltijos kraštų pr 
girną prie Rusijos, kad 
vienas, kurs išdrįs bal 
priešingai, bus sušaud 
Tą Dr. Garmaus pareis

įj alsuoja, ry- 
milžinu skruz- 
į galvoti apie

įiotkurių auga
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lauš jos vardo nežinojo, o|dnietij šitais 
tuvos valstybė galinga ėjo didysis 
jau XIII amžiuje.

Lietuvių transatlan 
lakūnai, Darius ir Gii 
rekordiškai perskridę v 
nyną ir tragiškai žuvę 
tėvynės, jaunajai Lietuv ąįjisas archi- 
liko testamentą: „Nepa ir Vit
kus pirmiems žygiams 
tis toliau, aukotis ir lail 
Tie žodžiai yra lyg vist 
tuvių tautos šūkis. Ne 
viena kova pasiseka, be Chartres mies- 
ra laimėjimo be kovos, pasiekia galų

Gyvas tautinis ideali 
tautinio uždavinio nūs: 
mas, pasiaukojimo dvas 
kurių kilo viskas, ką nt 1 
lausoma Lietuvi sukūr dalykų 
vaikuose ir šiandieną t 
veiklus ir gyvas. Tikę; 
jog didžiųjų demokratij 
dų paskelbti Atlanto Ča 0 ,-j. 
ir Keturių Laisvių prii utiesiisavo 
dar nėra pažeisti ir ki 6 DeĮ 
principai neliks vien 6 
teorijų plotmėje, skai 
dabarties^ sutemas. :

Materialistinė ided 
Sovietų Rusijoje, pavers 
ganizuotu nihilizmu, lit 
tautos charakteriui ir pi 
logijai visiškai svetima 
svetimas jai ir išdiduss 
sistinis nacizmas. Lie 
šioms abiems agresii
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A. Vaičiulaitis
ų draugija šie- i 
ivusio Estijos : 
askutinio Esti- : 
Maskvoje An
elę „Have the 
es Voluntarily 
eir Freedom?” 
is daugiausia 
evikų darytuo- 
kimus Baltijos 

seimų, kurie 
altijos kraštų 
prie SSSR. Jis 
svarbių faktų, 
džiaugiasi, kad 
stybės depart- 
erai informuo- 
;ies tie balsavi- 
d jie nereiškė 
lios, bet buvo 
jgų prievartos 
Amerikos vy- 

pripažįsta Bal- 
•rijungimo prie 
vo įvairiais at- 
ngų Amerikos 
smenų pareikš- 
orius pabrėžia, 
kraštuose vy- 

o pakeistos ne 
noru, o Mask- 

, kad jos būtų 
amesnės bolše- 
i. Tų vyriausy- 
rinko ne vietos 
Rusijos pasiun

»LRTRES KATEDROS STATYTOJAI
kandidatę --------------------
kų numafe “aeitą savaitę Sąjungi- 

1 į Prancūzijoje užėmė is- 
I Chartres miestą, ku- 
Į yra didžioji brangeny- 
| garsioji Chartres ka- 
I Ten anais taikos me- 
ankėsi rašytojas Ant. 
Jaitis. Jis gėrėjosi pui- 
katedra, kuri išliko ir 
kare beveik sveika. Ke- 

me drauge su nuosta
bu pastabiu rašyto jum į 

‘ ūzų žemę, į Chartres 
ą ir sustokime prie ka- 
B. Tegu kalba rašyto- 
Red.)

tojams^, 
mybėifc

ne laisvu. • 
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Autoriuj,

Pabrėžiu 
vojebu^ 
rao nariai;-:

balsavo bit 
čių bals®-'

Dr. Garinu, 
ryssoeiafe 
buvotuofeį

didmiesty meksfaltas

ti benzino oras esti dar 
f*nis ir troškesnis, o nuo 

Dame stogo akmeninis 
,s sunkiai alsuoja, ry
mas ties milžinu skruz- 
u, tu imi galvoti apie 
is Beauce šalies lygu- 
r kalvas, ant kurių augakryžiauspn_ n'Kaivaa, aiiL Kurių auga 

„ ,.113 medžiai, snaudžia gied
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!S seimą, kurs 
>s kraštus pri- 
SSR, daug kur 
tatymų, laisvai 
monių kandida- 
'izuojami, areš-

gyvos? Kas su- 
Kuo viena tau- 

> kitos? Kuo jos 
tsispiria prieš 
r nutautėjimą? 
Jausimus atsa- 
umpai: savo vi- 
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ss vertybes kur- 
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u tauta gali ir 
sukurtos kultū- 
iminklai apie ją 
žius kalbės. Jie 
gyvi ir savo kū- 
usi liudininkai, 
litis sena, didelė 
iti, lietuvių kal- 
iš turtingiausių

alį Prancūzijos aruodų, 
atsimeni tuos piligri- 
kurie kadaise tirštais 

. s, kaip strazdų pulkai, 
ė melstis ir pasiguosti 

-i jai Chartres Madonai, 
priešingai: štai garsius žmones, ku- 
Tą Dr. Gr. vajonės dieną ir naktį 
patvirtino, nugręžtos į katedrą, vi- 
seimonfe asauly gražiausią, tikrą 

lūs genijaus himną Die- 
s 'bei ir meno aukščiausią 

■ ię. Štai dulkėtas, ištroš- 
ju lazda rankoje prieš 
5 trisdešimt metų šitais 
is pėsčias ėjo didysis 
ūzų poetas Charles Be
turį netrukus kulka už-
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ti už Bafe
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ji liudiji

siosRoBd!; 
lauš jos nr. 
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jauXIHE

Lieta 
lakūnai, k karo laukuos, štai len- 
rekordište yspianskis savo krašte 
nynąirte uoja šitos bažnyčios 
tėvynės,)!: « gilinasi į visas archi- 
liko testo ’os, skulptūros ir Vit
kus pinė letales, kad paskui jau 
tis toliau [žinotų ir viskuo gėrė- 
Tie žodit kaiP Huysmans, 
tuvių tais 
viena b'

Ižinotų ir viskuo gerė-

o ilgas dienas katedros 
, senam Chartres mies- 
rio istorija siekia galų 
nėnų dienas, ir tarp 

Gyvastį tartum muzikos garsai 
tautinio e įningos, piliorių girios 

o susiraminimo, tiesos, 
dos, dangiškų dalykų 
i ir tvirtybės sunkiam, 
iiojautos mus blaškan- 
cely į mirties angą.
nematyti namų, o ji-

inąs, pato 
kurių &' 
lausoma Ii 
vaikuose! 
veiklus ii Į 
jog didžiu 
dųpaskell t0|ybės jau tiesia savo 
ir Keta- L ...
dar nėra e aukštybių ištroškusias 
principai: B šitie du padangėse 
teorijų jfc L -

s bokštus, nelyginant

iškilę broliai savo amžium 
skiriasi keliais šimtais metų 
ir nėra tarp savęs panašūs: 
vyresnysis, piramidės pavi
dalo, yra kuklus ir drąsus, be 
jokių puošmenų, vien savo li
nijų ir proporcijų nuostabu
mu kuriąs grožio stebuklą ir 
užimąs pirmą vietą Prancūzi
jos architektūroj. Antrasis 
gi yra žaismingai išsigraži- 
nęs ir savo ūgiu prašoka pir
mutinį bokštą. Taip juodu iš 
tolo jau kviečia žmogų prie 
savęs, kviečia toki giedrūs ir 
rimti, lyg į amžinas viršūnes 
ištryškęs gaivus ir tvirtas 
tikinčiojo šauksmas. Valan
dėlę jie dingsta už medžių ku
petos, štai vėl išsineria jau 
arčiau, su visa galinga baž
nyčios mase, su aplinkui susi
gūžusiais ramaus ir praktiš
ko miesto namais. Ir toji ka
tedra yra čia valdovė, kuri 
regi ir saugo vyno derlių pa
šlaitėse, prižiūri nokstančius 
javus lysėse, guodžia ligonius 
ir sielvarto skandinamus 
žmones, rūpinasi mažais kū
dikiais, nedrąsiais rankomis 
skėtriojančiais, ir tais žilais 
seniais, kurie rytoj guls jau 
ant grabo lentos. Ir šaukia ji
nai visus — iš tolimųjų salų 
japonas šiandie vyksta žvelg
ti į jos bokštus, į statulas ir 
vitražus, per vandenis plau
kia amerikiečiai ir atsistoję 
stebi portalus ir akmeninius 
skliautus, jau senos moterys 
klaupia bažnyčioj ir lenkia 
galvą prieš Juodąją Madoną, 
ir įsimylėjusių pora susėdę 
žiūri į tą nuostabųjį Jesės 
Medį, kuriame simboliškai iš
reikšta Jėzaus giminės istori
ja ir išsišakojimas ligi Dievo 
Sūnaus atėjimo.

Ir šituos keleivius, kurie 
čia išbus dieną ar dvi, nūn 
ima didis noras atspėti, kas 
gi buvo tasai, iš kurio rankų 
ištryško šita akmeninė sim
fonija ir galybės pilna gies
mė. Kas mūsų nustebusiai 
akiai atvožė šitą grandiozinę 
knygą, iš kurios senųjų laikų 
žmonės skaitė pasaulio isto
rijos eigą, išskobtą skulptū
rose ir ištirpdytą vitražų 
stikluose, o mes patys pati- 
riam tikrą pagarbą tolimų 
amžių kūrybinei dvasiai, kuri 
buvo galingesnė už mūsų die
nų jokios atsparos neturin
čius teptuko, kalto ir plunks
nos darbus, nors supelijusio 
proto išminčiai dar tebetauš- 
kia mūsų knygose ir laikraš
čiuose apie „juodus viduram
žius”.

Kaip daugelio didelių daly

kų sumanytojai ir vykdyto
jai, kaip ir Chartres katedros 
kūrėjas nėra žinomas. Kitose 
katedrose, kurių Prancūzijoj 
randam tiek daug ir tokių 
gražių, pasitaiko rasti kur 
bokšto akmeny architekto 
pavardę: jis tada vadinosi 
mūrininku, akmenskaldžiu— 
cementarius, lapicida. Tačiau 
nors jis vadinosi paprastu 
darbininku, per dieną gauda
mas vos keletą skatikų atly
ginimo ir dar dovanų priedo 
— gelumbės savo šeimos rū
bui, statinę vyno, — jis vis- 
tiek buvo menininkas, spe
cialistas, kuris žinojo savo 
galią ir dėl to buvo vertas 
visų pagarbos. Ir galima nu
manyti, kad jo vardas buvo 
visų lūpose, kad gyvas jis ap
link save jautė šlovės aureo
lę, o mirusį dažnai jį palai
dodavo prie altoriaus, štai 
šito, iš pažiūros paprasto, 
miestelėno galvoj gimė ir 
glūdėjo anie bokštai ir kolo
nos, jis tarėsi dėl stiklo pie
šinio ir numatė pranašų, a- 
paštalų, paskutinio teismo ar 
net kasdieninių darbų statu
las prie durų ir apskaitė, kur 
bus užkeltos chimeros ir gud
rumo pilni velniūkščiai.

Nežinom jo vardo nė pa
vardės, bet jis buvo didelis, 
buvo genijus, kojomis tvirtai 
bestovįs žemėj, o galva atsi
rėmęs ant vienos Beauce kal
vos išaugo šitas milžiniškas 
darnių akmenų kalnas ir iš 
kurio ištryško pilna lyrizmo 
giesmė ir tiksliai apskaičiuo
ta architektūra, žmonių triū
so ir meilės vainikas, drauge 
įkūnyta mintis, tikėjimo pa
reiškimas ir žodis, kuris švie
tė ir mokė apie „šventosios 
religijos tiesas tuos, kurie ne
moka skaityti”, kaip 1355 m. 
rašo Sienos dailininkų statu
tas.

O kad architektas galėjo 
savo minčių kūdikį pastatyti 
Chartres mieste, reikėjo ne
laimės. Vieną dieną mieste
lėnai, artimųjų ir tolimesnių 
apylinkių gyventojai nuliūdę 
ir su išgąsčiu sužinojo, kad 
jų numylėta Madona, jų tik
roji motina ir gimdytoja, jų 
globėja liko be pastogės. Iš
girdę, kad jinai, graži savo 
juodume yra gaisro išvyta ir 
ieško, kur prisiglausti, visi su 
baime ir ašaroms akyse dairė 
si aplinkui. Ir ne tik Chartres 
gyventojai, bet ir tolimų sri
čių, iš Orleano, iš Normandi
jos, iš Bretanijos ir šiaurinės 
prancūzų žemės žmonės me
tė savo darbus, paliko savo 
pastogę ir bėgo padėti šven
čiausiajai Panelei. Ir Huys
mans mums apsako, kaip tur
tingieji nešė savo lobius, pi

nigus ir puošmenas, sykiu su 
pavargėliais traukdami ve
žėčias, pilnas grūdų, alyvos 
ir vyno, vilkdami medžius, 
kalkes — visa tai, kas galėjo 
tikti darbininkų maistui ir 
bažnyčios statybai. Visi ke
liai be pertrūkio buvo užplūs
ti keleivių. Susimaišę vyrai ir 
moterys gabeno medžius, stū
mė ratus su ligoniais ir palie
gėliais. Niekas, nei klampy
nės nei pelkės, nei girios be 
kelių nei upės be kraštų ne
galėjo sustabdyti žygiuojan
čių minių — ir štai vieną ry
tą, ten toli horizonte, jie iš
vydo Chartres miestą. Ir ši
tos senių, vaikų, moteriškių 
gaujos ūmai susitvarkė. Didi
kai drauge su prastais žmo- 
neliais kinkėsi į plėškę, ėmė 
neštuvus, dievotai vykdė sun
kius darbus; patricijų žmo
nos gelbėjo kaimietėms at
miešti kalkes su smėliu ir val
gį virti.

Aušra jau teka, ir vėl at
gyja visa apylinkė: vieni ka
sa pamatus, kiti valo griuvė
sius, kiti būriais plūsta į ka
syklas, už aštuonių kilometrų 
nuo Chartres, ir ten skelia 
kartais tokius didžiulius lui
tus, jog tūkstantis vyrų su 
dideliu vargu juos ištraukia 
iš gilumos ir užvelka ant kal
vos, kurioj iškils busimoji 
bažnyčia. „Tada tai atsitiko 
didingas dalykas, — kalba 
mums Huysmans. — Buvo 
tai toks kryžiaus karas, kaip 
dar niekad nebuvo buvę. Ne 
Kristaus grabą nūn reikėjo 
išplėšti iš netikėlių rankų, ne 
karo lauke kovoti prieš gink
lą ir žmones: čia reikėjo pri
versti Viešpatį, esantį savo 
apkasuos, duoti ataką prieš 
dangų, jį nugalėti meile ir 
kantrybe; ir Dangus pripaži
no esąs nugalėtas; Angelai, 
šypsodamiesi, pasidavė; Die
vas nusileido ir savo pralai
mėjimo džiaugsme plačiai at
vėrė savo malonių iždą, kad 
būtų apiplėštas”.

O vienas ano meto kunigas, 
sujaudintas, rašė savo pažįs
tamam anglų vienuoliui:

„Kas gi praėjusiais amžiais 
bėra girdėjęs apie panašius 
dalykus, kurie nūn vyksta 
mano akivaizdoj? Tuštybe ir 
lepumu mitę didikai, bajorai 
ir gražios moterys lenkia sa
vo sprandą po plėške ir kaip 
darbiniai gyvuliai kinkosi į 
akmens, medžių ir cemento 
prikrautus vežimus, statyda
mi Dievo buveinę. Taip jie 
eina susilieję tarp savęs, visi 
luomai susimaišę; kroviniai 
kartais esti toki sunkūs, kad 
prireikia tūkstančio žmonių 
vieniems ratams; ir tačiau 
tose ilgose virtinėse nei jokio 
keiksmo nei niurnėjimo. Kai 
sustoję pakeliui jie valandėlę 
atsikvepia, girdi vien gailes
tį, maldas ir prašymus, kurie 
nužemintai kyla į dangų. Jei 
toj minioj pasitaiko tiek už
kietėjusi širdis, kad artimui 
negali atleisti užgavimo, tai 
tą išskiria iš Dievo kūdikio 
būrio. Pasiekę kalvos viršų, 
priešais katedros duris susta
to aplinkui vežimus, ir norė
tum sakyti, kad tai mistinė 
karo stovykla — ir giedant 
himnus ir giesmes praeina 
naktis ligi pirmųjų mišių va
landos”.

Ne diena ir ne metai, o 
daug žiemų ir vasarų prabė
go, kol 1220 m. bažnyčia buvo 
pašventinta, dalyvaujant 
Prancūzijos karaliui Liudvi
kui šventajam. Pet tą staty
mo laiką daug mirė darbščių 
senių ir pačiam amžiaus gra
žume darbininkų, vaikai išau
go į vyrus, o su jais iš lėto, 
bet pagal aiškų planą, augo 
sienos, stiebėsi bokštai, ir 
stiklo meisteris galvojo ir 
rinko savo vitražams spalvas. 
Ir štai jisai rado tikrą dan
gaus mėlynumą, tokį tyrą, to
kį skaidrų, tokį ne šio pasau
lio lūkesčiuos paskendusį, 
kad gražesnių ir grynesnių 
vitražų niekur nėra pasauly, 
kaip tuose trijuose Chartres 
katedros fasado languose — 
pačiuos senuosiuos ir pačiuos 
dailiuosiuos.

Ir aš ilgai mąsčiau ir svars
čiau, kuriais žodžiais galė
čiau jums apsakyti vieno tų 
vitražų — Jesės Medžio, nu
lieto dar dvyliktam amžiuj, 
— nuostabią galią, žemės 
skaudžių pirštų nepalytėtą 
giedrumą, nepaprastą saulės 
spindulio žaismą tam stiklo 
mėlynume.

Bet aš negaliu to apsakyti, 
nors žinau, kad tai gražu, 
kaip tolybių giesmė, kaip kū
dikio krykštavimas, kaip tie 
skaidrūs ir ramūs pasauliai, 
iš kurių mes amžinai esam iš
blokšti. Ir štai kodėl aš vis 
grįžtu savo mintyse prie šito 
žavesio, prie to gryniausio

Kun. J. Golden

ŽMONĖS nori žinoti
Prof. Geo. Herbert Betts, 

kuris dėsto religiją North
western universitete, parašė 
knygą „Tikėjimas 700 minis- 
terių — kunigužių”, kuri iš
leista Abingdon Press, Chi
cago, Ill, kurioje parodoma 
dabartinės apverktinos reli
ginės sąlygos tarp daugelio 
protestantų kunigužių Ame
rikoje. Ta knyga yra parem
ta atsakymais iš 500 kunigu
žių ir 200 studentų iš jų se
minarijų.

Ten baisiai parodoma, kaip 
daugelis protestantų kunigu
žių netiki į Šv. Trejybę, į 
Kristaus Dievybę, Jo Prisi
kėlimą; kad Jėzus gyveno be 
nuodėmės, ir klaidos; kad 
Kristus ateis teisti/žmonijos, 
kad biblija yra Dievo žodis, 
kad yra pragaras ir tt. Čia 
tik paduosime vieną ištrauką 
iš 31 pusi.:

„Trejybė. Nė viena protes
tantų sekta neturi kunigų, 
kurie tikėtų visi į tą tiesą. 
Liuteronai turi 99%, episko- 
palai 96 procentus. Beveik 
dvi trečiosios Kongresionalis- 
tų atsisako pripažinti Dievą 
Trejybėje vieną, ir viena ket
virtoji metodistų tą patį da
ro. Baptistų ir evangelistų 
14-12 procentų atmeta tą tie
są. Presbiterionų 22 procen
tai arba atsisako tikį arba at
sako netikrai į tą klausimą”.

60 pusi, skaitome: „Ben
drai, teologijos studentai 
tarp savęs dar labiau skiria
si kaip pryčeriai.”

71 puslp. praneša kaip pa-1 
vyzdį vieno teologijos studen
to įsitikinimus egzaminų ko
misija: P. Brown, Tamsta esi 
eretikas, bet garbingas ir pri-

kūrybos šaltinio, prie tos 
gludžiųjų amžių mums palik
tos pasakos, ir bijausi, kad 
ano meisterio rastos spalvos 
neimtų dilti mano atminime: 
noriu, kad jos ilgai būtų gy
vos su taisiais dangaus auk
štybes siekiančiais bokštais, 
toli regimais iš Beauce slėnių, 
iš kalvų, kad būtų gyvas ir 
nenykstamas su tosiomis por
talų statulomis, apie kurias 
vienas meno istorikas, kurio 
sielai ta gadynė šiaip sveti
ma, atsidūsėjęs pasakė: „Jos 
priverčia tarpais užmiršti se
nosios Eladės kūrinius”.

Didmiesty tvanku ir liūd
na. O tenai, už daugel mylių, 
žydi gaivus ir amžinas Jesės 
Medis, žydi mano ir tūkstan
čio kitų paguodai ir džiaugs
mui.

imsime. Gal Viešpats pasigai
lės Jūsų ir parodys klaidingą 
jūsų kelią.”

Įsigykite tą knygą, kuri 
kaštuoja tik $1.00. Kai per
skaitysite, jūs ne tik rasite, 
kiek daug pryčerių sakančių 
žmonėms „Biblija ir daugiau 
nieko, kaip Biblija”, netiki į 
Bibliją patys, bet rasite ir 
šaltinius, iš ko paeina jų ne
tikėjimas.

Ar nekeista, kad prof. 
Betts nepamini Katalikų 
Bažnyčios? Ar katalikai nėra 
krikščionys? Ar jis nežino, 
kad Amerikos katalikai turi 
10 milijonų daugiau narių, 
kaip skaitlingiausia protes
tantų sekta Amerikoje? Ar 
ne keista? Bet to apleidimu 
priežastis yra aiški. Jei jis 
tuos klausimus būtų siuntęs 
katalikų kunigams, tai jo 
planas būtų sunaikintas. Jis 
nebūtų galėjęs parašyti kny
gos tokioj dvasioj, kaip jis 
tai padarė dabar, pasinaudo
damas protestantų kunigu
žių netikėjimu, kaip pagrin
du, kai nėra tikėjimo vieny
bės, todėl yra negalima ir mo
kyti jaunimą krikščionybės. 
Štai ką jis sako tuo klausi
mu: Jaunimo religinis auklė
jimas turi eiti prie to, kad 
jie gautų tikro tikėjimo. Bet 
tas nereiškia, kad mes turė
tumėm juos mokyti katekiz
mo ar tikėjimo išpažinimo. 
Nebūtinai tai reiškia, kad 
mes turėtumėm kokio nors 
formalaus tikėjimo. Labiau 
tai reiškia, kad visas jų re
liginis mokslas, iš sakyklos, 
mokyklos ir namų, paleng- 
vėl vestų juos prie kelių pa
grindinių tiesų, kurios būtų 
reikalingos jų pačių geriau
siam krikščioniškam gyveni
mui”.

Sustok, pagalvok, ar su
pranti iš kur vėjai pučia? Ar 
supranti? Tik pagalvok, kal
bama apie paties savo geriau- 
sį išsilavinimą „krikščioniš- 
me gyvenime” be mokymo, 
be Kristaus mokslo, krikščio
nybės be Kristaus!

Sulietuvino kun. St. Raila

NEPRIIMS NACIŲ VADŲ

Bernas. — Šveicarijoj val
džia pranešė, kad bus drau
džiama įsileisti į Šveicariją 
nacių vadus ir jų pataikūnus 
po šio karo. Valdžia sako, kad 
nacių vadai ir jų pataikūnai 
nėra verti šveicarų prieglau
dos.

šių pasauly, lie- 
menas ir tauto- 
iami; jų litera- 
tobulėjo; jų o- 

saulyje pagarsė- 
ūra persunkta 
atalikybės dva- 
tominiu susitvar 
ausomoji Lietu- 
rp pažangiausių 
tų. Pagaliau lie- 
laisvą ateitį ne-

? nepriklausomo 
yvenimo metus 
i jonų tauta įro- 
ziena kūrybiška 
gyvuoti, jei ga- 
limynai jos ne- 
antras tvirtini- 
ta gali pasiekti 
nedžiaginės ge- 
va būdama. Šie- 
,) lietuviai mini 
» tėvynės nepri- 
paskelbimo su
jaus ketvirtis 
as valstybės is- 
šis laisvo kūry- 
mo laikotarpis 
ir laimėjimais 

ai svarbus, nei 
vergijoje. Po Di- 
jietuvos neprik- 
ivo pačių lietu- 
sikovota ir jau- 
formoje atsteig 
ių laisvės tradi- 
Lietuvos tęsi- 
tauta buvo kl
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heve, kokia tamsta daili! — tariau nustebus žiū- 
a į ją.
», retai rasi tikrą gražuolę, bet del seserėčios nė 
| negalėjau pasakyti. Ji ne visados patikdavo, 
s išvaizda buvo išdidi ir kartais perkieta, bet 
ąausiai ja gėrėjęsi buvo priversti su mano dėde

Ji velniškai daili!
turėjo plaukus, nudribusius ant kaktos, tikrai 
Į graikišką profilį, puikią kūno spalvą, mėlynas 
ĮU tamsiomis blakstienomis ir gražius antakius. 
R, tvirta, su gerai išsivysčiusia krūtine ji būtų 
Įsi atrodyti aštuoniolikos metų, jei burna, ne- 
t to panieka atsiduodančio, vėliau galinčio dar 
t padidėti lanko, nebūtų turėjusi vaikiškus ju- 
•, rodančius ankstyvą jaunystę. Jos eisena ir ges- 
įvo lėtoki, truputį nerūpestingi, be jokio maivy- 
EVienas pono Pavolio bičiulis kartą juokaudamas 
kad būdama dvidešimt penkerių metų ji kaip la- 
Įašą panėšės į Junoną. Ta pravardė jai ir liko.

tikrai pamilau savo puikią seserėčią, ir 
^įibai juokėsi iš mano susižavėjimo.

sserėčia, ar niekados neregėjai dailių moterų?

— Aš niekados neregėjau, nes gyva buvau toj skylėj 
palaidota.

— Galėjai į save žiūrėti veidrody, Regina. Juk ponas 
Konpratas sakė, kad esi daili.

— Paulius Konpratas? — šūktelėjau.
— Teisybė, — tarė dėdė, — pamiršau apie jį užsi

minti. Rodos, kurią ten dieną jis pasislėpė Krūmynėj 
nuo audros?

— Puikiai atsimenu, — tariau nurausdama.
— Ar ateis jis pirmadienį, Blanka?
— Taip, tėte. Komendantas šiandie parašė keletą žo

delių, kad priima kvietimą. Regina, kas tave aprengė?
— Suzona, kuri savo blogu skoniu ir kvailumu at- 

sigimus j tetą, — su apmaudu atsakiau.
— Rytoj, seserėčia, imsimės taisyti tavo tualeto 

trūkumų. Tačiau turėk bent truputį pagarbos savo 
tetos atminimui. Tu jos nemylėjai, bet ji mirė, ir jos sie
la tegu ilsis ramybėj. Eik pietauti; paskui Junona tave 
nuves į tavo kambarius.

Dalį nakties praleidau prie lango, maloniai svajoda
ma ir gėrėdamosi aukštais tamsiais medžiais tų Pavo- 
lių, kur man teko krykštauti, verkti, linksmintis, siel
vartauti ir regėti įvykstant mano dalią.

Tą vakarą buvau tokia laiminga, kad klebonas vos 
dunksojo mano atsiminimuos.

IX.
Bet prašau nemanyti, kad esu lengvos ir nepasto

vios širdies, nes tas pamiršimas buvo trumpas, ir po 
trijų dienų, atvykusi į Pavolius, savo klebonui para
šiau tokį laišką:

„Mano brangus Klebone,
Turiu tiek daug Jums visko papasakoti, pranešti 

tiek atradimų, tiek prisipažinimų, kad neišmanau, kaip 
pradėti. Įsivaizduok, kad dangus čia gražesnis, negu 
Krūmynėj, kad medžiai aukštesni, kad gėlės gaivesnės, 
kad čia smagiau, kad dėdė — vykęs gamtos išradimas 
ir kad mano seserėčia — daili kaip fėja. Brangus kle
bone, galit mane mokyti, barti, sakyti pamokslą, jūs 
vistiek man iš galvos neišmušit, kad Pranciškus I, jei 
jis mylėjo tokias dailias moteris kaip Pavolių Blanka, 
visai neklydo. Jūs patys, klebone, jūs patys pamatę ją 
įsimylėtumėt. Bet prisipažįstu, kad jos karališkos ma
nieros truputį baugina mane, kurios šiaip niekas nenu

gąsdins! Ir be to, ji tokia didelė... Ir norėčiau, kad ji 
būtų maža, tai mane būtų paguodę, nors šiandie aš ži
nau, kad mano mažas stuomenėlis yra lankstus, ele
gantiškas, visai suderintas. Vistiek! Aš Jūs klausiu, ką 
gi gerajam Dievui būtų reiškę prie mano ūgio pridėti 
kelis centimetrus! Pripažinkit, klebone, kad kai kada 
Dievulis pusėtinai užsispyręs!

Apie dėdę nekalbėsiu, nes žinau, kad jį pažįstat, bet 
man jau rodos, kad jį pamilsiu ir kad jį nukariavau. 
Brangus klebone, kokia didelė laimė būti dailiai! Daug 
didesnė negu esat man sakę. Visiems gali patikti, o kai 
būsiu močiutė, savo anūkams pasakysiu, kad tai pir
mas žavintis atradimas, kurį susekiau įžengdama į gy
venimą. Bet dar bus gana laiko apie tai pagalvoti.

Nors čia man viskas netikėta, bet jau visai susigy
venau su Pavoliais ir aplink mane esančia prabanga. 
Tačiau kartais nustebus dar riktelėjau, jei nebijočiau 
pasirodyti juokinga; slepiu savo įspūdžius, bet Jums, 
brangus klebone, galiu prisipažinti, kad esu dvasios 
pagavime.

Užvakar buvom nuvykę į V... nusipirkti drabužių, 
nes Suzonos darbas — tikra baidyklė. Ko nors nepa- 
manykit, brangus klebone, bet nežiūrint Jūsų pasigė
rėjimo tam tikrais rūbais, aš čia atvykau kaip puod- 
kelė, baisi puodkelė.

A, kaip smagu mieste! Aš džiūgavau, stebėjausi gat
vėmis, krautuvėmis, namais, bažnyčiomis, ir Blanka 
tyčiojosi iš manęs, nes V... ji vadina užkaboriu. Ką 
besakyti apie Krūmynę? Tris valandas gaišus pas siu
vėją ir modistę, mano seserėčia, kuri labai pamaldi, 
nuėjo išpažinties ir man su kambarine pavedė kelis 
pirkinius. Dėdė man davė pinigų naudingiems ir praktiš
kiems dalykams. Bet nemanykit, kad aš visai neži
nau, kas naudinga ir praktiška. Tuojau nubėgau į ke
pyklą ir prisipirkau pyragaičių; nusižeminus prašau 
dovanoti, klebone, bet aš turiu tikrą aistrą pyragai
čiams. Užimta šitomis naudingomis ir maloniomis pra
tybomis — su tuo Jūs sutiksit, nes juk svarbi pareiga 
maitinti šį niekingą kūną, — pastebėjau priešais ke
pyklą esančioj krautuvėj puikių padarėlių. Tuojau at
sidūriau ten ir nusipirkau keturiasdešimt du molinius 
vyrukus — visus, kiek ten jų radau. Dabar aš ne tik 
kad nė skatiko neturėjau, bet dar buvau smarkiai įsi

skolinus, nors tai man nieko nereiškia, nes juk esu 
turtinga. Seserėčia labai juokėsi, bet dėdė išbarė mane. 
Jis mane norėjo įtikinti, kad žmonių, didelių ir mažų, 
galvą turi tvarkyti protas, kad jis visokiam amžiuj pra
verčia ir kad be jo tik nesąmones darai. Pavyzdžiui: 
vietoj kojinių ir marškinių nusiperki keturiasdešimt du 
molinius žmogučius. Gailesčio pilna ir nusižeminius 
išklausiau šitos kalbos, mano brangus klebone, bet į 
pabaigą, kuri, duoda žodį, buvo gana vykusi, mano 
maištinga dvasia protui suteikė šlykštų kūną, ir tasai 
asmuo taip panėšėjo į mano tetą, kad ėmiau nekęsti 
proto. Toki buvo mano dėdės iškalbingumo vaisiai. 
O tuo tarpu turiu keturiasdešimt du vyrukus, kurie 
verkia, juokiasi, raukosi, kambary išsklaidyti, ir esu 
patenkinta.

Vakar vakare su Blanka kalbėjausi apie meilę, kle
bone. Sakykit, jei norit, kad jos esama tik knygose 
ir kad ji neliečia mergaičių! A, mano klebone! mano 
klebone! Mane ima baimė, ar Jūs nebūsit manęs ap- 
gaudinėję! — Po pirmų gedulo savaičių eisim į sve
čius. Mano dėdė randa, kad aš esanti per jauna, bet 
viena Pavoliuos neliksiu. Jei taip atsitiktų, tai supran
tat, klebone, kad man viena teliktų: arba šokti pro 
langą arba padegti rūmus.

Atrodo, kad esama rimto pamato man laukti didelio 
pasisekimo, nes būdama daili, turiu dar stambų kraitį. 
Blanka man sakė, kad gražumas, be kraičio, ne kažin 
ko vertas, bet drauge šie du dalykai sudaro puikų ir 
retą kąsnį. Taigi, brangus klebone, esu gardus, malo
nus ir sultingas kąsnis, kurio pageidaus, ieškos ir be
matant praris, jei tik leisiu. Būkit ramus, aš neleisiu, 
bent... Bet ša!

Pagaliau, klebone, nekantriai laukiu pirmadienio, tik 
nepasakysiu, kodėl. Tą dieną bus įvykis, kad muš mano 
širdis, įvykis, dėl kurio mane ima noras suktis ligi 
kvapo netenkant, mėtyti į orą skrybėlę, šokti, krėsti 
kvailystes. Dieve, koks gražus gyvenimas!

Bet nieko nėra tobulo, kadangi Jūs stinga. Sunku 
man apsakyti, kaip pasigendu Jūsų, mano vargše kle
bone! Taip norėčiau Jums išrodyti rūmus fr gerai pri
žiūrimus sodus, kurie taip nepanašūs į Krūmynę. Taip 
norėčiau Jums suteikti platų ir patogų gyvenimą, kaip 
čia kad yra! Kiekvienas daiktas ligi mažiausių smulk-



Philadelphijos Žinios
ITALŲ RINKLIAVA gyvento- AUSTRALIJOJ ATSIMENA LIETUVĄ

LANKĖSI DIDVYRIS

Rugpiūčio 5 d. čia lankėsi 
lietuvis Albertas Taran iš 
New Philadelphijos. Jaunuo
lis ką tik sugrįžo iš tolimo 
Pacifiko, kur per ilgą laiką 
skraidė didžiausiame bombo
nešyje ir bombardavo prie
šus. Jis atliko ilgų ir pavo
jingų 50 skridimų. Kiek jis ir 
jo draugai pergyveno, tai ir 
aprašyti ir apsakyti būtų 
sunku.
• Pirmoji kelionė sukrečia 
visus žmogaus baimės ir ne
tikrumo jausmus ir nervus. 
Kai pakibai ore, ir kai neži
nai ar mašina sustos ar ne, 
ar gal jau, tuoj mąstai, kad 
gal jau pulsi žemėn. Bet štai 
dar blogiau, kai neprieteliai 
kaip varnai aplink pradeda 
skraidyti ir savo „paukščiu
kus” — kulkas pradeda svai
dyti į lakūnus ir į visą lėk
tuvą. O jei tik tiek sužeistų, 
kad mašina sustotų, tai mąs
tai: sudiev visiems... Tik keli 
brangūs vardai, kelios atmin
ties minutės, ir jau supranti, 
kad esi kitame pasaulyje... 
O taip norėtum jaunas gyven
ti, džiaugtis šiuo gražiu pa
sauliu...

Bet Albertas buvo laimin
gas. Jis kovojo ir skraidė la
bai ilgai, net atsižymėjo, ja
ponų „zero” nudėjo ir nusiun
tė žemėn, iš kurios jis jau ne
bepakilo persekioti amerikie
čių. Ir jų lėktuvą buvo kelis 
kartus sugadinę, bet taip ne
baisiai, kad būtų pavojinga. 
Galutinai su viskuom apsi
prato ir skraidė ir norėjo 
skraidyti daugiau ir toliau.

Kario gyvenimas salose, 
kur nedaug kokių įžymybių 
yra, darosi keistas ir įvairus. 
Jei nori kur pasivaikščioti, 
tai tik paprastu keliu gali ei
ti, niekur nepabėgsi ir nepa
suksi, nes niekur kito nerasi, 
kaip tik baisias džiungles, ne
įeinamus krūmus; jei ten pa
sisuksi, tai sau mirties kilpą

užsiriši. Bet panašaus likimo 
draugai mokėjo gražiai ir į- 
domiai laiką leisti, kai po ke
lių kelionių gaudavo laisvo 
laiko, kad lauktų vėl naujo 
skridimo. Visų draugų, kurie 
drauge mokosi ir gyvena prie 
vieno lėktuvo, gyvenimas pa
tampa labai artimas, draugiš
kas ir lyg vienas. Juk visi su
rišti su savo kompanija ir sa
vo gyvybe. Todėl visi viens 
kitą atjaučia, myli ir palaiko 
labiau kaip savo brolį. Jų pi
lotas yra jų viršininkas. Vi
si jo turi klausyti ir visi turi 
jį mylėti.

PARAMA LIETUVAI

Philadelphijos lietuvių pa
rapijų klebonų pastangomis, 
rugpiūčio 20 d. bažnyčiose 
buvo padaryta ypatinga rink
liava Lietuvos Atstovybei 
prie Vatikano. Prieš tai iš
siuntinėti laiškai su sugrįži
mo adresais, kad kiekvienas 
galėtų atsiųsti savo auką tam 
svarbiam tukslui.

Rinkliava trijose Philadel
phijos parapijose davė apie 
$1,000.00 aukų. Bet aukos 
dar plaukia. Tikimasi, kad ir 
kitos lietuvių parapijos pana
šiai praves rinkliavas savo pa 
rapijose. Garbė Philadelphi- 
jiečiams, kad jie tai padarė 
taip skubiai, nes reikalas yra 
skubus ir nieko nelaukia.

GRĮŽO IŠ CHICAGOS

O. Balčiūnienė, 301 Whar
ton St., sugrįžo iš Chicagos, 
kur buvo nuvykusi dalyvauti 
savo dukters Teklės Teresės 
įstojimo į vienuoliją iškilmė
se. Ji ten dalyvavo su kitomis 
philadelphietėmis.

Jos duktė, žinoma Teklė 
Balčiūnaitė, jau įvilkta į vie
nuolišką abitą ir gavo naują 
vienuolės vardą. Ji dabar va
dinsis Angela — Sesuo An
gela. Tikrai gražus vardas ir 
daug žadąs.

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. I
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menų čia yra tvarkoj, ir man tikrai atrodo, kad esu 
žemiškam rojuj. Kas žingsnis aptinku vis kokį naują 
malonumą ir gėriuosi, kas žingsnis visa tai norėčiau 
ir Jums parodyti; aš Jūs ieškau, šaukiu, bet gražaus 
parko aidai neatliepia.

Sudie, mano brangus, geras klebone, aš Jūs nebu
čiuoju, nes negalima klebono bučiuoti (na, kodėl — 
aš savęs klausiuosi), bet Jums siunčiu viską, ką tik 
turiu Jums savo širdy, o ji pilna meilės. Klebone, aš 
Jus tiesiog garbinu.

Regina”.
Taip, aš greit pripratau prie prabangos ir puošnu

mo, į kurį ūmai > patekau. Ir dar teisybė, nors Blanka 
labai meili ir nutarė, kad mudvi sakysimės tu, ji man 
atėmė drąsą pirmomis dienomis, kai atvykau, ir dar 
ilgiau. Jos, kaip dievaitės laikymasis,- jos truputį išdidi 
išvaizda, nusimanymas, kad ji daugiau patyrus, visa 
tai varžė mane ir trukdė man būti visai laisvai su ja. 
Bet šis įspūdis ištirpo, kaip pavasario sniegas saulėj, 
ir po mudviejų pasikalbėjimo sekmadienio rytą mano 
kambary ta šlovė, kuria buvau ją papuošusi, visiškai 
žlugo.

Buvau dar lovoj, snūduriuodama pasigėrėti smagiu 
ir patogiu kambariu, maloniais žmogučiais ir pro ati
dalytą langą matomais medžiais. Pas mane atėjo Blan
ka, apsivilkusi uodeguotu rūbu, palaidais plaukais ir 
susirūpinusia kakta.

— Daili kaip dailiausios Valterio Skoto veikėjos, — 
tarau gėrėdamosi ja.

— Reginute, — pasakė ji sėsdama lovos pakojy, 
atėjau pasikalbėti.

— Gerai. Bet nesu dar visai išsimigdžiusi, ir tai at
silieps mano mintims.

— Net jei būtų kalba apie vestuves? — tarė Blan
ka, jau žinojusi mano nuomonę apie šį rimtą reikalą.

— Apie vestuves? Štai aš visai pabudau, — pasakiau, 
staiga atsisėsdama.

— Regina, ar tu nori ištekėti?
— Ar aš noriu ištekėti!... Koks klausimas. Man ro

dos, kad taip, ir ko anksčiau. Garbinu vyrus, myliu 
juos labiau negu moteris, išskyrus tuos atvejus, kai 
moterys tokios dailios kaip tu.

LANKĖSI KARIAI

L. Taliušis, 322 Greenwich 
Str., šiomis dienomis gavo sa
vo atostogas ir lanko savo 
pažįstamus. Jis jau ir seržan
to laipsnį užsitarnavęs. Jau
nasis karys labai maloniai 
nusiteikęs. Kario gyvenimas 
esąs jam tik malonumas. Pa
sisekimo ir toliausi

Tomas Kavaliauskas, žino
mas baseball žaidėjas, irgi 
buvo apsilankęs. Jis dažnai 
aplanko savo namiškius, nes 
arti gyvena ir gali apsilanky
ti. Jaunasis karys narsiai at
rodo.

Juozas Margevičius, U. S. 
C. G., jau po ilgesnio laiko 
vėl buvo parvykęs kelių die
nų. Jaunuolis labai gerai jau
čiasi, nors ir turi didžių per
gyvenimų. Kai sugrįš po ka
ro, daug ko galės papasakoti.

Alfonsas Rupšis pirmą kar
tą sugrįžo iš didelės kelionės 
iš Europos, kaip merchant 
marine. Jis tarnauja ten sy
kiu su kitais savo broliais.

Jonas Bigenis, 311 Whar
ton St., parvažiavo pirmų ato 
stogų po 5 mėnesių lavinimo
si. Jis jau pripratęs ir paten
kintas kario gyvenimu. Ka
rys atrodo labai šauniai. Jo 
brolis Mykolas kelintas mė
nuo, kai kariauja Prancūzi
joj- _______
MINKŠTOS KLAUPYKLOS

Šv. Kazimiero bažnyčioj ką 
tik įdėta minkštos klaupyk
los. Pirmą kartą atėję para
pijiečiai labai nustebo, kad 
taip dabar minkšta ir pato
gu klūpoti. Jau jie rengiasi ir 
gerokai paaukoti, nes bran
gokai ir kaštavo šiais laikais 
įtaisyti tas klaupyklas.

SERGA LIGONINĖJ

Vajaus metu Philadelphi
jos arkivyskupystėj surinkta 
įvairių drabužių virš pusės 
milijono gabalų. Visi jie su
taisyti, išvalyti ir išsiųsti į 
New Yorką, iš kur bus siun
čiami Italijon.

Vajus buvo nuo gegužės 28 
lig birželio 12. Šis vajus bu
vo globoj J. Em. Kardinolo 
o vyriausiu pirmininku buvo 
Msgr. C. McCormick, D. D.

Pažymėtina, kad visos va
jaus išlaidos buvo apmokėtos 
iš privatiškų šaltinių, o siun
timo išlaidas apmokėjo para
pijų klebonai. Dauguma dra
bužių buvo visai nauji. Pana
šaus plano laukia ir Lietuvių 
Bendro Fondo vajus. Juk ir 
lietuvių ir lietuvių prietelių 
yra kiekvienoj vyskupijoj, o 
su vyskupų priežiūra būtų 
galima gražų vajų pravesti ir 
daug laimėti laisvos ir Nepri
klausomos Lietuvos kovai.

JAUNAS JŪRININKAS

Pranas Agentas, 7638 
Buist Avė., jau tarnauja lai
vyne keli mėnesiai, nors dar 
tik 18 metų sukako. Jaunuo
lis jau ir daug pergyveno ir 
patyrė per trumpą savo tar
nystės metą.

Savo laiškuose rašo ne- 
miškiams ir meldžia, kad jie 
nepamirštų jo savo maldose. 
Naujas laivo ir jūrininko gy
venimas turi savo sunkumų, 
kuriuos lengvai pergyvena, 
jei jaučia, kad jo artimieji 
yra drauge su juo ir užtaria, 
meldžiasi, rūpinasi juo. Jis 
jau rengiasi namo parvykti, 
pasimatyti su savo artimai
siais ir tėveliais.

LAISVĖS VARPAS

ji

P. K. Šaulienė, 331 Whar
ton St., rugpiūčio 14 d. išvež
ta į Mt. Sinai ligoninę. Ten 
ligonė jau gavo kraujo per- 
liejimą ir dabar jaučiasi žy
miai geriau. Yra didelės vil
ties, kad pasveiks.

Pranas Vitkus, 302 Whar
ton St., po ilgos ligos, patal
pintas General Hospital. Da
ktarų priežiūroj ligonio svei
kata pradėjo žymiai taisytis.

Pranas Bagočius, 
Greenwich St., sunkiai 
go, bet jau sveiksta.

212 
sir-

Tur būt, visi esat apie 
girdėję, o daugelis ir matę, 
garsųjį Laisvės Varpą, kurs 
yra laikomas Philadelphijoje 
ant ypatingo -pastato, kad 
greit būtų galima išgelbėti, 
gaisrui ištikus. Bet ilgą ir į- 
domią varpo praeitį mažai 
kas žino. Tačiau jis yra ti
krai įdomiai atsiradęs Phila- 
delphijoj, ir įgijęs tautinės 
reikšmės.

Varpas buvo nulietas Lon
done Tomo Lister. 1752 m. bu 
vo atvežtas čia Pennsylvani- 
jos valstybės 50 metų pami
nėjimui. Kai varpas buvo mė
ginamas, kaip skambės, tai 
jis įskilo. Todėl vėl buvo tai
sytas ir per nauja lietas du 
kartu. Galutinai iškeltas 1753 
m. Jame esantis gražus įra
šas iš šv. Rašto buvo palik
tas: „Teskelbia laisvę visai

— Nereikia sakyti, kad garbinu vyrus, — rimtai 
atsakė Blanka.

— Kodėl?
— Nežinau kodėl, bet tau tvirtinu, kad mergaitei 

tai netinka.
— Maža bėda!... Be to, tokia mano nuomonė! — 

tariau, palįsdama po apklotu.
— Vaikeli! — pasakė Blanka, į mane žiūrėdama su 

pasigailėjimu, kuris man atrodė užgaulus. — Atėjau 
su tavim pasikalbėti apie savo tėtį, Regina.

— Kas gi atsitiko?
— Štai. Kaip tu, taip ir aš noriu kada ištekėti. Tėtis 

man jau atsakė daug pasipiršimų, bet man tai vistiek, 
nes nėra ko skubėti. Luktelsiu ligi dvidešimt metų. Tik 
norėčiau žinoti, ar jis visados priešinsis mano sutuoktu
vėms.

— Reikia jo pasklausti.
— A, matai, — tarė Blanka, truputį sumišusi. — Pri

sipažįstu, kad bijau tėčio, geriau pasakius, jis man 
atima drąsą.

Nustebusi atsirėmiau ant alkūnių ir nužėriau plau
kus, dengusius man veidą, norėdama geriau pamatyti 
seserėčią, šią valandą ji nudardėjo nuo aukštų debe
sų, kur ligi šiol ją buvau pasodinus, ir šitam dailiam kū
ne išvydau jauną mergaitę, kuri manęs daugiau ne
gąsdins.

— Man niekas drąsos neatima! — sušukau ir pa
ėmus priegalvį švystelėjau į vidurį kambario.

Blanka stebėdamos pažvelgė į mane.
— Ką tu darai, Regina?
— A, tai toks mano įprotis... Būdama Krūmyne j 

visados mėtydavau bet kur priegalvius, pykdydama 
Suzoną, kuri nuo tokių priemonių tiesiog pasiųsdavo.

— Kadangi Suzonos čia nėra, patariu atsisakyti nuo 
to įpročio. Grįžkim prie to, ką sakiau. Ar tau nepri
stigs drąsos susiginčyti su tėčiu apie vestuves, kurias 
jis nuolat kritikuoja?

— Taip, taip, ginčams esu labai gabi, pamatysi! Tuoj 
užsipulsiu dėdę ir reikalą vikriai laimėsiu.

Per pietus reikšmingai mirktelėjau seserėčiai pra
nešdama, kad tuoj leisiuosi į mūšį. Dėdė, nuuodęs pavo
jų, iš po didelių savo antakių tyrinėjo mudvi, ir Blan
ka, jau netekus ramybės, man davė ženklus nepraši

šaliai ir visiems 
jams”.

Šis varpas buvo labai bran- ---------
gintas, nes tai laisvės ir lai- ' Australijos vyskupas gina 
mės ženklas. Kai neprieteliai 
verždavosi arčiau, tai ir var
pą gelbėdavo ir su savim vež
davosi. Taip jis buvo išvežtas 
į Allentown 1777. Su juo pa
skambinta Amerikos laisvė ir 
visų žmonių laisvė, dėl ku
rios taip ilgai kovojama. Bet 
varpą vėl ištinka nelaimė. 
1833 m. liepos 8 d. su varpu 
skambinta vyriausiam teisė
jui, kurs ką tik buvo miręs. 
Ir tuomet varpas vėl įskilo. 
Šis paskutinis įskilimas tebė
ra ir šiandien. Jau jis nebe
taisomas.

Per ilgą laiką su šiuo var
pu skambinama įvairiomis 
svarbiomis progomis visos 
tautos gyvenime. Jei kas lan
kosi Philadelphijoj, tai nie
kuomet nepamiršta aplankyti 
Laisvės Varpo, paliesti savo 
ranka, pamatyti ir pasidi- 
džiaugti tuo ženklu, kurs taip 
gražią laisvę ir laimę paskel
bė amerikiečiams.

*

SEIMO ĮSPŪDŽIAI

Daug seimuose dalyvavau, 
bet niekur nepasitaikė patir
ti tokio svetingumo, kaip L. 
R.K.S.A. seimo metu, Scran
ton, Pa., lietuvių tarpe. Čia 
lietuviai netik svetingi, bet ir 
labai malonūs ir patriotiški. 
Kiek teko patirti, tai daugu
ma jų savo namuose kitaip 
nekalba, kaip tik lietuviškai.

Susivienymo nariai atsto
vai buvo priimti tikrai kara
liškai. Juos priėmė gražiai 
ne tik lietuviai, bet ir vietos 
vyskupas, vietos mayoras ir 
kt. Kurie pateko pas priva
čius žmones apsigyventi sei
mo metu, tai praleido laiką 
ne kaipo Seimo atstovai, bet 
kaipo svečiai, atostogauto
jai.

Visas seimo rengimo komi
tetas parodė daug draugišku
mo, o ypač to komiteto vadai 
J. Vaičaitis ir kiti. Nepapras- 
sto nuoširdumo parodė kun. 
J. F. Baltusevičius, šv. My
kolo par. klebonas. Jis visur 
buvo pirmutinis, jis visą lai
ką pašventė, kad tik seimas 
pavyktų. Seimo dalyviai, į- 
vertindami jo darbuotę, išrin
ko jį dvejiems metams savo 
organizacijos dvasios vadu. 
Darbavosi ir kiti 
nariai.

Taip pat turiu 
Scrantone yra ir
čių lietuvių, Susiv. 
Štai p. St. Žemaitis turi gra
žų, apie 19 kambarių keliau
ninkams namą. Gražūs, ne
paprastai švarūs, dideli kam-

Lietuvos laisvę.
Iš Australijos praneša mū

sų korespondentas, kad Bris
bane arkivyskupas parašė di
deliame katalikų laikraštyje 
„Catholic Leader” vedamąjį 
straipsnį apie Lietuvą. 
Straipsnyje prabrėžiami So
vietų Rusijos įsipareigojimai 
1920 m. sutartyje, kad ji vi
siems laikams atsižada bet 
kokių suvereninių teisių į Lie
tuvos tautą ir Lietuvos teri
toriją. Tą pasižadėjimą Rusi
ja dar patvirtino 1926 m. su
tartimi ir net 1939 m. paktu. 
Nežiūrint to, sovietų armija 
okupavo Lietuvą 1940 metais,! 
o po to sekė lietuvių teisių 
suvaržymai, ištrėmimas į Si
birą apie 60.000 žmonių. Šioj 
okupacijoje Lietuva pasiliko, 
nežiūrint iškilmingų pasiža
dėjimų sutartyse, tokioj pat 
padėty, kaip po 1795 m. pa
dalinimo.

Toliau straipsnyje aprašo
ma Lietuvos kančios caristi- 
nės okupacijos metu ir pas
tangos svetimųjų jungu nusi
kratyti. Labai užginama že
mės reforma, padaryta Ne
priklausomybę atsteigus, va
dovaujant kunigui Krupavi
čiui.

Mūsų korespondentas pri
deda, kad apskritai Australi
jos katalikų visuomenė stovi 
už mažųjų tautų išlaisvinimą.

LKFSB.

Calles Gailisi
di-Visoj Meksikoj padarė 

delio įspūdžio žodžiai buvu
siojo prezidento Plutarco E- 
lias Calles, kurs buvo žino
mas savo aštriu katalikų per
sekiojimu. Dabar jis viename 
spaudai duotame pasikalbėji
me pareiškė, kad jisai atšau
kia savo elgesį prieš Katali
kų Bažnyčią.

Calles, būdamas per keletą 
metų Meksikos tikru diktato
riumi, yra išleidęs visą eilę 
prieš katalikus nukreiptų įs
tatymų, jo prezidentavimo 
metu buvo plėšiamos ir už

komisijos

priminti, 
pasiturin- 

narių.

bartai, už kuriuos p. Žemaitis 
ima tik 1 dol dienai. Patarti
na visiems, kurie vyksta į 
Scrantoną pasisvečiuoti, ne
aplenkti p. žemaičio nakvy
nių namo. Jo adresas: 1419 
No. Main St., Scranton, Pa.

Reikia tik tarti visiems 
scrantoniečiams nuoširdus a- 
čiū už taip gražų priėmimą.

Delegatas.

dėti. Bet aš spraktelėjau pirštais, smarkiai nusikosė
jau ir pasiryžusi mečiausi į kovos lauką.

— Dėde, ar galima turėti vaikų, jei esi nesusituokęs?
— Ne, tikrai ne, — atsakė dėdė, kurį mano klau

simas, rodos, nudžiugino.
— Ar būtų bloga, kad žmonija išnyktų?
— Hum! Štai rimtas klausimas. Filantropai atsa

kytų — taip, o mizantropai — ne.
— Bet ką jūs manot, dėde?
— Nesu apie tai galvojęs. Tačiau manau, kad Ap- 

veizda viską daro gerai, tai balsuoja už žmonių gimi
nės buvimą.

— Tada, dėde, jūs nesat nuoseklus, nes peikiat ves
tuves.

— A, a! — ištarė dėclė.
— Kadangi nesusituokus negalima turėti vaikų ir 

kadangi stovite už žmonių giminės išlikimą, tai eina 
išvada, kad vestuves jūs turite visiems leisti.

— Rupu...! — atsiliepė ponas Pavolis, taip juokin
gai patemdamas lūpą, kad Blanka nuraudo, — štai 
galvojimas! Seserėčia, kaip tau rodos, kas yra tos ves
tuvės?

— Vestuvės! — džiaugsmingai atsakiau, — bet juk 
tai visoj žemėj gražiausas dalykas! Amžinas susijun
gimas su mylimuoju! Drauge dainuoji, šoki, ranką 
bučiuoji... A, kaip malonu!

— Ranką bučiuoji! Seserėčia, kodėl ranką?
— Todėl... na, aš taip manau! — tariau, paslaptin

gai nusišypsodama savo praeičiai.
— Per vestuves auka atiduodama budeliui, — su

niurnėjo dėdė.

Mudvi su Junona ko smarkiausiai protestavom.
— Kas toji auka, tėti?
— Vyras, po plynių!
— Maža bėda vyrams, — atsakiau sprendžiamu bal

su, — lai jie ginasi! Aš esu pasiruošusi virsti budeliu.
— Prie ko jūs dabar einat, panelės?
— Štai prie ko, dėde: mudvi su Blanka esam ištiki

mos sutuoktuvių šalininkės ir pasiryžom savo teorijas 
vykdyti praktikoj. Aš pageidauju, kad tai būtų ko anks
čiau.

PONDENTĮ

darinėjamos bažnyčios, už
draustos procesijos ir už 
drausta kunigams ir vienuO' 
liams rodytis gatvėje su sa 
vo uniformomis. Vienas ra 
šytojas skelbė, kad Calles yri 
atsakingas už j—*■ \ 
4,000 katalikų, jų tarpe ir ži 
nomo kankinio — tėvo Pro

Calles yra buvęs keletą me 
tų ištrėmime San Diego, Ca 
lif. Dabar jam leista sugrįžti 
ir jis ta proga pasmerkė sav|;inės mūsų jau- 
ankstybesnį elgesį, nesutinl^ėjimais. Mūsų 
kantį su teisingumu, su sąžlsį jaunuolių yra 
nes laisve.

y kariai
■Įjniją gražiai ats
tos ginklų rūšys, 
a tarnauja visose 

nužudymį;. Miestas, kaipo 
puojasi savo gy- 
krsėjusiu šiame 
Lin William F. 
Lįs yra Trečiojo 

;:Q, o mes, šalia

Misijų vietose veikia 97, 
000 mokyklų, kurias lank 
penki milijonai mokinių. Vei 
kia 1,000 ligoninių su 75,00 
lovų; 3,000 gydymo vietų d 
teikiama medicinos pagelti 
kasmet 30 milijonų žmonų 
Išlaikoma 2,000 našlaitynį 
kur priglaudžiama milijonl 
vaikų. Išlaikoma šimtai prn 
glaudų seneliams ir pavargi 
liams.

Misijose yra 76,000 bažn] 
čių ir koplyčių. Vietiniai^ 
kunigams išauklėti išlaiki 
ma 400 seminarijų.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAM! 
Trečiadienį 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.1 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2987

<įTel. POPlar 4110

į Charles J. Romai
į (Ramanauskas)
į LAIDOTUVIŲ
į DIREKTORIUS
į 1113 Mt. Vernon St.,
į Philadelphia, Pa.
(.Moderniška laidojimo {staiga. I 
įdelS, graži koplyčia, erdvi salė. 1 
Lkelelvlngioms sutelkiama nakvy

Viskas nemokamai. Kreipkite 
į diena ar naktį.

Tel. DEW. 5136
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Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUSj
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šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
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— Regina! — šūktelėjo mano seserėčia, nustebi 
tokiu drąsumu.

— Aš tik teisybę sakau, Blanka; tačiau tu nori 
laukti, o aš neturiu nė kiek kantrybės.

— Matai! — tarė dėdė. — Bet man atėjo į ga 
kad tu neturi nieko išsirinkus?

— Žinoma, — tarė Blanka juokdamosi, — ji nė- 
vos dvasios nepažįsta.

Atvykus į Pavolius ilgai mąsčiau apie savo meili 
apie poną Konpratą, daug kartų klausdamosi, ar; 
skleisti mano širdies paslaptį seserėčiai. Bet apsisvj 
čius — nusprendžiau tylėti sukandus dantis ir ts 
kad šiuo atveju tyla — tai auksas. Tačiau dabar B1 
kai taip išsireiškus, nežiūrint tvirto pasiryžimo saįj 
ti paslaptį, vos neišsidaviau, bet man pavyko nuvę 
pagundą.

— Šiaip ar taip, kurią nors dieną įsimylėsiu, nes 
meilės aš negaliu gyventi.

— Teisybė! Iš kur ištraukei tas mintis, Regina?!
— Bet, dėde, juk čia pats gyvenimas! — atsafl 

ramiai. — Tik dirstelkit- į Valterio Skoto aprašj 
moteris. Kaip jos myli, ir jas myli!

— A!... Klebonas tau bus leidęs skaityti romą 
ir laikęs paskaitas apie meilę?

— Vargšas klebonas! Kiek jį dėl to pripykdžiail 
romanų, dėde, jis nenorėjo man duoti, buvo net nusjj 
šęs bibliotekos raktą, bet aš įlindau pro langą, išį 
šus stiklą.

— Nieko sau! Pagaliau ėmei galvatrūkčiais svaa 
ir kliedėti apie meilę?

— Aš niekados nekliedžiu, ypač apie tai, nes gi 
žinau, ką sakau.

— Po velnių! — tarė juokdamasis dėdė. — Vis di 
ką tik pasisakei, kad nieko neįsimylėjus.

— Tikrai! — atsakiau sumišus dėl savo tuščio žj| 
— Bet ar nemanot, dėde, kad patyrimą gali ats 
apsimąstymas.

— Kaipgi! Tikiu, ypač panašiam reikale. Tik n| 
rodo, kad tavo galva būtų visai tvarkoj.

— Esu logiška, dėde, ir tiek. Sakykit, ar 
nepasitaiko įsimylėti kitą, o tik savo vyrą?

(Bus daugiau)
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Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Chicago, Ill. SAUGOKIS PARALYŽIAUSdraugijoms išsiuntinėjo to
kius laiškus:

Šv. Andriejaus Lietuvių 
Parapijos Auksinio Jubilie
jaus istorinė sukaktis netru
kus bus iškilmingai minima 
su garbingomis iškilmėmis.

Svarbiausia, tos garbingos 
ir istorinės sukakties proga 
bus išleista istorinė meniška 
knyga paminėti Šv. Andrie
jaus Lietuvių Parapijos Auk
sinį Jubiliejų.

Toje istorinėje knygoje bus 
pilnai aprašyta Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos isto
rija, taip pat visų organiza
cijų ir draugijų istorija su 
įdomiais paveikslais.

Ta istorinė knyga bus ilius
truota ir meniškai išleista. 
Ta knyga kitoms kolonijoms 
nušvies vietinių lietuvių gy
venimą ir darbuotę nuo pat 
jų atvykimo į New Britain, 
Conn. Ateityje, ji liksis gar
bingas ir istorinis pamink
las būsiančioms lietuvių kar
toms.

Taigi, jau laikas garbingai 
Jūsų organizacijai bei drau
gijai sukrusti ir Spaudos Ko
misijai priduoti visas reikia
mas žinias ir visų narių fo
tografiją, kad visa sudėtume 
istorinėje šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos auksinio jubi
liejaus knygoje.

Tuo pačiu, garbingoji Jūsų 
organizacija bei draugija 
prašoma maloniai prisidėti 
su tinkama auka Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos auksi
nio jubiliejaus proga.

Baigiant, Lietuvių Veiki
mo Centras nuoširdžiai svei
kina visus garbingos Jūsų or
ganizacijos bei draugijos na
rius.

Su tikra pagarba,
Kun. A. Tamoliūnas,

LVC raštininkas

Logory, K. Zlotkus, A. Au
gust, K. Mockevičius, V. Sau- 
noras, P. Rimkus. Pikniko 
pelno buvo $200.00, tad išvi
so $269.00.

Girdėtis, 
darys viešą 
Rochesterio
ma 1,000 dol. ar daugiau su
rinkti.

Valio 
jams ir

Šiuo metu daug kur plečia
si vaikų paralyžiaus liga. Ko
vos su ja vadovybė visiems 
pataria prisilaikyti šių dės
nių:

1. Epidemijos metu reikia 
stropiai sekti bet kokius svei
katos pasikeitimus, ypač vai
kų.

2. Neatidėlioki pasitarti su 
gydytoju.

3. Venki per. didelio nuo
vargio. v

4. Venki staigių šaltumų, 
kaip staigus šokimas į šaltą 
vandenį karštoje dienoje.

5. Užsilaikyki didžiausiame 
švarume.

6. Vartoki švariausią pie
ną ir vandenį. Saugoki mais
tą nuo musių.

7. Neplaukiok užterštam 
vandeny.

8. Palaikyki apylinkėje 
švarą.

9. Išvenki nereikalingų
santykių su asmenimis, ga
linčiais turėti paralyžiaus li
gos ženklų. \

10. Epidemijos metu venki 
gerklės liežuvėlių (tonsilų) 
operacijos.

Pietų Chicagos muzikos 
šventė įvyko Calumet Mokyk
los rūmuose. Jaunamečių 
kontesto laimėtoja Teresė 
Grigaliūnaitė dalyvavo kai
po solistė.

Mūsų kolonija jau paauko
jo 5 gyvybes pasaulio gero
vei.

Dingusių tarpe yra Jurgis 
Zagreckas, buvęs choristas 
Albertas Peckus ir Leit. Al
bertas Stravinskis (lakūnas) 
Bet apie šiuos tris kareivius 
nedingo viltis, gal jie pateko 
nelaisvėn.

Sužeistųjų irgi netrūksta. 
Praeitais metais buvo sužeis
tas leitenantas Vincas Varka 
la; girdėti, laimingai sveiks
ta. Pranas Zabita sužeistas 
liepos 15 d. Prancūzijoje, ka
ro veiksmuose. Stasys Stefa- 
nik sužeistas liepos 8 dieną 
karo veiksmuose Europoje. 
Jis apdovanotas naujuoju 
pėstininkų „Combat Infan
tryman Badge” už atsižymė- 
jimus kovose. Praeitais me
tais apdegintas laivų nelai
mėje Walter Smalakis. Itali
joje sužeistas buvęs choris
tas Antanas Žvirblis, Bruno 
Nemiotka (grįžo namo), Vin
cas Mačys — Prancūzijoje, 
Edvardas Marcinkevičius, lei
tenantas Edvardas Markevi
čius. Visi jie sveiksta.

Yra ir atleistų dėl įvairių 
priežasčių; keliolika asmenų 
su gražiais atžymėjimais ir 
padėkomis už sąžiningą tar
nybą.

Kaip atrodo, mūsų koloni
jai liepos jnėnuo atnešė daug 
liūdesio, nes tame mėnesyje 
su maža išimtimi visos ne
laimės yra įvykusios.

kad komitetas 
rinkliavą tarp 
lietuvių. Mano-

Rochesterio veikė- 
visiems lietuviams.

Ant. žiemys,
Skyriaus koresp.

Brangus liežuvis
Vieną popietį Daktaras 

Burzgulis praeidamas pro du 
mažu vaikučiu paklausė:

— Kaip, vaikeliai, jaučia
tės?

— Geriau tau, ponas dakta
re, nesakysime, — atsakė 
Vilkų Juozukas.

— Tai kodėl, Juozuk? — 
nustebęs paklausė daktaras.

— Todėl, kad mamytė 
mums pasakė, kad kai jūs 
mus pereitais metais aplan
kėte, kuomet sirgome ty
mais, ir paklausėte, kaip 
mes jaučiamės, tai už paro
dymą liežuvio mamytė jums 
turėjo užmokėti du doleriu.

Artimo meilė
— Ar turi dar ką nors pa

sakyti savo pasiteisinimui?
— Ne. Norėjau tik primin

ti ponui teisėjui žinomą prie
žodį: „Nedaryk kitam to, kas 
tau nemalonu”, ir jeigu tai 
poną teisėją įtikrins, tikiu, 
kad nlanęs neapkaltinsite.

Paaiškino
Mokytoja: — Jei aš pasa

kysiu „esu graži”, koks tai 
bus veiksmažodžio laikas?

Grasilda (pagalvojusi): — 
Aš žinau.

Mokytoja: — Sakyk, sa
kyk.

Grasilda: — Seniai praėjęs 
laikas.

Jokio skirtumo
— Koks skirtumas tarp va

saros ir meilės?
— Jokio!
— Kaip tai?
— Labai paprastas daly

kas. Po karštos vasaros atei
na šaltas ruduo, o po karštos 
meilės — vedybos.

Pranas Bekampis.

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

Virginia B. Vikeras iš 
Brighton parko įstojo į Wa
ve’s. Nauja jūrininke yra bai
gusi Kelly aukštesnę mokyk
lą ir dirbo kaipo telefono o- 
peratorė mūsų mieste. Josios 
brolis Sgt. Jurgis Vikeras y- 
ra kariuomenėj^.

Šv. Bernardo ligoninės vy
rų dalies vyresnioji slaugė 
yra Ona Jenčiūtė. ši slaugė 
yra šv. Kazimiero akademi
jos abiturientė.

Bridgeport, Conn
ių atsižymėjimais. Mūsų 
bijos 600 jaunuolių yra 
įškyti po visą pasaulį, 
tik randasi Amerikos ka- 
čgos. Čia suminėsiu tik 
tą iš svarbiųjų.
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e- kunigams išiįj 

ma 400 semiiur

as pri- 
ustrali- 
lė stovi 
vinimą. 
LKFSB.

I WTI 
j LIETUVIU
Į Trečiadieni J

Dinte-J

ANTANAS J 
I 8810 Eut nJ

Philip 
j TelefanuokUi:H

darė di
li buvu- 
:arco E- 
vo žino- 
likų per- 
viename 
likalbėji- 
ai atšau- 
š Katali-

er keletą 
. diktato- 
visą eilę 
reiptų įs- 
entavimo 
os ir už

LAIDOK ipavičius tarnauja lakū- 
DIREEfl upėje „Liberator”, kurie 

1113 Mil’s lndino Pietiniame Paci- 
p,..L per 28 dienas septynius 

lų laivus ir daug lėktu- 
’adarė 50 lėkimų, po to

relelvtagtai tai 1 - T

Viską našta 
dimvi

Tel.DEff.5U

Korp.

Paterson, N

Žemaitis 
.. Patarti- 
vyksta į 

duoti, ne- 
io nakvy- 
sas: 1419 
t t on, Pa.
i visiems 
oširdus a- 
iriėmimą. 
Delegatas.

UETUVEti

UlsnlwtwPflj

parvykęs pas tėvus. Li- 
Jdovanotas „Air Medai” 
'yrimo laišku.
>nas Jurkus už nepap- 
s atsižymėjimus veiks- 
e, Aštuntos Armijos 
ardavimuose su B-17 Ie
na tvirtove, buvo apdo- 
tas „Air Medai” kiek 
Diau, o dabar dar pridė- 
„Second Oak Leaf Clus- 
įVyras dar jaunas, vos 
0 metų, o jau spėjo da
rei aštuoniolikoj žygių.

— Kun. J. Stašaitis gražiai 
pavaduoja kleb. kun. J. Kin
tą, išvykusį atostogų į savo 
gimtinį Waterburj.

— L. Vyčių New York — 
New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyks mūsų par. sa
lėje rugsėjo 10 d.

— Juozas Jokubavičius yra 
„Amerikos” įgaliotinis Pater- 
sone. Pas ji galima užsirašyti 
ir atnaujinti „Ameriką”. Ge
riausia prenumeruoti „Ame
riką”, o ne pirkti atskirais 
numeriais sekmadieniais.

Rochester, N. Y

Bažnyčią jau baigia deko
ruoti, tik liko dar altoriai už
baigti. Praeitą penktadienį 
susirinko daug moterų ir vy
rų, kurie gražiai išvalė visą 
bažnyčią ir salę. Kai bus už
baigtas visas bažnyčios vi
dus su altoriais, manau, kad 
geras rašytojas, kuris su
pranta bažnyčios meną, gal 
gražiai visą tą darbą apra
šys.

Praeitą savaitę gavo liūd
ną žinią geri parapijiečiai pp. 
Lužeskai, kad jų sūnus Cpl. 
Louis Ložaskis žuvo karo 
lauke Prancūzijoj. Taipgi ir 
P. Sikorskienė gavo liūdną 
žinią, kad ir jos sūnus žuvo 
Australijoj. Abiem šeimom 
šioje valandoje reiškiame u- 
žuo jautos.

Parapijos choras jau pra
dės savo pamokas. Rengsis 
prie 40 valandų atlaidų, kurie 
įvyks rugsėjo mėnesį. Kurie 
iš jaunimo norėtų įstoti į 
chorą, tegul atsilanko į pa
mokas penktadienių vaka
rais 8 vai. į parapijos salę.

Jonas J. Paulauskas, 6224 
S. Maplewood, pakeltas kor- 
poralu. Jis yra militarinės 
policijos Harvard karo avia
cijos stovykloje raštininkas.

Northwestern universiteto 
stadijone įvyks metinis pro- 
fesijonalų ir kolegijų futbo
lo žvaigždžių žaidimas. Ken
tucky universiteto alumnas 
Petras Gudauskas žais profe
sionalų Bear’s komandoje.

Ensign Valentinas Prose- 
vičius, žinomų Čikagos biz
nierių sūnus, neužilgo baigs 
oro aviacijos mokytojo moks
lą Georgia. Baigęs mokslą, 
šis buvęs Marianapolio aukš
tesnės mokyklos studentas, 
bus paskirtas mokytojum į 
Carpus Christi, Texas.

50 m. nuo mirties rašytojo

Vienu atgimstančios lietu
viškos sąmonės atstovų buvo 
kun. Ant. Bartkevičius. Gi
męs 1836 m. Eržvilko parapi
joje. Būdamas Šakynos kle
bonu jisai skaitė ir platino 
Tilžėje leidžiamus slaptuo
sius lietuviškus laikraščius. 
Su knygnešiu J. Bieliniu jisai 
palaikė nuolatinį ryšį, gavęs 
iš jo gerų lietuviškų knygelių 
dykai išdalindavo savo apy
linkės lietuviams.

Atvažiuodamas į Joniškė
lį jis atsivežė 200 knygelių 
„Šiaulėniškio Senelio” ir čia 
paskleidė tarp žmonių. Su ra
šytojos Gabrielės Petkevičiū- 
tės-Bitės tėvu buvo tikri glo
bėjai vargšų ir nelaimėn įkri
tusių. Jie nevieną vargšų gir
tuoklių šeimą gelbėjo nuo el
getos likimo. Rašė lietuviškai 
pamokslus ir eilėraščius. Vie
nas jo pamokslų rinkinys 
1901 m. buvo išleistas She
nandoah, Pa. Yra išlikę jo ei
lėraščiai vysk. Valančiaus*ir 
vysk. Baranausko garbei, su 
kuriais jisai palaikė ryšius, 
susirašinėjo. Taipgi yra išsi- 
likusi jo giesmė į Šv. Kazi
mierą.

Mirė jis Joniškėlyje 1894 
m. liepos mėn. 11 d.

Plačiai žinoma gabi lietu
vaitė ir uoli organizacijų vei
kėja Eva Lukošiūtė tęsia ad
vokatūros mokslą Northwes
tern universitete.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius Bridgeporte jau 
pradės savo darbus. Tik dvi 
draugijos pasiliko, kurios ne
išrinko savo atstovų, tai: 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto draugija ir Apšvietos 
moterų ir vyrų draugija. Tu
rėtų pasiskubinti. Nebūtų 
gražu, jei tos abi draugijos 
pasiliktų. Kunigaikščio Vy
tauto vardą turinčiai reiktų 
patriotiškai pasielgti. O kur 
yra apšvieta? Vyrai ir mote
rys tų draugijų, pajudinkit 
žemę savo gražiais kultūrin
gais lietuviškais darbais, ir 
atsiųskit savo darbuotojus į 
bendrą darbą Lietuvos gero
vei. Būkime lietuviški, kurie 
norime laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos’. O.

Sgt. Theodore Grish, advo
kato Juozapo Grish sūnus, y- 
ra aviacijos radijo mokyto
jas Kearns, Utah. Savo stu
dentavimo dienomis šv. Ma
rijos kolegijoje jaunas moks
leivis pasižymėjo, kaipo ga
bus dramos artistas.

Šeimyniškas pobūvis
Vasaros pradžioje veiklioji 

Lietuvių Veikimo Centro val
dyba pradėjo nenutraukiamą 
socialinę pramogą kas ket
virtadienį parapijos naudai. 
Ji ir dabar tęsiama.

Tie, kurie aukojo laiką ir 
pastangas, kad pramoga ne
nutrūktų parapijos naudai, 
yra šie: Julija Janušonis, 
Viktoras Sintauta, Edvardas 
Makauskas, Frank Narcum, 
Ona Sintautienė, Alice Coa- 
valeski, Jessie Mack, Virgi
nija Mack, Eleanora Covalš- 
ki, Kotryna Lukas, Ktryna 
Narcum, Morta Nirosky, Ma
rija Janušonis, Bronė Mičiū- 
nienė.

Visiems uoliems veikėjams 
ir darbuotojams įvertinti 
klebonas kun. M. A. Pankus 
rugpiūčio 20 d. surengė šei- 
nynišką pobūvį. Svečiavosi ir 
parapijos kolektoriai: Vincas 
Vaznis, Antanas Mičiūnas, 
Jurgis Šatas, Martinas Plū- 
kas, Antanas Tanukas, My
kolas Točionis, Stasius Rud- 
nickas, Adolpas Butkauskas, 
Frank Narcum. Be to, visos 
ir visi turėjo progos pasi
kviesti savo svečių. Iš viso 
buvo arti 50 dalyvių.

Vakarienės metu klebonas 
įvertino visus ir visas ir iškė
lė mintį turėti už miesto ribų 
patogesnę nuosavą vietą to
kiems parengimams netoli
moje ateityje.

Tėvų marijonų misijonie- 
rius Argentinoj, kun. And
rius Naudžiūnas aplankė vie
nuolijos įstaigas Čikagoje.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

I.aisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— 8150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Bostonietė Aldona Zaiky- 
tė atostogavo Čikagoj pas 
savo brolį Dr. Joną Zaikį. Jų 
sesutė Sr. M. Salina yra šv. 
Kazimiero vienuolijos narė.Nuimta

tauto pfoai gyvena Lindene, yra 
mJ Elizabeth© parapijos 

1601-W’l-;

a eilė yra apdovanota už 
paėjimus. Tai džiaugs- 
iteikiančios žinios. Bet 
r liūdnos žinios.
[eitais metais birželio 
Jyje žuvo Afrikoje, karo 
ynuose, korp. Jonas Pe
reis; šiais metais jo kai- 
b, greta gyvenantis, Sgt. 
jlius Matulaitis žuvo He
len. 16 d. Anglijoje; tai 
as; buvo kelis dešimtis 
į karo žygiuose Europo- 
Įbuvo atžymėtas „Air 
l” už narsumą. Paliko 
lyje seną motiną, našlę, 
is ir seserį.
įas Balandis žuvo liepos 
I. Prancūzijoje, karo 
puošė.
[juos šiomis dienomis at
los gedulo pamaldos; 
p buvo apdengtas Ame- 
I vėliava. Stebėtina, kad 
rys gyveno vienoje gat- 
tame pačiame bloke.
rbertas Vyčas, Oro Lai- 
| kadetas, liepos 21 d. 
tAlbany, Ga., besiprakti- 
tnas lėktuvu su kitais 
h draugais. Rugpiūčio 4 
tų gavęs lakūno ženklus

ina! — šūktelėjo mano sst j 

sumu.
:ik teisybę sakau, Blanka'. J 
iš neturiu nė kiek kantryfc I 
ai! — tarė dėdė. — Beteki 
‘turi nieko išsirinkus? 
ima, — tarė Blanka juokai 

os nepažįsta.
is į Pavolius ilgai mąsčiau d 
į Konpratą, daug karty M 
lano širdies paslaptį sesereM 
nusprendžiau tylėti sukali 
atveju tyla — tai auksas. M 
išsireiškus, nežiūrint tvirto q 
tį, vos neišsidaviau, bet n^'l

ip ar taip, kurią nors 
š negaliu gyventi. 
sybė! Iš kur ištraukei tas 
t, dėde, juk čia pats 
— Tik dirstelkit- į Valterį 
Kaip jos myli, ir jas myli- 
... Klebonas tau bus lek£^ 

paskaitas apie meilę? 
irgšas klebonas! Kiek ji 
, dėde, jis nenorėjo raan.^; 
iotekos raktą, bet aš R25 
lą. . . .(J 
ieko sau! Pagaliau ėmei f 
ėti apie meilę? .m'* —-—-
š niekados nekliedžiu, yp^trojo leitenanto laipsnį, 
cą sakau. .}T
) velnių! — tarė juokdaffl^.,. 
įasisakei, kad nieko J 
krai! — atsakiau sumišus 
ar nemanot, dėde, kad 

stymas. ..
aipgi! Tikiu, ypač 
ad tavo galva būtų visai 
įsu logiška, dėde, ir tiek J 
aiko įsimylėti kitą, o tik53 

(Busdaug^

Jotas Baltimorėje; ten 
tona gyvena; turėjo 26 
Į sesuo Kristina, moky- 
tarnauja WAVES, drau- 
|jo puseserė Florencija 
uis.
Inas Pivonis paimtas ka- 
ienėn susirgo ir pernai

New Britain, Conn
Žuvo nelaimėje

Karys Edvardas Lenkaus
kas (Lenk), 20 metų, rug
pjūčio 13 d. sutiko netikėtą 
mirtį automobiliaus nelaimė
je. Vairuotojas William R. 
Smith, 18 metų, pavojingai 
sužalotas, kitas keleivis Al
bertas Bakanas, 19 m., kritiš
kai sužeistas. Abu randasi

Šv. Kazimiero seselės, bai
gusios savo rekolekcijas, ruo
šiasi išvykti į įvairias Ame
rikos dalis tęsti savo darbo. 
Kai kurios seselės gavo nau
jas vietas.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Rugpiūčio 13 d. 1:30 vai. 
popiet įvyko vietinio Amer. 
Lietuvių Tarybos skyriaus 
surengtos prakalbos. Kalbė- 
tojum buvo adv. K. R. Jur- 
gėla, Lietuvių Amerikiečių 
Informacijos Centro direkto
rius.

Prakalbas pradėjo ir kal
bėtoją pristatė kleb. kun. J. 
Bakšys, paaiškindamas p. K. 
Jurgėlos nuoširdų darbą lie
tuvių tautos gerovei.

Adv. K. Jurgėla kalbėjo 
daugiausia informaciniais 
dabarties ir ateities Lietuvos 
reikalais. Jis tikru nuosek
lumu išdėstė dalykų padėtį.
Kalbėjo lygiai vieną valandą New Britain General Hospi- 
ir nei sykį jam nepritrūko 
naujų, vaizdžiai išreikštų 
minčių. Po kalbos klausytojai 
jį palydėjo gausiu rankų plo
jimu.

Žmonių buvo prisirinkę 
per 200. Po prakalbos visi 
skubėjo į parapijos sodelį at
sivėdinti. šiltoje, per 90 laip
snių karščio dienoje patogiau 
šia buvo po klevelių šakelė
mis, po šlamančiais lapeliais 
alutį gurkšnoti ir lietuviškas 
daineles dainuoti. Nuo 4 vai. 
A. Šukio muzikantams pradė
jus groti, jaunesnieji nuėjo į 
salę pasišokti. Susirinkusieji 
dviem pakaitom dalinosi so
dely ir salėje.

Rochesterio lietuviai tą die 
ną linksmindamiesi nepamir
šo ir lietuvių tautos reikalų. 
J. Baranausko sumanymu, 
padaryta rinkliava. Aukojo: 
$15.00 — F. šlapelis; po $10.: 
M. Jankus, J. Ragaišis; 
$5.00
Skirmuntas, J. Dirsa, R. 
Stungurys; po $2.00: — J. 
Mocejūnas, Vaitonis, V. Sa
baliauskas; po 1 dol.: — Mrs. 
Buškus, S. Valiukas, Mrs. F.

po 
kun. J. Bakšys, F.

tai.
Pvt. Edvardas Lenkauskas 

po tragiškai ištikusios nelai
mės, atvežtas į ligoninę ir ap
rūpintas paskutiniais sakra
mentais, po kelių valandų pa
simirė, giliame nuliūdime pa
likdamas mylimuosius tėve
lius, brolį Sgt. Albertą Len
kauską, kur nors Indijoje, 
brolį Joną, seseris: Pranciš
ką, Matildą, Albertą ir Klia- 
rą.

Rugpiūčio 16 d. kleb. kun. 
M. A. Pankus atnašavo gedu
lingas mišias; prie šalinių al
torių šv. mišias atnašavo 
kun. A. Tamuliūnas ir kun. 
Jonas Horgan.

Velionis palaidotas karo 
apeigomis šv. Marijos kapi
nėse.

Gerasai Dievas tegu jo sie
lai duoda amžiną atilsį ir pa
laimintąją ramybę Dangaus 
Karalystėje. A. T.

Artėjant jubiliejui
Lietuvių Veikimo Centro 

raštinė visoms New Britai- 
no lietuvių organizacijoms ir

Buvęs Marianapolio kole
gijos filosofijos mokytojas 
Dr. Eugenijus Andrulionis 
paaukštintas kapitonu. Jo 
jaunesnis brolis, tos pačios 
kolegijos sporto ir mokslo 
žvaigždė, Jerome Andrulio
nis, paaukštintas leitenantu. 
Jų tėviškė yra Shenandoah, 
Pa.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

Notary Public

MOTERŲ REKOLEKCIJOS

Š. m. rugsėjo (September) 
men. 1, 2 ir 3 dd. bus uždaros 
Motery Rekolekcijos, kurias 
ves misijonierius pranciško
nas, Te v. Juvenalis Liauba, 
O. F. M.

Rekolekcijos prasidės pen
ktadienio rytą ir baigsis sek
madienio rytą.

Norinčias dalyvauti šiose 
rekolekcijose prašome tuojau 
mums pranešti laišku arba 
telefonu.
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys 
Immaculate Conception Con
vent, R. D. 1, Putnam, Conn. 
Telef. — Putnam 1451.

Jaunas lietuvis, buvęs vie
no generolo tvarkdarys, šio
mis dienomis paskirtas tęsti 
fotografijos studijų oro avia
cijos stovykloj Randolph 
Field, Texas. Tai karys Al
girdas Mickevičius; jis kelia
vo po visus karo frontus, kur 
tik jo viršininkas vyko.

Marinas Alfred Masiūnas 
dalyvavo svarbiausiose kau
tynėse Pacifike. Savo moti
nėlei atsiuntė daug įvairių 
dovanų.

Jonas A. Stoškus.

’’Šiuose laikuose tie, kurie 
skaito ir platina katalikiškus 
laikraščius, daug daugiau da
ro naudos ir sielai, ir Bažny
čiai, ir tėvynei, negu, kad sta
tytų bažnyčias, ar puoštų al
torius”.

Pijus XI

r" ',

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

EVergreen 8 - 9770 Tel. HAvemeyer 8 -1158
i

Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
LaLsniuotas Graborius ir

• Js

Graborius—Baisam uoto jas
Balsamuotojas

ii
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

/J
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6 AMERIKA Rugpiūtis-August 25, 1

DIDELIS SMAGUS KARO FONDO VAJUS

N. Y. K. FEDERACIJOS APSKRITIES

Piknikas
Rugsėjo-Sept. 10

KLASCIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y

Pradžia 2 vai. popiet. Šokiai nuo 6 vai. vakare

Visi prašomi ruoštis dalyvauti šiame piknike. Bus į- 
domu ir smagu praleisti laiką tarp pažįstamų ir draugų.

Tautinio Karo Fondo (Na
tional War Fund) didžiajam 
vajui New Yorke jau stipriai 
ruošiamasi. Vajaus komitete 
yra tautybių skyrius, kuria
me bus atstovaujamos visos 
tautinės grupės. Bus ir lie
tuvių komitetas.

Tautybių skyriaus „Ad
vance Gifts Committee” pir
mininku yra pakviestas Ja
mes G. McDonald, Blue Net
work radijo stočių patarėjas 
pokariniais klausimais. Jo 
padėjėjais bus bankininkas 
Robert Lehman ir ponia Ruth 
Bryan Rohde, buvusi Ameri
kos atstovė Danijoje. Spau
dos sekcijai vadovaus Na
than H. Seidman.

Karo Fondo vajus New 
Yorke prasidės rugsėjo 20 d. 
Jame kaip pilnateisis Tauti
nio Karo Fondo narys daly
vauja pirmą kartą ir Lietuvai 
Šalpos Fondas — United Li
thuanian Relief.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

— Bernardas Petrulis ne
seniai pakeltas štabo seržan
tu. Jis yra Mississippi valst.

— Korp. Košt. Petrulis 
bandymų metu susilaužė ko
ją. Gydomas Kalifornijoj, kur 
džiaugiasi gera ligoninės 
priežiūra.

— Jonas Bleka pakeltas 
kapitonu. Jis yra kur nors 
Anglijoje.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

FEDERACIJOS NARIAMS KUN. PAKALNIO TĖVAS 
MIRĖ LIETUVOJE

Bukime pasiruošę paremti 
vajų visu pajėgumu.

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

Draugijų atstovai ir veikė
jai prašomi būtinai dalyvaut. 
Yra labai svarbių reikalų.

„ANNUNCIATOR” LANKO 
SAVO KARIUS

Apreiškimo parapijos CYA 
draugija leidžia mėnesinį 
laikraštį „Annunciator”, ku
ris siuntinėjamas visiems pa- 

. rapijos kariams. Laikraštis 
siunčiamas į visas pasaulio 
dalis, kur tik būna parapijos 
kariai.

Parapijos klebonas kun. N. 
Pakalnis gauna daug laiškų 
iš karių, kurie ypač dėkoja už 
siuntinėjamą „Annunciator”, 
kurs jiems suteikia daug ma
lonumo.

Štai šiomis dienomis at
siuntė klebonui laišką karys 
Jurgis Vedegis. Parašė jis iš 
tolimo Pacifiko. Džiaugiasi 
karys „Annunciator” laikraš
čiu, o ypač jo liepos mėnesio 
numeriu, kuriame buvo Ap
reiškimo parapijos karių mo
tinų draugijos paveikslas. Sa
vo didžiam džiaugsmui, karys 
Vedegys paveiksle atrado ir 
savo motinos veidą. Tai bu
vęs maloniausias momentas.

Apreiškimo parapijos ka
riai tikrai gali didžiuotis sa
vo klebonu, kunigais ir namie 
likusiu jaunimu. Jie palaiko 
pastovius ryšiup su kariais.

Šiomis dienomis kun. Nor
bertas Pakalnis gavo per 
Raudonąjį Kryžių iš Lietuvos 
liūdną pranešimą, kad savo 
tėviškėje, Eglaičių vienkie
myje, Utenos par., pernai 
gruodžio 27 d. mirė jo tėve
lis, Kazimieras Pakalnis.

Velionis buvo sulaukęs 90 
metų amžiaus. Plačioje apy
linkėje buvo žinomas, kaip 
labai teisingas žmogus, pa
žangus ūkininkas. Savo lai
ku buvo išrinktas valsčiaus 
teisėju.

Lietuvoje liko velionies 
sūnus Balys Pakalnis su šei
ma.

INFORMACIJŲ CENTRUI 
PAREMTI AUKOS

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Svarbus šv. Jurgio draugi
jos susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 6 d., 7:30 vai. 
vak., piliečių klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Čia reikėtų įsidėmėti, 
kad nariams išsiuntinėtuose 
sekretoriaus pranešimuose 
yra pažymėtas klaidingas 
draugijos gydytojo Dr. Jono 
Valuko telefono numeris. 
Tikslus daktaro telefono nu
meris yra visada skelbiamas 
„Amerikoje”, paskutiniame 
puslapyje.

Narys.

Amerikos Raudonasis Kry
žius laukia kraujo dovanoji
mo. Kas gali, aukokite.

LENGVAM DIRBTI WES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

AURORA

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

323 Berry Street

Radio Voice of 
i p. 

MONDAY • WEDNESDAY

the Lithuanians
M.
• FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

• Kun. K. Paulonis šią sa
vaitę lanko katalikų akcijos 
vasaros mokyklą, kuri yra 
Regis High School.

• Vargonininkų S-gos sei
me iš mūsų apylinkės daly
vavo Dulkė, Stankevičius ir 
Visminas.

• St. Sijevičius, jūrininkas, 
buvo parvykęs pas savo mo
tiną Oną Sijevičienę, Angelų 
Karalienės par. dr-jų veikėją.

• AL Janušonis, Bostono 
arkivyskupijos klierikas, vie
šėjo pas Averkas, savo gimi
naičius.

• Kun. J. Simonaitis, Eli
zabeth© klebonas, buvo išvy
kęs Chicagon į Kunigų Vieny
bės seimą ir aplankyti savo Skrodenis procesijoj atėjo 
brolio daktaro. | į bažnyčią, lydimas būrio ku-

• Lietuvos Vyčių seimas nigų ir altoriaus tarnautojų, 
bus rugsėjo 24-25 d. Lexing- atnašauti Dievui savo pirmų 
tono viešbutyje. Rugsėjo 24 iškilmingų šv. mišių. Gražų

Angelu Karalienes 
Parapija

Rugpjūčio 20 d. mūsų pa
rapijoj buvo primicijos ir 
piknikas. Praėjo ko puikiau
siai.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. 11 vai. ryto kun. Jonas

d. Apreiškimo par. salėje bus .įspūdingą 
pasilinksminimas, o 25 d. — 
viešbutyje pietūs.

® Juozas Ginkus sugrįžo iš 
poilsio vietos ir stiprėja savo 
namuose.

Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Tel.

495 Grand Street,

Bayonne, N. J

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EINA

Albo?

SKELI

rt siauti-

Entered as ! 
Office at Bi

AMERU
LIKŲ

' KULT

į yra lygiai 
iii pradėtas 

1939 m. 
jjtiy armijos 
jtaipprasi- 
jgras, grąsi- 
įffll vergijai

Brooklyn, N.:

[II KAIP

į metus na
rvinio ir 

nešantį šo- 
sti vokiečių 

irisai kitoks 
odų radijo 

r garsiai šau- 
dečių gyvy
je ar ne-

Šiomis dienomis Lietuvių 
Amerikiečių Informacijų 
Centras susilaukė savo darbo 
paramai tokių aukų:
Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y. $55.00 
Kun. Norbertas Pakalnis 20.00 
Prane Lapienė, Babylon, N. Y. 20.00 
American Lithuanian Naturalization

Club, Athol, Mass. 10.00
Karlis Kiwul. Brooklyn, (latvis) 10.00 
Andrius Lapė, Babylon, N. Y. 10.00 
Kun. Kazys Paulonis, Brooklyn 10.00 
Henrikas Rabinavičius, N. Y. 10.00
J. M. Šaltenis, Chicago, Ill. 10.00 
Adolfas Akelaitis, Rockville Cent. 5.00 
Ieva Bajorienė, Jamaica, N. Y. 5.00 
Kat. Balkūnaitė, Maspeth, N. Y. 5.00 
Kun. T. G. Chase, Great Neck, 5.00 
Mrs. V. J. Dilis, Orange, N. J. 5.00
M. Grube, Brooklyn, N. Y. (latvė) 5.00 
Richards Hermanson, E. Rockaway,

N. Y. (latvis) 5.00
Charles Kahrklin, Bronx, N. Y.

(latvis) 5.00
Ernest Kanzler, Queens, N. Y. 5.00 
Kun. Ig. Kelmelis, Newark. N. J. 5.00 
Pet. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 5.00 
EI. Matulionytė, Maspeth, N. Y. 5.00
K. Stankevič, Bronx, N. Y. (latvis) 5.00
Mikas J. Varnis, Brooklyn, N. Y. 5.00 
Kun. Chas. Malakauskas, N. Y. 3.00 
Antanas Visminas, Maspeth 3.00 
Z.M.L.D. Chicago, Ill. 1.20
Julia U. Bacey, Brooklyn, N. Y. 1.00
N. N. 5.00

40 METŲ SUKAKTIS

Moterų S-gos 29 kuopa 
rugp. 12 d. surengė pagerb- 
tuvių vakarą savo narei 
Pranciškai ir Izidoriui Ben- 
žiams, sulaukusiems vedybi
nio gyvenimo 40 metų sukak
ties. Puotai suruošti daug pa
gelbėjo Benžių dukrelė Onu
tė. Gausiai, visa šimtine, ap
dovanojo Benžiuvienės sesuo 
ir švogeris P. J. Atkočaičiai. 
Sūnus, marti, anūkė, draugai 
ir sąjungietės įteikė savo do
vanas.

Pr. Benžiuvienė priklauso 
M. S. 29 kuopai per 23 metus; 
tai viena veikliausių kuopos 
narių. Visada suranda laiko 
ir prie visokių aplinkybių pri
sitaiko.

Palinkėta ilgiausių metų.
Aguona

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju bran

gioms sesutėms 29 kuopos są- 
jungietėms už surengimą 
puotos man ir mano vyrui 40 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Ačiū už dova
nas sąjungietėms, sesutei ir 
švogeriui Atkočaičiams, sū
nui, marčiai, anūkei ir visoms 
draugėms.

Mūsų padėkos žodžiai eina 
iš gilumos širdies. Tos dienos 
įvykis mūsų atminime ir šir
dyje pasiliks visados.

Pr. ir Iz. Benžiai

VIEŠI CONNECTICUT

Šią savaitę atostogas gra
žiame Urbonų ūkyje, Sey
mour, Connecticut, leidžia 
brooklynietė Agnes Narkie- 
nė. Urbonai yra labai svetin
gi žmonės. . Linkime jiems 
gražaus pasisekimo, o p. Nar- 
kienei — jaukaus poilsio.

R. K.

® Pocių lietuviška radijo 
programa nustojo veikusi 
rugpiūčio 19 d.

• Elena Matulionytė su 
broliumi buvo išvykusi į Am
sterdam, Schenectady ir ki
tas vietas. Dalyvavo savo 
pusbrolio Ant. Zabielskio ves
tuvėse.

• Kazys Basanavičius ir 
Kazys Vaškas, vyčių veikėjai, 
išvyksta Chicagon porai sa
vaičių.

• Lietuvai Pašalpos Fondo 
raštinė jau veikia — 19 West 
44 St. New Yorke.

• Algis Grinius, pulk. Ka
zio ir Gražinos Grinių sūnus, 
sėkmingai baigė Sea Cliff 
High School. Jau priimtas į 
Michigan universitetą. Studi
juos techniką.

• Martha Karpiūtė savo 
atostogas praleidžia viename 
Flemington, N. J., ūkyje.

• Patersono parapijos pik-' 
nikas bus rugsėjo 3 d. Par-. 
melli’s pavilione, 165-167 
Fifth Ave., Patersone.

• Federacijos New Yorko 
apskrities rudens piknikas 
bus sekmadienį, rugsėjo 10 d.

Šv. Jurgio Parapija

Mirė
Rugpiūčio 16 d. iš mūsų 

bažnyčios į amžinastį palydė
ta V. Bertulytė, 27 metų. Ve
lionė buvo nesveika nuo pat 
kūdikystės dienų. Visada bu
vo arti savo bažnyčios, daly
vaudavo visose parapijos 
pramogose.

Prieš mirtį kelis mėnesius 
buvo State ligoninėje. Laido
tuvėse atsilankė labai daug 
žmonių. Kleb. kun. K. Paulo
nis pasakė jautrų pamokslą.

Maspetho Žinios

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
27 d., Rožančiaus dr-ja par. 
salėje ruošia didžiulį kornų 
balių. Pradžia 4 vai. popiet.

Klebonas ir rengėjos malo
niai kviečia visus atsilankyti. 
Pelnas — naujos bažnyčios 
statymo fondui.

Kun. J. Balkūnas ir kun. 
P. Lekešis buvo išvykę Chi
cagon į Kunigų Vienybės sei
mą. Grįš šį šeštadienį.

Mūsų sodalietės šį sekma
dienį dalyvaus apskrities so- 
daliečių išvažiavime.

Mūsų kariai
— Lt. Jurgis Černiauskas, 

pailsėjęs namie mėnesį, išvy
ko į Atlantic City. Būsiąs la
kūnų instruktorium.

—Albinas Gražulis jau 
majoras. Aplankė tėvelius ir 
grįžo į Louisiana.

— Lt. Petras Čepas, išbu
vęs 20 mėnesių Panamoje, 
parvyko 30 dienų poilsio.

pamokslą pasakė 
kun. J. Balkūnas. Pažymėjo, 
kad kunigo gyvenime pirmos 
mišios yra gražiausias įvykis, 
niekados nepamirštamas.

Po mišių jaunasis kunigė
lis davė savo palaiminimą 
pirmiausia savo tėveliams ir 
broliams, kurių vienas jau 12 
metų kunigas, paskui gimi
nėms ir visiems žmonėms. 
Galingai giedojo par. choras. 
Jaunam kunigui tarnavo kun. 
J. Aleksiūnas, kun. Pr. Skro
denis, kun. V. Masiulis ir kun. 
Pr. Bulovas.

Apie 2 vai. popiet Apreiš
kimo salėje įvyko pietūs, kur 
pagerbtas naujas kunigas. 
Dalyvavo apie 20 kunigų, par. 
choras ir per 200 svečių.

Programos vedėju buvo 
par. klebonas kun. J. Alek
siūnas. Kalbėjo visa eilė ku
nigų, kurie linkėjo naujam 
Kristaus vynyno darbininkui 
sveikatos ir gausių Dievo ma
lonių. Kalbėjo pora pasaulie
čių, jo tėveliai ir pats primi- 
cijantas. Jis gražiai padėkojo 
visiems dalyviams ir gerada
riams, pažadėdamas jų savo 
maldose nepamiršti.

Apie 4 vai. baigėsi pietūs. 
Visi atsisveikinę su primici- 
jantu išvyko į parapijos pik
niką, į Klasčiaus parką.

Piknikas
Nuvykę į pikniką, jau ra

dome daug susirinkusių, nes 
parkas buvo atdaras nuo 2 
vai. žmonių prisigrūdo pilna; 
dalyvių buvo apie 1,500. Ap
link stalus po medžiais žmo
nės užkandžiavo, dainavo, 
šnekučiavosi.

Buvo ir karališkos šeimos 
rinkimai, kurie iš pradžių ėjo 
silpnokai, bet vėliau, apie 9 
vai. kandidatai į karaliaus 
šeimą sujudo ir pradėjo lenk
tyniuoti. Išmušus valandai — 
lenktynių rezultatai pasirodė 
tokie: Karaliaus titulą lai
mėjo Vladas Turulis; karalie
nės — P. Stravinskienė, kara
laitės — M. Lovininkaitė, ka
ralaičio — Silvestras Dulkė, 
kurie ir buvo salėje apvaini
kuoti ir apdovanoti gražiomis 
dovanomis.

Kiti karališkos šeimos kan
didatai buvo šie: Pr. Dulkė, 
V. Žemantauskas, J. Drevišis 
— į karalius, į karalienes — 
B. Adomaitienė, M. Putinie- 
nė, M. Skripkienė, O. Sijevi- 
čienė, N. Civinskienė, Dul- 
kienė; į karalaites — A. Va- 
sauskaitė, P. Starkiūtė, O. 
Dulkiūtė.

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

„Amerikos” piknikas
Rugpiūčio 20 d. lietuvių pa

rapijos parke ir salėje įvyko 
„Amerikos” piknikas, kurį 
rengė „Amerikos” skaityto
jai Bayonnėje su kleb. kun. 
M. Kemėžiu priešakyje. Die
na pasitaikė graži, Bayonnės 
vardas patrauklus, tad pikni
kai! susirinko apie 400 asme
nų.

Piknikautojai pradėjo rink
tis dar prieš 2 vai. popiet. 
Pirmieji atvyko Bačėnai iš 
Kearny. Dalyvių buvo iš Ba
yonnės, Kearny, Harrisono, 
Lindeno, Newarko, Paterso
no, Elizabetho, Irwington, 
Perth Amboy, Jersey City ir 
kitų New Jersey vietų. Buvo 
ir iš Brooklyno (teisybė, vie
tiniai laukė daugiau svečių iš 
Brooklyno, Maspetho ir kitų 
New Yorko dalių...) Bet 
brooklyniečiams puikiai ats
tovavo Bronės Brundzienės 
vedama tautinių šokių šokėjų 
grupe.

Šokėjų grupę sudarė Jean 
ir Marion Danilauskaitės, A- 
delė Garbanauskaitė, Doro
thy Kabošinskaitė, Loretta 
Kazlauskaitė, Adelė Klant, 
Helen Pankiūtė, Teresė Ra- 
žiekaitė, Teresė Vaičiulytė ir 
Rose Willis. Šios penkios gra
žios poros vikriai, gyvai, dar
niai pašoko suktinį, Noriu 
miego, sukčių, kalvelį ir ke
purinę. Kiekvienas šokis bu
vo palydėtas gausiais ploji
mais. Publika labai atidžiai 
sekė šokėjas ir nuoširdžiai į- 
vertino jų pasirodymą.

Trumpas kalbeles pasakė 
kun. K. Paulonis, kun. M. Ke- 
mėžis, Jok. Stukas Js. ir „A- 
merikos” redaktorius, kurs 
vedė programą.

Išreikštas viešas dėkingu
mo žodis kun. K. Paulioniui, 
Brooklyno šv. Jurgio par. 
klebonui, kurio pastangomis 
šokėjų grupė galėjo iš Brook
lyno atvykti. Padėkota ir 
muz. J. Brundzai, kurs taip
gi daug pagelbėjo.

Pikniko vyriausiu tvarkda
riu buvo p. Kalanta; įžangos 
bilietus visą dieną pardavinė
jo M. Justienė; prie įvairių 
darbų stropiai dirbo Jonas 
Navickas( veiklusis vytis), 
varg. J. Liubinskas, Buivy
dienė, M. Gurskienė, R. Mic
kevičienė, St. Jurevičius, A. 
Mickevičius, Kalantienė, Gri- 
galiūnaitė, Kvetkauskaitė, 
Jonas Masalskis, dvi Micke
vičienės. Daug pagelbėjo ir 
„Amerikos” administratorius 
D. J. Averka.

Šokiai buvo parko aikštėje, 
gražiai, švariai, slidžiai išce-

montuotoje vietoje. Gro 
kestras ir plokštelės.

Piknike nuotaika bui 
bai maloni. Daugeliui da| ' 
teko pirmą kartą atsila 
į Bayonnės lietuvių par 
žą, kurs tik pernai ati . 
tas. Visi negalėjo atsidi -rsir^r^1 
ti parko patogumu, i 
gražumu. Juk tai vieta 
Bayonnės lietuviai, vyr : 
ji ir jaunimas, gali d ^uetu- 
maloniai laiką praleisti

Tikrai buvo gražus Į 
kas. Dabar lauksime kit 
tų, kada ir vėl gal bi 
toks jaukus „Amerikos 
nikas.

& Jie trau- 
tūkstan-

saukiasi vis

j jau sudai-

; labai verta

vbk kitam 
j jon įkrisi!

: i: kitos su- 
j užmiršti 
^daugiausia

Karo bonai pagreitin į gėrius 
galę. Pirkime jų, kiek t 
jėgiame.

2 naujas pa

a a t*i 20 23 d. bu-
PARDUODAM^oji Molo- 
_ . . _ . . 3po sutar-

jltriui lais
voje.

Geri, pigūs, patogi 
mai. Gerose vietose. 1 
navimas teisingas. į

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

Kreipkitės:

Joseph Vastuu
„ , „ . . w .stineutra-Real Estate Insura ka(J

496 Grand St., Brooklyn^
Tel. EVergreen 7-16 '

Clement Vokeli <
Advokatas

s atsimena- 
iir Vokieti- 
S Ibo „su-

41-40 — 74th Str
Jackson Heights, M

NEwtown 9 - 597:

Saugok Savo 1

pasidalino

^dienuty-
! papročiai.

= ^spauda
- švetimybė-
Uisvė" di-

taip pa-
Teikiamas geriausias i 
patikrinimas, prižiurę;
AKINIAI prieinamiaų 
kainomis pagal jų rūl pa
st Įstaiga Įsteigta prieš 4K ,

^bolizuoja 
į pasaulį

Stenger & Stei ?r^s ir
Jiems vi- 

OPTOMETRISTAS — OP! <HŠtas, dfr 
894-398 Broadway. Brooklyi ? tvirtOVČ, 

'Wždė A-

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

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandi

■Alūs Aiąe- 
tSftuž Roo- 

bet 
pašau

na" Mas-
1/AcniEAi TikKASDIEN

Patogi Vieta Užejii 'išsidangi- 
Su MOTERIMS ^ėtą pri

I STagg 2-1454
I F. GRAŽYS ir SŪNUS |
S KONTRAKTORIAI
h ££ Atlieka mūrinių namų sienų iš- S? 

lyginimų, plasteriavimą, šaligat-
jjį vių cementavimų ir kt. darbus. $

298 MAUJER ST., į
$ BROOKLYN 6, N. Y.

&

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 

8G56 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 - 1896

11

didelis pasirinki®
VISOKIŲ GĖRIMŲ Pasaulio”

JUOZAS ZEID, s 
471 Grand Stre ! (

Brooklyn, N. Y ^Pareigą

HAvemeyer 8 - 02!

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND AVE] 

Maspeth, N. Y,
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■1° pastabų 
Storius 
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,, kodėl 
^netifsą. 
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LKFSE 
pondentaj 
kias, be 
Lietuvos.

Visa ei 
pasiekė 
Stokholm

Jie tek 
Londoną, 
nuo liepos 
tytis iš L 
kai kuriu 
mentus ai

Lietuvą 
kai visur 
trijotus ii 
valdybių t

Bolševil 
jon Armij 
sius vyrus 
tų amžiau

Naujieji 
ninku atin 
paskutinio

TEIK

National 
Bendram i 
skyrė trin 
čio ir gru 
$135,000.0C 
kalams:

1. Adm 
lams, ofisu 
(Ši suma y 
šių).

2. Vaist; 
$12,500.00.

kas kalbės

Bet ar 
kur ir kac 
apie tai či; 
norėdami 
mis smulk 
daktorius 
mėgindama 
savo išsišo 
drąjį šaipo: 
mininką.

Šiuo met 
būti suglau 
nerimtais p 
rimais sva: 
bei įstaigų 
čių asmenų 
ras patari 
tautos prie;

„The Ne1 
rugpiūčio 2 
korespondei 
nešimą apie 
sienų klau; 
dentas ten 
tijos valst 
yra išspręsi 
sutikę Lond 
tonas, nors 
dar nėra sp 
tas”.

Šis praneš 
džiugino k' 
ier „Laisvę 
siu straipsn 
smą dar t 
liausimas t 
šiol Jungtin 
lepripažįsta 
konsulai ir 
su šiuo kla 
apsiruošia 
skelbia, kad 
tijo kraštai’ 
vybes ir k< 
zentuojančii 
publikas”.

Vadinasi, 
atskalūnai j 
kokios polit 
sų krašto vy 
viską išsp: 
paruošę — 
ridento ir 
tariaus pan

Nėra joki 
pagrindo ma 
ka jau „sus 
Lietuvą ir j< 
mynes
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