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LAI—PIETŪS—VAKARIENE
MAS gamintas namie iŠ geriausia 
iravorų. Parengimams pritaRiĮ)

Juozas Ginį) jrieš akis visai kitoks 
and Street,
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I Patys nacių radijo 
jai dabar garsiai šau- 

savo vokiečių gyvy- 
: „būti ar ne-
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įerikos” piknikas , 
LŪčio 20 d. lietuvių pa- 
parke ir salėje įvyko 
kos” piknikas, kurį 
Amerikos” skaityto- 

fonnėje su kleb. kun. 
nėžiu priešakyje. Die- 
itaikė graži, Bayonnės 
i patrauklus, tad pikui- T? 
įsirinko apie 400 asme- L

nkerių metų siauti- 
bai<Jiečiai stumiami iš vi- 
teko'

Sąjungininkai Arti BelgijosBulgarija Nori 
Būti NeutraliVokiečiai, įtūžę ant lietu

vių už aktyvų pasipriešini
mą, neįsileidžia lietuvių pa
bėgėlių į Vokietiją, bet ru
sus pabėgėlius įsileidžia.

Lietuvoje pilna lietuvių ir 
rusų pabėgėlių. Esą rusų at
bėgusių nuo Homelio, Smo
lensko, Oršos. Jie pabėgo nuo 
komunistų.

Pabėgėlių masės naikina 
Lietuvoje maistą ir jauną 
derlių, telegramos žodžiais 
betariant, „kaip šarančiai”. 
Iš Lietuvos laivais išbėgti 
žmonės negali, nes laivai 
užgrobti. Padėtis stačiai be
viltiška.

Dauguma „likviduotųjų” 
karinių lietuvių dalinių miš
kuose kovoja su vokiečiais.

Patvirtinamos žinios, kad 
Svyriuose bolševikai išsker
dė visus lietuvius.

Londonas. — Bulgarijos 
vyriausybė paskelbė būsian
ti neutrali šiame kare. Vo
kiečių divizijos esančios pa
prašytos išsitraukti.

Bulgarija buvo paskelbusi 
karą Amerikai ir Anglijai. 
Su Rusija ji palaikė diploma
tinius santykius.

Žuvę Lietuviai Rugpiūčio 29 d. Amerikos 
kariuomenės daliniai žygia
vo per Paryžių, kurio gatvės 
buvo perpildytos prancūzais 
— jų ten buvo .šimtai tūks
tančių. Amerikos kariai svei
kinti šilčiausiu entuziazmu, 
kokio nepareikšta nė genero
lui De Gaulle.

Rugpiūčio 30 d. pranešta, 
kad amerikiečiai, perėję Ais- 
ne upę, užėmė Luan miestą, 
esantį tik 36 mylios nuo Bel
gijos. Berlyno radijas pripa
žino, kad Sąjungininkai už
ėmė Ruoen miestą, kurs sau
gojo priėjimą prie skraidan
čioms bomboms leidžiančio 
pakraščio.

Rouen kritimas pagreitins 
Sąjungininkų žygį į Havre ir 
Dieppe uostus.

Amerikos kariuomenės da
liniai Prancūzijoje paskuti
nėmis dienomis eina nepap
rastu greičiu, greičiau nei 25 
mylias per dieną. Užimtos 
tokios istorinės vietos, kaip 
Chateau-Thierry ir Soissons, 
kur pirmame pasauliniame 
kare amerikiečiai smogė vo
kiečiams lemiamus smūgius. 
Amerikos tankai laužia visas 
užtvaras ir eina pirmyn, ne
žiūrint vis papildomų vokie
čių dalinių.

Generolo Patton vadovau
jami daliniai perkirto vokie
čiams kelius ir geležinkelius 
aplink Reimsą iš dviejų pu
sių. šis prasiveržimas yra la
bai svarbus. Vienoje vietoje 
amerikiečiai rugpiūčio 30 d. 
buvo tik apie 40 mylių nuo 
Belgijos.

Šiomis dienomis gauti pra
nešimai, kad įvairiuose karo 
frontuose žuvo šie lietuviai 
amerikiečiai kariai:

Radzevičius, 19 metų, kilęs 
iš Nashua, N. H. žuvo Pran
cūzijoj.

Jonas P. Simonaitis, kilęs 
iš Sheboygan, Wis.

Jonas Gazukevičius iš Ha
verhill, Mass.

Albertas Paplauskas iš 
Lawrence, Mass.

Bronius Kiznis iš Bingham
ton, N. Y.

Leit. Vladas Kalasinskas 
iš Binghamton, N. Y. (Jis 
skelbiamas dingusiu karo 
veiksmuose virš Europos)

Edvinas Jarušas iš Chica- 
gos.

Antanas J. Šipas 
cester, Mass.

Leit. A. Mažeika 
cester, Mass.

Korp. William M. 
nis iš Edwardsville,

Leonardas C. Krugis iš Cle
veland, Ohio.

St. Serž. Charles J. Bud
rys iš Port Chester, N. Y.

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša apie sun
kias, beviltiškas 
Lietuvos.

Visa eilė naujų 
pasiekė Švedijos 
Stokholmą.

Jie telegrama pranešė į 
Londoną, kad vokiečiai jau 
nuo liepos 8 d. pradėję kraus
tytis iš Lietuvos ir sudeginę 
kai kuriuos svarbius doku
mentus archyvuose.

Lietuvą užimdami bolševi
kai visur šaudo lietuvius pa
triotus ir visų vietos savi
valdybių tarnautojus.

Bolševikai imą Raudono- 
jon Armijon gyvus pasiliku
sius vyrus nuo 15 iki 65 me
tų amžiaus.

Naujieji okupantai iš ūki
ninkų atimą maistą kone iki 
paskutinio kąsnio.

Vienuoliai Neteko 
Seniausio Brolio

fe 
mai

grąžui;
Bayoaį

tų kraštų. Jie trau- 
ūkstančių tūkstan- 
o gyvybių palikę, į 
ę. Jie traukiasi vis 
darni, nors ir gerai 
jų daina jau sudai-

likautojai pradėjo rink- 
ir prieš 2 vai. popiet. į 
eji atvyko Bačėnai iš Lį, 
ay. Dalyvių buvo iš Ba-L^ 
ės, Kearny, Harrisono, 
eno, Newarko, Paterso- 
Elizabetho, Irwington, 
h Amboy, Jersey City ir 
New Jersey vietų. Buvo 
Brooklyno (teisybė, vie- 

ii laukė daugiau svečių iš 
oklyno, Maspetho ir kiti 
v Yorko dalių...) Bet 
oklyniečiams puikiai ats- 
avo Bronės Brundzienės 
Lama tautinių šokių šokėjų 
įpė. ,
Šokėjų grupę sudarė Jean 
Marion Danilauskaitės, A-p. 
lė Garbanauskaitė, Doro-' 
.y Kabošinskaitė, Loretta j j 
azlauskaitė, Adelė Klant, 
jelen Pankiūtė, Teresė Ra- 
ickaitė, Teresė Vaičiulytė ir 
tose Willis. Šios penkios gra-Į 
;ios poros vikriai, gyvai, dar-; 
liai pašoko suktinį, Noriu 
niego, sukčių, kalvelį ir ke
purinę. Kiekvienas šokis bu
vo palydėtas gausiais ploji
mais. Publika labai atidžiai 
sekė šokėjas ir nuoširdžiai į- 

Į vertino jų pasirodymą.
i Trumpas kalbeles pasakė; 
kun. K. Paulonis, kun. M. Ke
mėšis, Jok. Stukas Js. ir ,Ą-

, ' merikos” redaktorius, kurs 

vedė programą.
Išreikštas viešas dėkingu-■ 

_ įmo žodis kun. K. Pavilioniui, 
■_ Brooklyno šv. Jurgio par. 
_ klebonui, kurio pastangomis 
tė šokėjų grupė galėjo iš Brook- 
j. (lyno atvykti. Padėkota ir 

e- 
a- 
;a- 
<ė, . ,.
nį. j bilietus visą dieną pardavme- 
nis i jo M. Justienė; prie įvairii

darbų stropiai dirbo Jonas 
an. Navickas ( veiklusis vyto), 
Ikė, i varg. J. Liubinskas, Buivy- 
išis|dienė, M. Gurskienė, R. MiU 

s -L .

jevi- galiūnaitė, KvetkauskaM;

)

s

jo 1 d. labai 
ų prisiminti

tarlė: nekask
es pats jon įkrisi!

verta 
lietu- 
kitam

liūdną šio karo pen- 
tų sukaktį, negali- 
siminti ir kitos su- 
Negalima užmiršti 
.Urs gal daugiausia 
d prieš penkerius 
ėjo kilti naujas pa- 
aisras.
rugpiūčio 23 d. bu- 

šyta garsioji Molo- 
ibbentropo sutar- 
avė Hitleriui lais- 

s Europoje.
ir Prancūzija bu- 

os žodį, kad jos 
esančiomis kare, 

ja. sPlPs. Lenkiją, 
įsija pasirinko ki
ps vyriausybė pa- 
eriui būti neutra- 

s buvo tikras, kad 
ks tarp dviejų ga-

muz. J. Brundzai, kurs taip
gi daug pagelbėjo.

i Pikniko vyriausiu tvarkda- 
| riu buvo p. Kalanta; įžangos

TEIKIAMA PARAMA LIETUVIAMS 
ATBĖGUSIEMS Į ŠVEDIJĄ

National War Fund mūsų 
Bendram šalpos Fondui pa
skyrė trims (spalių, lapkri
čio ir gruodžio) mėnesiams 
$135,000.00 sekantiems rei
kalams:

1. Administracijos reika
lams, ofisui ir t. t. $25.000.00. 
(Ši suma yra dvylikai mėne
sių).

2. Vaistams į Lietuvą — 
$12,500.00.

ę istoriją visi pui- 
e. Visi atsimena- 
usijos ir Vokieti- 

škumas buvo „su- 
s krauju”, kai 
eriai pasidalino
įsiems laikams”. 
g ką šiandie nuty- 
e jau papročiai.

savo teisingą žo-

bolševikų spauda 
gerėti svetimybė- 
iai „Laisvė” di- 
įtuziazmu taip pa-

simbolizuoja 
ą, naują pasaulį 

malonesnį pa-

_| kevičienė, St. Jurevičius, Ų, 
Mickevičius, Kalantienė, Gfr 

jevi-1 L—- i
Dul- Jonas Masalskis, dvi 
Va-1 vičienės. Daug pagelbėjo U

, O.

s j 
tuviš- 
i. Vie- 
igsėjo 
rikos”

„Amerikos” administrator®,
D. J. Averka. .

Šokiai buvo parko aikšte]
i gražiai, švariai, slidžiai

Mizarų, Bimbų 
akalikų akys ir 
iptos! Jiems vi- 
šis kraštas, de- 

laisvių tvirtovė, 
tugiažvaigždė A- 
ava!
esą lojalūs Ame- 
i, jie net už Roo- 

agituoja, bet 
alonesnį” pasau- 
ibolizuoja” Mas- 
hingtonas! Tik 
a, kodėl jie vis 
savo išsidangi- 

ir jie galėtų pri- 
| paties „gražes- 
snio pasaulio”

rus

Namai — ApW
Jeigu norite pirkti ar(^ 

duoti namus, arba kai 
linga apdrauda (insu?1i.5 
malonėkite kreiptis zef. 
pažymėtu antrašu, kur 
maloniai ir gerai patam*

enij te- ® 
iaUgat- 
arbus. $ REAL ESTATE 4 

8656 85th St, Woodhaven 8*» * 

(Prie Forest Parkway SW

Tel. Virginia

| redaktorius į- 
galvą pareigą 
ilikų laikraščius
J. Smetona bu- 

s į Mahanojaus 
ietuvių Dieną 
.visų jo pastabų 
,V” redaktorius 
to „Ameriką”, 

'antama, kodėl 
ai sako netiesą.

Amerikoje 
o pranešimas,

kas kalbės Mahanojaus apy
linkės Lietuvių Dienoje.

Bet ar taip svarbu, kas, 
kur ir kada kalbėjo? Mes 
apie tai čia užsimename tik 
norėdami pažymėti, kokio
mis smulkmenomis „V” re
daktorius nori išsisukinėti, 
mėgindamas nebeprisiminti 
savo išsišokimo prieš Ben
drąjį šalpos Fondą ir jo pir
mininką.

Šiuo metu visų gretos turi 
būti suglaustos. Svaidymasis 
nerimtais priekaištais ir įta- , 
rimais svarbių organizacijų 
bei įstaigų priešaky stovin
čių asmenų adresu yra tik
ras patarnavimas lietuvių 
tautos priešams!

„The New York Times” 
rugpiūčio 28 d. turėjo savo 
korespondento iš Kairo pra
nešimą apie Sovietų Rusijos 
sienų klausimą. Korespon
dentas ten parašė, kad „Bal
tijos valstybių klausimas 
yra išspręstas ir su tuo yra 
sutikę Londonas ir Washing- 
tonas, nors šis susitarimas 
dar nėra specifiškai paskelb
tas”.

Šis pranešimas baisiai pra
džiugino komunistus, kurie 
per „Laisvę” sušuko didžiau
siu straipsniu. Bet jų džiaug
smą dar temdo „neaiškus 
klausimas tik šis: Kodėl iki 
šiol Jungtinėse Valstijose te
bepripažįstami tų kraštų 
konsulai ir atstovybės?” Bet 
su šiuo klausimu „L” greit 
apsiruošia ir iškilmingai 
skelbia, kad ,,neužilgo Pabal
tijo kraštai” čia turės atsto
vybes ir konsulatus, repre
zentuojančius tarybines res
publikas”.

Vadinasi, lietuvių tautos 
atskalūnai jau dabar „žino”, 
kokios politikos laikysis mū
sų krašto vyriausybė. Jie yra 
viską išsprendę, sutvarkę, 
paruošę — trūksta tik pre
zidento ir Valstybės sekre
toriaus parašų.

Nėra jokio, nė mažiausio 
pagrindo manyti, kad Ameri
ka jau „susitarė” parduoti 
Lietuvą ir jos seseriškas kai
mynes Rusijai.

3. Pabėgėliams Pietų Ame
rikoj — $12,500.00.

4. Pabėgėliams Prancūzi
joj ir Italijoj — $7,500.00

5. Pabėgėliams Ispanijoj ir 
Portugalijoj — $3,750.00

6. Pabėgėliams ir studen
tams Švedijoje — $5,000.00.

7. Pabėgėliams ir studen
tams Šveicarijoj — $6,250.00.

8. Drabužių Vajui — $10,- 
000.00.

Mūsų pabėgėliams bei iš
tremtiems šelpti Sovietų Ru
sijoj buvo mūsų patiektos di
delės sumos, bet National 
War Fund išbraukė, nes nė
ra kelių ir būdų, kad mūsų 
pašalpa lietuviams pasiektų 
Sovietų Rusijoj. Atskiriems 
asmenims pašalpą siųsti mū
sų Valdžia neleidžia. Jei So
vietų Rusija įsileis mūsų į- 
galiotinius ten vykti ir mūsų 
pašalpos išdalinimą prižiūrė
ti, tai tada mes galėsime 
gauti lėšas šiems reikalams.

Gautos kablegramos, kad 
iš rusų-vokiečių fronto į Šve
diją dabar atbėgo šimtai lie
tuvių. Jiems sušelpti BALF 
savo posėdyje šio mėn. 23 d. 
iš savo fondo paskyrė ir iš
siuntė $2,000.00.

Kun. Dr. J. B. Končius
BALF Pirmininkas

Philadelphia 
24 d. mirė broj 
vienas 
vienuolijos seniausių narių. 
Buvo 87 metų amžiaus, o vie
nuolyne išbuvo m2 metus.

Velionis buvę gimęs New 
Yorke. Krikščionių Brolių 
vienuolyne velionis per 50 
metų buvo vienas uoliausių 
vienuolyno mokyklų organi
zatorių. Jis buvo ne tik pa
sižymėjęs auklėtoj as-moky- 
tojas, bet ir naujosios mokyk
lų statybos žinovas. Jis va
dovavo naujausių Krikščio
nių Brolių mokyklų statybai.

Prieš mirtį jis buvo bebai
giąs rašyti savo vienuolyno 
Baltimorės provincijos istori
ją-

- Rugpiūčio 
Clementius, 

Krikščionių Brolių

iš Wor-

iš Wor-

Janušo- 
Pa.

DAUG LONDONO LIETUVIŲ IŠSIKĖLĖ
j

Lekiančios bombos gero
kai vargina Londoną. Net iš 
trijų šonų, netoliese nuo lie
tuvių parapijos bažnyčios, 
nukritusios sprogo, bet baž
nyčios nepalietė.

Kaip mums praneša iš An
glijos, beveik visi lietuviai 
vaikai su motinomis iš Lon
dono išsikėlė į saugesnes vie
tas. Dėl to ir į lietuvių pa
maldas žymiai mažiau žmo
nių atsilanko; jaučiamas 
nuolatinis pavojus.

Londono lietuvių klebonas 
kun. Matulaitis yra visada 
pasiruošęs savo žmonėms 
patarnauti, savo posto ne
apleidžia, bet užtat kartais 
net po ketvertą naktų iš ei
lės turi miegoti nenusiren
gęs, kad būtų kiekvienu mo
mentu pasiruošęs gelbėti ir 
gelbėtis. Gana arti sprogi
nėja 2,000 svarų bombos.

Kaip jau Churchill prane
šė parlamente, iš Londono 
apie vienas milijonas žmonių 
išsikėlė į. saugesnes vietas; 
yra apie 5,000 užmuštų ir 
apie 14,000 sužeistų. Dau
giausia sužeidžia sprogdami 
langų stiklai. Daug lietuvių 
išvykę į šiaurę arba į vaka
rus nuo Londono.

STEIGIA NAUJĄ TAUTŲ SĄJUNGĄ
tarpe ir tarptautinį teisingu
mo teismą.

Delegacijos dabar tariasi 
dėl santvarkos, teisių ir bū
dų įvairių tarptautinių įstai
gų-

„Principalinėmis” valsty
bėmis, manoma, šiuo metu 
laikomos Amerika, Anglija, 
Rusija ir Kinija. Amerikos ir

Washington. — Amerikos, 
Anglijos ir Rusijos delegaci
jų vadai rugpiūčio 29 d. pa
skelbė apie jų susitarimą pa
siūlyti tarptautinei taikos ir 
saugumo organizacijai to
kius pagrindus:

1. Tarptautinė valstybių 
sąjunga, kurią sudarytų vi
sų taiką mylinčių valstybių 
atstovai, remiantis suvereni-[Anglijos vyriausybės yra pa
nes lygybės dėsniu.

2. Tokios sąjungos prieša
ky stovėtų Taryba iš mažes
nio valstybių skaičiaus, ku- 
rin įeitų „principalinės vai- - 
stybės” ir kelios kitos val
stybės, išrenkamos periodi
niai.

3. Turėti atitinkamas prie
mones taikai išlaikyti, kurių

siūliusios, kad ir Prancūzi
jai būtų užtikrinta vieta ša
lia keturių didžiųjų valsty
bių.

Užmušta 57 Asmens 
Lėktuvo Nelaimėje

VOKIEČIAI JAU KALBA APIE DUJAS
Londonas. — Čia manoma, 

kad Vokietija ruošiasi nau
doti nuodingas dujas labai 
dideliu mastu, švedų laikraš
čiai praneša, kad naciai pa
skutiniu metu pradėjo drą
sinti vokiečių tautą galima 
pergale, kuri greit ateisian
ti.

Rugpiūčio 30 d. vokiečių 
laikraščiai paskelbė žinias 
pirmoje vietoje, kad netru
kus vokiečių kariuomenė 
pradės naudoti naują, slap
tą ginklą. Vienas vokiečių 
karo korespondentas ramina 
vokiečius pakęsti iki rudens; 
nes „pergalė yra tikrai arti”.

Visi šie šauksmai yra pi
gios rūšies propaganda, ku
ria naciai tikisi palaikyti 
tautos atsparumą.

Sąjungininkų kariuomenės 
daliniai šiaurės vakarų Pran
cūzijoje, Falaise apylinkės 
fronte, sunaikino didelius vo
kiečių dalinius. Per trumpą 
kautynių laikotarpį čia žuvo 
30,000 vokiečių, o nelaisvėn 
paimta 92,000 karių, kurių 
trečdalis yra sužeistų.

Londonas. — Čia lankęsis 
admirolas Mountbatten, Są
jungininkų kariuomenių piet-

RUSAI ĮŽENGĖ transilvanijon
Freckleton. — Šis anglų 

miestelis praeitą savaitę iš
kentė baisią nelaimę. Ameri
kos didžiulis bombonešis nu
krito ant mokyklos, kur bu
vo susirinkę vaikai ir suau
gę-

Nelaimės vietoje žuvo 57 
asmens, žuvusių vaikų dau
guma buvo atgabenti iš Lon
dono, stengiantis juos išsau
goti nuo skraidančių bombų 
pavojaus.

Londonas. — Rusijos mar
šalas Stalinas rugp. 29 d. 
paskelbė, kad rusų kariuo
menė užėmė Konstantą, di
džiausią Rumunijos uostą 
prie Juodųjų jūrų.

Rusų kariuomenė iš rumu
nų yra atsiėmusi visą Bes
arabiją, kurią ji iš Rumuni
jos buvo gavusi ultimatumo 
keliu 1940 m. vasarą. Rusai 
taip pat yra jau įėję į veng
rų valdomų Transilvaniją, 
kurią vengrai gavo iš Rumu
nijos vokiečių padedami.

Rumunijoj padėtis labai 
neaiški. Karalius Mykolas į- 
sakė kariuomenei nebesiprie
šinti rusams, o kovoti prieš 
vokiečius. Vokiečiams patai
kavusi maršalo Antonescu 
vyriausybė visa suimta, o jos 
vietoje jaunas karalius suda-

rė vyriausybę iš demokrati
nių partijų. Naujoje vyriau
sybėje yra ir komunistų at
stovas.

Rumunijoj rusų kariuome
nė yra visai arti sostinės Bu
karešto ir didžiųjų Ploesti 
aliejaus versmių.

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ

rytinėje Azijoje vadas, pri
ėmė spaudos atstovus.

Admirolas nurodė, 
Burmos-Indijos fronte kau
tynės yra vedamos sunkiau
siose sąlygose. Priešas yra 
labai fanatiškas, šiemet Bur- 
mos kautynėse japonai nete
ko mažiausiai 42,000 karių. 
Sąjungininkų nuostoliai bu
vo tokie: 10,000 užmuštų, 3,- 
000 dingusių ir 27,000 sužeis
tų.

Sąjungininkų kariai taip 
pat daug nukenčia nuo ligų, 
ypač malarijos ir dizinterijos.

Šiauriniame Burmos fronte atitinkamų įstaigų leidimus 
amerikiečio generolo Stil- veikti yra gavusios šios lie
well vadovaujami daliniai šie- tuvių organizacijos: Lietuvių 
met iš japonų atėmė 10,000 Katalikų šv. Juozapo Ben- 
kvadratinių mylių ploto; ten 
žuvo per 20,000 japonų.

kad

Energingi Brazilijos 
Lietuviai

LKFSB. korespondentas 
oro paštu praneša iš Brazi
lijos, kad šiais metais Sao 
Paulo lietuvių kolonijoje iš

Susirgo Norris
McCook, Neb. — George 

W. Norris, 83 metų, buvęs il
gametis senatorius iš Ne- 
braskos, rugp. 29 d. susirgo 
nuo kraujo išsiliejimo sme
genyse. Gydytojai mano, kad 
Norris išsveiks.

Norris senate išbuvo 30 
metų. ' AJ

druomenė ir ,,Vytis”.
Liepos men. 1 d. Liet. Kat. 

Šv. Juozapo Bendruomenės 
choras suruošė lietuviškos 
dainos koncertą, vadovaujant 
muzikui J. Stankūnui. Kon- 
certan atsilankė tūkstantinė 
lietuvių minia.

Šv. Juozapo lietuvių para
pijoje, Sao Paulo, praėjusiais 
metais buvo 321 krikštas ir 
73 šliūbai.

Liepos 15 d. savo tradicinį 
koncertą buvo suruošęs „Vy
čių” choras.
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2 — Seserų Pranciškiečių koplyčioj, Pitts.
3 — Šv. Ritos par., Haverhili, Mass.
4 — Šv. Juozapo par., Scranton, Pa.
5 — Angelų Karalienės par., Brooklyn, N. Y.
6 — Villa Joseph Marie, Newton, Pa.
7 — Šv. Jurgio par., Philadelphia, Pa.
8 — Šv. Trejybės par., Newark, N. J.
9 — Šv. Mykolo par., Bayonne, N. J.

10 — Visų šventų par., Chicago, Ill.
11 — Šv. Antano par., Ansonia, Conn.
12 — Šv. Kryžiaus par., Dayton, Ohio
13 — Šv. Kazimiero par., Providence, R. I.

14 — Šv. Kazimiero par., New Haven, Conn.
15 — Šv. Petro ir Povilo par. Sugar Notch, Pa
16 — Šv. Marijos par., Wanamie, Pa.
17 — Šv. Kazimiero par., Amsterdam, N. Y.
18 — Šv. Alfonso par., Baltimore, Md.
19 — Šv. Roko par., Brockton, Mass.
20 — Apreiškimo par., Brooklyn, N. Y.
21 — Šv. Jurgio par., Brooklyn, N. Y.
22 — Nekalto Prasidėjimo par., Cambridge
23 — Aušros Vartų par., Chester, Pa.
24 — Šv. Marijos par., Kingston, Pa.
25 — Šv. Kazimiero par., Plymouth, Pa.
26 — Apreiškimo par., Frackville, Pa.
27 — Atsimainymo V. Jėzaus par., Maspeth
28 — Šv. Pranciškaus par., Lawrence, Mass.
29 — šv. Andriejaus par., New Britain, Conn.
30 — šv. Antano par., Omaha, Nebr.

1 — Šv. Petrę par., So. Boston, Mass.
2 — Šv. Mykolo par., Scranton, Pa.
3 — Nekalto Prasidėjimo par., E. St. Louis.
4 — Aušros Vartų par., Worcester, Mass
5 — Šv. Juozapo par., Waterbury, Conn.
6 — Šv. Jurgio par., Utica, N. Y.
7 — šv. Kazimiero par., Chicago Heights, Hl.
8 — Šv. Onos par., Luzerne, Pa.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

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

SĄLYGOS DEMOKRATIJAI

Net keletą savaičių Italijoje prabuvo Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Churchill. Lankė jis frontą, kariuomenių 
dalinius, įvairius asmenis. Kalbėjosi su popiežiumi, Italijos 
sosto įpėdiniu, italų vyriausybės nariais ir kt.

Išvykdamas iš Italijos, Churchill paskelbė savo atsi
sveikinimo pareiškimą, kuriame jis padrąsina italus, iš
reiškia savo pagarbą atgimstančiai Italijai ir nurodo, kad 
italų tauta turi saugotis pavojaus grįžti į totalitarinę sant
varką. Churchill pabrėžė ne tik fašizmo, bet iš viso totali
tarizmo tironiškumo pobūdį. Taigi, Churchill patarė ita
lams saugotis ne tik fašizmo, bet ir bet kokios vienos par
tijos diktatūros. Totalitarinė santvarka bus, nežiūrint ko
kia partija pajungs visą tautą savo naudai — ar tai bus 
fašistai, ar komunistai, ar kitokie totalitarininkai.

Churchill savo pareiškime nurodė ir sąlygas, kurios 
yra būtinos demokratinei santvarkai. Tų sąlygų jis išskai
čiavo septynias:

1. Laisvas nuomonės reiškimas ir kritikavimas vy
riausybės.

2. Žmonių teisė pakeisti vyriausybę.
3. Teismai, laisvi nuo vyriausybės įsikišimo, masių 

siautimo ir partijų įsikišimo.
4. Įstatymai, paremti plačiais padorumo ir teisingu

mo dėsniais.
5. Teisingas elgesys neturtingųjų, turtingųjų, atskirų 

asmenų ir vyriausybės pareigūnų atžvilgiu.
6. Gerbimas ir palaikymas asmens teisių.
7. Laisvė nuo baimės policinės organizacijos vienos 

partijos kontrolėje.
Churchillio. pareiškimu, tik ten yra demokratija, kur 

prisilaikoma jo nurodytų septynių dėsnių.
Bet ar visi Jungtinių Tautų (United Nations) nariai 

laikosi tų dėsnių? Ar kalba apie juos šiandie kas nors iš 
galingųjų Lietuvai, kurios didesnėje dalyje jau nebėra na
cių? Jeigu Italija savo viduje turi laikytis demokratinių 
dėsnių, kodėl gi Rusija gali trempti Lietuvos žmonių nepa
laužiamą norą ir teisę būti savo krašto šeimininkais ir tu
rėti laisvą, nepriklausomą valstybinį gyvenimą?

IR VĖL MOKYKLA

Vasaros laikotarpis jau baigiasi. „Ateis šaltas rudenėlis”, 
o su juo ir nauji rūpesčiai. Daugiausia jų teks tėvams. Pra
dės veikti mokyklos, tad tėvams svarbu apsižiūrėti, į ko
kias mokyklas savo vaikus siųsti.

Lietuviui katalikui tėvui pasirinkimas turi būti labai 
aiškus: jei tik yra arti, lengvai pasiekiama lietuvių para
pijos mokykla, ten turi eiti jo vaikučiai. Kas pajėgia siųsti 
savo vaikus toliau už savo gyvenamos vietos ribų, turėtų 
atsiminti Marianapolio kolegiją (berniukams), seselių ka- 
zimieriečių ir pranciškiečių akademijas Newtowne, Pa., 
Pittsburghe ir Chicago j e (mergaitėms). Kam nepasiekia
ma lietuvių mokykla, tas turi atsiminti savo pareigą siųs
ti savo vaikus į katalikiškas pradžios, vidurines ir aukštą
sias mokyklas.

Katalikiškos mokyklos ne tik moko, bet ir auklėja. Jos 
priruošia savo auklėtinius gyvenimui apsišarvavusius ne
nykstančių vertybių turtu. Tiesa, ne visi jų auklėtiniai iš
tveria, bet juk nėra beveik niekur taisyklės be išimties.

Mokykla yra toji visuomeninė įstaiga, kurios uždavi
nys yra nutiesti jaunuoliui tvirtus gyvenimo pagrindus, 
apšarvuoti jį mokslo žiniomis, išugdyti jame tvirtą valią, 
įdiegti jame dorovės jausmus. Vien mokslo be dorovės ne
užtenka. Šiandieninis karas aiškiausiai liudija, kad moks
linis žinojimas, technikos paslapčių valdymas negali duoti 
nei asmeniui, nei tautoms nė laimės, nė gerovės. Mokymas 
ir auklėjimas, kurs nepripažįsta dorovės, kurs paneigia 
Dievą ir Jo įstatymus yra tuščias dalykas.

Katalikiškos mokyklos yra didelis turtas. Naudokimės 
juo. Branginkime mokslą ir siekime jo katalikiškose mo
kyklose.IŠ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMO

Kunigų Vienybės Seimas 
buvo rugpiūčio 23 d. Šv. Ka
zimiero Akademijoje, Chica
go je, III.

9:15 vai. ryte Akademijos 
koplyčioj įvyko pamaldos. 
Šv. Mišias iškilmingai laikė 
kun. J. A. Karalius, asistuo
jant kun. Dr. A. Jagminui, 
M. I. C. ir kun. J. Jusevičiui. 
Po mišių duotas Palaimini
mas Šv. Sakramentu. Seserų 
Kazimieriečių choras gražiai 
pagiedojo.

Seimo posėdžiai prasidėjo 
lygiai 10:30 vai. ryte maldh 
ir pirmininko kun. J. A. Ka
raliaus sveikinimo žodžiu. 
Prezidiuman išrinkti buvo: 
garbės pirm. prel. M. Krušas, 
pirm. kun. M. Švarlis, vice-

žodžiu kun. M. 
kunigų 

Lietuvos konsulas 
Daužvardis ir kun. 
Urba seselių Kazi-

pirm. kun. J. Simonaitis ir 
sekr. kun. Dr. A. Deksnys. 
Sveikinimų ir rezoliucijų ko
misijoje — kun. Dr. J. Vaš
kas, M. I. C., kun. J. Fr. Boll 
ir kun. J. Prunskis. Seimą 
pasveikino
Švarlis, Chicagos 
vardu, 
Petras 
kap. B.
mieriečių vardu. Raštu pa
sveikino: L. šimutis (Fede
racijos, Susivienymo, „Drau
go” ir A. L. Tarybos vardu), 
A. Aleksis (vargonininkų 
vardu), Seselės pranciškie- 
tės ir k.

Rytiniame posėdyje buvo 
išklausyti Centro Valdybos 
raportai: pirmininko, sekre-

Lietuvaitės Malda
Aš žinau, man sakė 
Ne sykį mamaitė, 
Jog čia mūsų žemė, 
Jog aš lietuvaitė

Iš širdies aš myliu 
Lietuvninkų šalį: 
Jų kalba išmokau 
Garbint Visagalį.

Mane užaugino 
Lietuvos laukeliai, 
Ir dainų išmokė 
Jos raibi paukšteliai.

Į mane čia veizi
Iš dangaus aukštybių
Mūsų apgynėjas
Viešpats Dievs galybių.

Ir dori seneliai 
Viengenčius atminę, 
Pas Praamžių meldžias 
Už mano tėvynę.

Ir šį mano balsą, 
Lietuvaitės maldą, 
Teišklauso Viešpats, 
Kursai visa valdo!

Iš širdies man veržias 
Žodžiai kuo karščiausi: 
Duok šviesos ir laisvės 
Tėviškei, Aukščiausi!

Mykolas Dagilėlis

toriaus, iždininko, vicepirmi
ninkų ir Centralinių organi
zacijų Dvasios Vadų. Centro 
pirm. kun. J. A. Karalius 
raštu įteikė savo raportą. Iš 
jo pranešimo paaiškėjo, kiek 
pernai Kunigų Vienybė vei
kė, kokia plati buvo veikimo 
dirva, kiek daug atsiekta. 
Seimas labai nuoširdžiai pir
mininką išklausė ir jam pa
dėkojo. Sekretorius kun. J. 
Balkūnas ir iždininkas kun. 
J. Boll taipgi raštu įteikė sa
vo pranešimus, papildydami 
Centro pirmininko praneši
mą. Seimas, giliai įvertinda
mas Centro narių darbus, 
rezoliucija pareiškė visiems 
savo padėką.

Vicepirmininkai pranešė iš 
provincijų veiklos. Pasirodo, 
geriausiai veikė Scrantono ir 
Rytų provincijos. Ne visi 
Dvasios vadai prisiuntė savo 
organizacijų pranešimus. Iš
klausyti tik Susivienijimo, 
Vargonininkų ir Studentų — 
profesijonalų dvasios vadų 
pranešimai.

Rytinis posėdis baigėsi 
12:45 vai. Akademijos salėje 
Seimo dalyviai pavalgė pie
tus. Popietinis posėdis prasi
dėjo lygiai 2 vai. p. p.

Kadangi seimo dienotvar
kė buvo ilgoka, tad kiekvie
nam klausimui buvo skirtas 
referentas 10 minučių kal
bėti ir pateikti rezoliucijas. 
Ilgiau apsistota tik Pašalpos, 
Kareivių Motinų klubų, Ve
teranų organizacijai, Kat. 
Istorijos Draugijai ir knygos 
išleidimų klausimams apkal
bėti. Iš svarbiausių referen
tų buvo:

Kun. J. A. Karalius Liet. 
Kultūrinio Instituto perorga
nizavimo klausimu. Institu
tas išsirinko naują vadovybę 
ir pradėjo rinkti medžiagą 
lietuviškam muziejui. Insti
tutas neužilgo leis keletą 
knygelių.

Kun. Dr. J. B. Končius 
raštu įteikė savo pranešimą 
apie K. V. Pašalpos Komisi
jos darbus. Plačiau apsisto
jo apie Bendrą šalpos Fondą 
ir Skyrių organizavimo rei
kalą. Seimas atidžiai klausė
si pranešimo ir entuziastiš
kai prižadėjo Šalpos Fondo 
Skyrius tverti.

Kun. Ign. Albavičius trum
pai aiškino Kareivių Motinų 
ir žmonų draugijos organi
zavimą. Pasiūlė principe lai
kytis seimui įteiktų atspaus
dintų draugijos įstatų ir iš
siuntinėti parapijoms, kad 
pagreitintų ir palengvintų 
suorganizavimo darbą. Cen
tras įstatus išsiuntinės kuri, 
klebonams.

Kun. J. F. Boll referavo 
Lietuvių Katalikų Veteranų 
organizavimo klausimą. Jau 
susitarta su Amerikos Kata

likų Veteranų Centru New 
Yorke, kuris pagelbės orga
nizuoti ir siuntinės parapi
joms reikalingą literatūrą. 
Lietuviai Veteranai bus dali
mi Amerikos Katalikų Vete
ranų organizacijos. Seimas 
pavedė kun. J. F. Boll ir kun. 
J. Balkūnui ir toliau pasita
rimus vesti su amerikiečiais 
veteranais ir lietuvių visuo
menę instruktuoti.

Kun. Dr. A. Jagminas, M.
I. C. kalbėjo apie pašaukimus 
ir kunigų paruošimą Lietu
vai.

Kun. Dr. J. Vaškas, M. I. 
C. referavo K. V. naują kon
stituciją. Seimas galutinai 
naują konstituciją priėmė.

Kun. J. Karalius pranešė 
apie organizavimą Liet. Ka
talikų Istorijos draugijos. 
Seimas nutarė tokią draugi
ją tverti ir įpareigojo kun.
J. A. Karalių, kun. Dr. A. 
Deksnį ir kun. Tomą Chase 
imtis darbo. Draugija bus 
Amerikos Katalikų Istorijos 
Draugijos šaka.

Kun. Jonas Balkūnas lite- 
ratinės komisijos vardu pa
aiškino dviejų paruoštų kny
gų išleidimą anglų kalba: 
Catholic Lithuania (kun. Dr.
K. Gečio) ir The History of 
the Lithuanian Nation (kun. 
Th. Chase). Smulkiau atpa
sakojęs turinį, paprašė sei
mo užtvirtinti ir pasiryžti 
sukelti finansus. Seimas pri
ėmė pasiūlymą ir pavedė 
kun. J. Balkūnui su autoriais 
parūpinti knygų išleidimą.

Kun. J. A. Karalius taipgi 
pranešė apie prof. Senno jau 
baigiamą rašyti angliškai 
lietuvišką gramatiką. Kuni
gai pareiškė didelį pageida
vimą gramatiką tuoj išleis
ti, kas pavedama kun. J. A. 
Karaliui.

Jaunimo klausimu išsitarė 
eilė kunigų. Taipgi daugiau 
apsistota Susivienymo ir 
Studentų organizacijos rei
kalu. Principe sutikta ir dėl 
kat. žurnalo išleidimo. Dėl 
bendros katalikiškos akcijos 
ir pašalpos palikta būsimai 
Centro Valdybai vadovautis 
momento reikalavimais.

Rezoliucijų komisija pir
miausia perskaitė sveikini
mus bei padėkos laiškus: 
prezidentui Rooseveltui, ar- 
kiv. Cicognani, arkiv. 
Stritch, arkiv. Mooney ir k. 
Toliau sekė visa eilė rezoliu
cijų, kurios vėliau bus spau
doje paskelbtos.

Ilgiau apsistota prie Cent
ro Valdybos rinkimų. Senoji 
valdyba pareiškė atsistaty
dinimą. Dėl momento svar
bumo ir reikalų pažinimo, 
vėl išrinktas pirmininku kun. 
J. A. Karalius. Seimas rim
tai suprato svarbą turėti pri
tyrusi visuomenininką K. V. 
Centro priešaky. Sekretorius 
kun. J. Balkūnas dėl nesvei
katos griežtai atsisakė. Jo 
vieton išrinktas kun. Pins A. 
Lekešis. Iždininko pareigoms 
vėl sutiko pasilikti kun. Jo
nas F. Boll.

Pašalpos Komisijon atsi
sakiusio kun. Dr. J. B. Kon
čiaus vietoj pririnktas kun. 
J. Balkūnas, kaip trustee. 
Kun. Dr. J. B. Končius išėjo 
iš komisijos dėl svarbesnių 
pareigų Bendrame šalpos 
Fonde. Dabar K. V. Pašalpos 
Komisija yra tokia: pirm, 
kun. J. A. Karalius, sekr. 
kun. P. A. Lekešis, ižd. kun. 
J. F. Boll ir nariai —trustee: 
kun. J. čepukaitis, kun. J. K. 
Miliauskas ir kun. J. Balkū
nas.

Seimas baigtas malda už 
Lietuvą 6:45 vai. vakare. Da
lyvių seime buvo 45 kunigai.

Seselės Kazimierietės po 
seimo pavaišino dalyvius 
gardžia vakariene.

Ant rytojaus seimo daly
viai atsilankė į kun. B. Ur
bos tėvelio laidotuves.

Visa Chicagos spauda 
prieš ir po Seimo minėjo ku
nigų veiklą. Net įsidėjo kai 
kurių dalyvių paveikslus. La
bai šiltai aprašė Arkivysku
pijos laikraštis „The New 
World”.

“GEJBĖKIT, ŽŪSTAM!”
Požeminis Lietuvos Gelbė- j iš Lietuvos, ją griebia į savo 

jimo Komitetas, kuris taip nagus rusų bolševikai. Vo- 
ištvermingai ir karžygiškai 
kovojo su nacizmo antplū
džiu ir jo žiaurumu, neseniai 
kreipėsi į Anglijos katalikų 
episkopatą, per jį į pasaulį, 
desperatišku šauksmu: „Gel
bėkit, Žūstam!” Kiekvienas 
lietuvis supranta tą šauks
mą, kuris jo širdį pripildo be
galiniu skausmu ir liūdesiu.

Kuomet Rymo imperijos 
vergai eidavo grumtis iki 
mirties su draugu-vergu ar 
kokiu įtūžusiu žvėrim, mir
ties žiūrovą — imperatorių 
jie sveikindavo šiais. žo
džiais: „Salutant te moritu- 
ri”, lietuviškai: Mirštantieji 
tave sveikina. Jie miršta, jų 
mirtį regi daug tūkstančių 
žmonių, pats ciesorius-seno- 
vės žiaurumo atstovas, regi 
ir džiūgauja žmogaus mirti
na kova, jo kančiomis.

Desperatiškomis imtynė
mis ir pačia mirtimi tegali 
džiaugtis sužvėrėjęs, bejaus
mis ir beširdis žmogus. Toki 
buvo Rymo amfiteatro visi 
žiūrovai, sykiu su cezariu. 
Gladiatoriai žinojo ir jautė, 
kad jų nifekas nesigaili, jog 
kraujo ištroškę žmonės į jų 
kančias ir mirtį žiūri kaip į 
malonumą. Su vergišku pa
sidavimu jie sveikino ceza
rių. Jiems nėra kur kreiptis, 
prašyti pagalbos.

Šiandien lietuvių tėvynės 
padėtis panaši į senovės Ry
mo gladiatorių; jų gyvybės 
ir kančių tyko žiaurūs, be 
širdies priešai. „Žūstam”, — 
šaukia tėvynės sūnūs. Jų 
daugelis galvas padėjo be
kovodami su plėšriais užpuo
likais, nustojo savo turtų, 
žemės, galimybės žmoniškai 
gyventi, slapstėsi nuo perse
kiotojų miškuose ir kur tik 
įmanoma; jų šimtai tūkstan
čių išvežta į Rusiją ir Vokie
tiją merdėti ir mirti nuo ba
do, šalčio ir kulipkų.

Vokiečiams besitraukiant

kietis žiaurus, bolševikas ne- 
prastesnis; nacis žmones kan 
kino ir plėšė, bolševikas žada 
likviduoti ne tik lietuvių tur
tus, bet ir pačią tautos gyvy
bę. Supraskit jų principus, 
matykit jų darbus ir žinokit, 
kas laukia Lietuvą.

Jos patriotai šaukia „Žūs
tam” ne į bolševikus, ne į na
cius, bet į pasaulį, kuris te
bėra laisvas nuo tų pabaisų, 
skaitosi su sąžine, tiki Dievą, 
ar bent žmoniškumo žiūri; 
šaukiasi į laisvės trokštan
čias tautas, pirmiausia Jung
tines Amerikos Valstybes, 
Angliją, Kiniją, į daugelį ki
tų, taip pat į rusų ir vokiečių 
tautas — tik ne nacius ir ne 
bolševikus.

Sykiu su Lietuvos kanki
niais mes Amerikos lietuviai 
šaukiame: garbingai ir kar
žygiškai dėl laisvės kovojan
tieji kariai, kilnūs valstybių 
ir kraštų vairuotojai, žmo
nes, vardan Dievo, teisybės, 
laisvės ir visų trokštamos 
laimės: neduokit Lietuvai 
žūti, neleiskit žūti mūsų kai
mynams ir kitoms nuskriaus
toms tautoms.

Liejamas mūšių laukuose 
kraujas, milijonų mirtys, tė
vų, našlių ir vaikų ašaros 
vargai ir sielų sielvartai te
būnie žmonių išpirkimui, 
laisvei ir džiaugsmui, bet ne 
didesnių vargų paruošimui.

Keturių Atlanto laisvių 
šūkiai tenelieka tuščiais žo
džiais, bet įsikūnija Lietuvo
je ir visose kitose tautose.

Senovės gladiatoriai sutik
davo mirtį be vilties išsigel- 
bėti. Lietuviai mirties pavo
juje šaukia pagalbos laisvų
jų ir turi vilties, kad žlugs 
nacizmas, pranyks bolševiz
mas, Lietuva 
Tik, žmones, 
šią valandą.

gi liks laisva, 
gelbėkit nors

MeškuitisLIETUVA KRYŽMINĖJE UGNYJE
(Čia tęsiame ištraukas iš K. 

Veraxo ispanų kalba knygos 
„Lietuva Kryžminėje Ugny
je” — „Lituania entre Fue- 
go Cruzado”. — Red.)

Buvęs

Melo propaganda

Bolševikai yra tikri melo 
propagandos meisteriai. Kas 
matė Tarptautinėje Parodo
je 1937 metais Paryžiuje ar 
1939 metais New Yorke S. S.- 
S. R. paviljonus, galėjo susi
daryti įspūdį, jog „darbinin
kų ir valstiečių tėvynė” tik
rai panaši į kažkokį žemės 
rojų. Kaip ten puikiai buvo 
vaizduojami vadinamieji so
cializmo laimėjimai, kokios 
žavingos fotografijos, ko
kios viliojančios statistikos, 
diagramos, paskaitos ir visa 
kita!

Panašiai Sovietų Sąjunga 
atrodo ir iš specialių propa
gandinių spausdinių bei „In- 
turisto” prabangių viešbu
čių Maskvoje, Leningrade, 
Krime ar Kaukaze. Sovietiš
kais nepaprastumais besido
mintiems svečiams mielai 
parodomos kai kurios vasar
vietės, kai kurios ūkinės ir 
kultūrinės įstaigos, leidžia
ma pasikalbėti su kai kuriais 
žmonėmis, kviečiama daly
vauti kai kuriuose pokyliuo- 
liuose. Iš šito vienpusiško, 
valdinio požiūrio Sovietų Są
jungoj, be abejo, viskas ge
ra, kilnu, didinga, patogu ir 
žavu...

Deja, kas per propagandi
nį kiautą nesugebėjo pa
žvelgti giliau, negalėjo ar ne
norėjo įsitikrinti, koks yra 
tikras Sovietų piliečio gyve
nimas, tas tapo pasibaisėtino 
melo auka pats ir klaidinto
jas, sunkiai nusikalstąs klai
dintojas, kitų.

Tiktai pražūtingoje S.S.S.- 
R. melo propagandos įtakoje 
esant įmanoma taip neteisin- Į

gai vaizduoti Sovietų Sąjun
gą ir jos vadų siekius, kaip 
Vakarų kultūros 
tai daro kai kurie 
įžymūs ir labai 
žmonės. Lengviau 
tuos už S.S.S.R. sienų gyve
nančius darbininkus, kurie, 
tikėdami komunizmo teorijų 
vertingumu, bet nepatyrę 
baisios bolševikinės prakti
kos, kartais prieinami labai 
gerai organizuotai ir apmo
kamai Kremliaus propagan
dai. Bet jokiu būdu neįmano
ma suprasti ir pateisinti kai 
kurių krikščioniškosios civi
lizacijos tautų valstybinin
kų, menininkų ir mokslinin
kų, kurie, ištaigingai pavie
šėję Maskvoje, jau tariasi 
bešališkai galį idealizuoti so
vietinę santvarką ir dabarti
nius jos vadus. Ar tie salio- 
niniai bolševizmo garsinto
jai nuoširdžiai pagalvoja, 
kokioje siaubingoje nelaimė
je atsidurtų jie patys ir mi
lijonai nekaltų žmonių, jei 
diktatūrinio komunizmo 
siaubui būtų lemta paglemž
ti jų valstybes ir jų tautas?... 
Jeigu jie nuoširdžiai ir są
žiningai tokios nelaimės ne
norėtų sau, nei savo tautoms, 
tai kaip jie ramia sąžine gali 
ją siūlyti kitiems?! Tokie 
reiškiniai nebent iš tikro jau 
turi liudyti krikščioniškos ci
vilizacijos sutemas ir žlugi
mą. Nes „jei komunizmas 
bus priimtas kaip dabartinės 
žmonijos krizės išsprendi
mas, baigsis mūsų civilizaci
ja ir baigsis visa tai, kuo 
šiandien mes gyvename” 
(H. Belloc).

Tragiška lietuvių tautos 
patirtis

Tik per vienerius bolševi
kinės okupacijos metus lietu
vis! atbaigtai įsitikino, jog 
po G.P.U. teroro, antruoju bu

(Tęsinys 5 pslp.)

pasaulyje 
net labai 
atsakingi 
suprasti

Kunigų Vienybė j|ERCIJOS 1
Pašalpos Darba
(Kunigų Vienybės Li 

vai šelpti Komisijos pii 
ninko kun. Dr. Juozo B. I 
čiaus pranešimas Kui

š. m. rugpiūčio 23 d. C 
goję).

mos kariuome- 
j buvo sun- 

Prancūzijoj ir 
į į Ameriką, kai 
J padėtis leis, 

atvyko čion iš 
įme aprašyme 
įuoja jo keliū

Pašalpos Komisijos 
džiausiąs rūpestis ir už 
tis buvo sukelti lėšas ir 
rasti būdus bei kelius sus 
ti nuo karo nukentėju 
mūsų lietuvius. Darbas 
lengvas; karui einant ir 
litinėms komplikacijomi $ 
sant, reikėjo visokerio 
būdais surasti lėšas ir ke 
kad pagalbos ranka būti 
tiesta mūsų broliams ii 
serims. 1

Čia trumpai pranešiu 
sų veiklą.

1. K. V. pašalpos kol 
jos įtaka, Amerikos Ra 
nasis Kryžius paskyrė 
000.00 ir nupirko už tą s 
medikamentų ir per Taq 
tinį Raudonąjį Kryžių 
siuntė dalimis į Lietuvą, -tortą yra regė-

2. Mums prašant, Ai 
kos Episkopatas sut 
$10,000.00 Lietuvos žmoi 
medikamentams ir ši s 
buvo įteikta Amerikos į 
dona j am Kryžiui, kad u 
sumą i 
tus išsiųstų į Lietuvą, 
formalumai ir leidimai 
rikos ir Britų valdžių 
gauti ir medikamentai 
me mėnesyje siunčian 
Tarptautinį Raudonąjį ; 
žiu, Geneva, Šveicarija, 
planas yra vykdomas ne 
žvelgiant į karo padėtį,

3. Mūsų tremtinių ir ; 
gėlių šelpimas Sovietų ; joje nepasisekė. Daryti*™11™1’

Ln... artoms, am-

purinėj, Skandi- 
^salyje, niūkso 
.Įjlnai. Neturtin- 
įas. Nėra čia nei 
įabro kasyklų. 
< rėžiančių de- 
j gamta čia labai

gižiausių Norve- 
įj _ jos f jor- 
įp plieniniu lan- 
:epereinama sie- 
Įjiijjį pusiasalio 
į tie kalnai 
z® ir galingi 
įsės sargyboje, 
^ia pro juos jo- 
jtvėrimo akis, 
ten nors ir di- 

'ukšmas.

pfjordus, tas jų 
,'raizdą amžinai 
itminimuos. Ne
itos, jis visada 
ts ir skaistus.
^rugpiūčio mė- 

nupirkę mediką
ifjorduosna.

j as jausmas tada 
Jautiesi, tartum 
, kokią bekraštę

i kito didžiausi 
iii guli ant vie- 
šmasės, tarpais

anetriškai kyla 
■juirsustoja kaž- 
ą Matai tiktai,

gių su mūsų Departme: 
State pagalba, kad 
Rusija leistų badauji 
mūsų tautie'čiuFstise 
ir tai liko be pasekmių 
vo darytos pastangos i 
vinti černeckių šeimą, 
Vailokaitį ir kitus, bet

Rengtas viršū- 
i jie. Tai ne 

masės, suaugu
sios. Ten yra 

M. ko negali 
įprastuose kal- 

ja, formų tik-

tų š 
ka j 
dai. 
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pastangos dar konkreči kiekyie- 
zultatų nedavė. ^’[dubime. Kiek

is ir uola apsup-
4. Amerikos Arkiv; Vieni -

pams ir Vyskupams
išsiuntinėta kun. J. Prui
.v, . , . i -R,masyviaiišleista knygute apie „1 ijJglg. 
thuanian Priests Liqii •. .pH” n.nc-.Ho iš ™ J B.™ tep

jauta prisiuntė laiškus,

-įdubime. Kiek- 
-j ir uola apsup-

Artum didybės

Y sudaro slė-

Cli Y’ausclisJ ' Stonis
1 tą pilką ma-

5. Mūsų valdžiai suor jais, jausti 
’ Nations ^Žvilgterėjęs 

lief and Rehabilitation X uolų didžiu- 
ministration ir nepaky a taip ir prisi- 
Lietuvos, mes siuntėme ^bokštus, uos- 
šymus ir protestus pri

zavus United

mūsų 
bai s 
iš dvi 
nų. I 
vandi 
trupi 
kalni 
vomii 
gana 
tarpe 
tamsi 
viršų 
viešp 
saulė 
žydra 
tai ja

Ski 
trūkt

faktą. Gražių atsakyto 
pažadų gauta, bet Li 
vis dėlto į UNRRA lik 
priimta. (

Dirbome ką galėjom 
jokio atlyginimo ir kel 
išlaidas iš savo pinigų 
mokėjome. J 
esu Pašalpos Komisijos 
riams ir visiems Ko 
trams už nuoširdų koo 
vimą. Dėkingas esu už 
tikėjimą ir išrinkimą n > 
šiai komisijai vadovaul įsimyli tik 
V. veiklai pašalpos reik i5uqHa 
se labai daug nuopelnu 
klauso, kad įsikūrė U ' • 
Lithuanian Relief Fur ^-atsakėBlanka, 
America, Ine., ir ypat '^ai ne vistiek. Niek 
Amerikos Episkopatui^ ’ 
nuoširdžiai remia mūsų 5s* penkerius metus, 
čiančios tautos reikalus

Mano darbuotė parap 
ULRF ir sveikata nele

Jean D<

MANO KLEB

(Tęsinys)

,__;savovj 
išvadą, kad re 

j liet ne anksčiau, ka

5^ penkerius metus,

.n
J^dinat ypatingu ats 
,^’ilgiais tinkamą pa: 
*Wnė

toliau ką nors veikti K W mar 
todėl prašau mane į vai ėmiau suktis 
nerinkti, o gal ir neri) tikra dėl savo reiks
todėl prašau mane į vai

mėt ir be mano prašym 
čiū visiems ir kiekviena

Kun. Dr. J. B. Kol
■ kambary, kur 
S tu įžūli!

’’Šiuose laikuose tie, 1 ^atsidėkoji, kad atlil 
skaito ir platina kataliki taip atvirai sakai 
laikraščius, daug daugiai Jas, mėgstu atvirum 
ro naudos ir sielai, ir Bą gorėjai paerzinti tė 
čiai, ir tėvynei, negu, kad Jjagu jam įgristi. J 
tytų bažnyčias, ar puoštljų^ ir aš jį karštai i 
torius”.

—------  ----------------- *— į,-t aivu-di saKai
laikrascius, daug daugiai mėgstu atvirum 
rn nnndna ir si p! ai ir Ra 4.5

J įgristi. J
u.as Jl Karslai 1 ję1^; juk jis mus įp; 

Pagaliau tu ži
. Blanka susisvaji 
j pats ant savo pe

'>■' Y
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uvos, ją griebia į savo 
rusų bolševikai. Vo- 

žiaurus, bolševikas ne- 
mis; nacis žmones kan 
plėšė, bolševikas žada 
oti ne tik lietuvių tur- 
t ir pačią tautos gyvy- 
praskit jų principus, 
it jų darbus ir žinokit, 
iikia Lietuvą.

patriotai šaukia „Žūs- 
e į bolševikus, ne į na- 
et į pasaulį, kuris te- 
risvas nuo tų pabaisų, 
;i su sąžine, tiki Dievą, 
it žmoniškumo žiūri; 
si į laisvės trokštai? 
utas, pirmiausia Jung- 
Amerikos Valstybes, 
į, Kiniją, į daugelį ki- 
) pat į rusų ir vokiečių 
— tik ne nacius ir ne 
kus.

vai
ninkoiį 
čiaus •

Š> 
goję).

dansį. 
tislį 
rasti į 
ti nuo į

Jonas Navickas

RVERGIJOS FIORDUOSE
traipsnio autorius da- 
l Amerikos kariuome- 
iseniai jis buvo sun- 
žeistas Prancūzijoj ir 
•vežtas į Ameriką, kai 
eikatos padėtis leis. 
1. jis atvyko čion iš 
>s. šiame aprašyme 
k vaizduoja jo kelio- 
is. —Red.

loj šiaurinėj, Skandi- 
| pusiasalyje, niūkso 
įjos kalnai. Neturtin- 
į kraštas. Nėra čia nei 
nei sidabro kasyklų. 

' įastatų, rėžiančių de- 
ačiau gamta čia labai 

• jesiog stebuklinga.
tiesta; į iš didžiausių Norve- 

4 grožybių — jos fjor-

lengvi 
litinį 
sant ž

kad r

senių

tų švyturius, miestus. Ir slen
ka prieš akis įvairiausi vaiz
dai. Regi čia senovės Romos 
amfiteatro vaizdą, Akropolį, 
Egipto piramides ir stebiesi, 
kaip gamta galėjo sukurti 
tuos pasaulio meno stebuklų 
šešėlius. Ir suabejoji žmogus, 
stovėdamas prie tų rausvai 
pilkų uolų, ar tik nesi seno
vės Romoje, ar Atėnuose, ta
čiau įsižiūrėjęs pastebi, jog 
čia nematyti jokios gyvybės.

Nematysi čia jokio medelio 
ar krūmokšnio, didesnio sa
manų klodo. Kur ne kur den
gia uolas retutės samanos ir 
tos pačios atrodo suvargu
sios, nebeturi to ryškaus ža
lumo. Nuogos masės nusags
tytos įvairių įvairiausiais žė-

u su Lietuvos kauki- 
les Amerikos lietuviai 
me: garbingai ir kar
ai dėl laisvės kovojan- 
iriai, kilnūs valstybių 
štų vairuotojai, žmo- 
irdan Dievo, teisybės, 
ir visų trokštamos 

neduokit Lietuvai 
deiskit žūti mūsų kai- 
is ir kitoms nuskriaus- 
automs.
imas mūšių laukuose 
s, milijonų mirtys, tė- 
šlių ir vaikų ašaros 
ir sielų sielvartai te
žinomų išpirkimui, 
ir džiaugsmui, bet ne 
ų vargų paruošimui, 
rių Atlanto laisvių 
tenelieka tuščiais žo- 
bet įsikūnija Lietuvo- 
sose kitose tautose, 
vės gladiatoriai sutik- 
lirtį be vilties išsigel- 
ietuviai mirties pavo- 
ūkia pagalbos laisvų- 
uri vilties, kad žlugs 
as, pranyks bolševiz- 
ietuva gi liks, laisva, 
nones, gelbėkit nors 
andą.

Meškuitis

filį rie kaip plieniniu lan- 
alta, nepereinama sie- 
sia kairįjį pusiasalio 
[ Ir stūkso tie kalnai 
, tamsūs ir galingi 
ų žemės sargyboje, 
iskverbia pro juos jo-

sų vsį
L U 

jos fe

OOO.OO?
meflį vojo sutvėrimo akis, 

tris ten nors
siuntį is triukšmas.

ir di-

bent kartą yra regė- 
kos į egidos fjordus, tas jų 
^0^ amą vaizdą amžinai 
me^, savo atminimuos. Ne
buvo-: J0 laikas’ Jis visada 
(jon2;. i gyvas ir skaistus.

i, buvo rugpiūčio mė- 
abaiga, kai mūsų lai- 

. J®; aukė fjorduosna.
keistas jausmas tada 

tave. Jautiesi, tartum 
im į kokią bekraštę

domje

tus fe

rik« i

is prie kito didžiausi 
į kalnai guli ant vie

piau; leninės masės, tarpais 
rios giliais vandens

JE UGNYJE
zduoti Sovietų Sąjun- 
os vadų siekius, kaip 
į kultūros pasaulyje 
o kai kurie net labai 

ir labai atsakingi 
. Lengviau suprasti 
; S.S.S.R. sienų gyve-
i darbininkus, kurie,
ii komunizmo teorijų 
umu, bet nepatyrę

bolševikinės prakti
niais prieinami labai 
rganizuotai ir apmo- 
Kremliaus propagan-

3 jį ais. Simetriškai kyla 
gg]į^ mkštyn ir sustoja kaž- 
jojeK e debesų. Matai tiktai, 

“t laidžius debesims, am- 
į". iegu apdengtas viršū- 
Rnsiį' ^paprasti jie. Tai ne 

jaaens masės, suaugu- 
na ant kitos. Ten yra 
■ daugiau, ko negali 
ti paprastuose kal- 

-Harmonija, formų tik- 
reg mas kiekvie

noj ar įdubime. Kiek- 
kalnas ar uola apsup-

mūr 
irtais 
vo dar 
virti t

pastari 
zultaix:
į į? idens ruožu. Vieni iš 

panai kalnų, tartum didybės 
jjgjjjg is prisigėrę, masyviai 

Į viršų ir sudaro slė- 
vaizdą, kiti lengvi, 
ais,—gotiškomis vir- 
s nukloję tą pilką ma- 
;ia kilti su jais, jausti 
jngvumą. Žvilgterėjęs 
kalnus, uolų didžiu-

pamsi’

išleirii 
thuare 
ed”.D£ 
jauta p

žavus C
lief is yšulius, taip ir prisi
mini® įžnyčių bokštus, uos-

rinčiais akmenimis, kurie 
tviska visokiomis spalvomis. 
Čia veria akis ryškus mėly
numas, raudonumas, čia žiba 
auksas ir sidabras. Vargas 
tau, jei saulė palietė tas pil
kas mases: nebematysi nieko, 
nes jos žėri dabar, kaip toji 
saulė.

Fjorduose viešpatauja am
žina tyla. Ją teišdrįsta su
drumsti tik jūros atneštos 
bangos, kurios, įsisukę į fjor- 
dų tarpus, daužos pragariš
kai šniokšdamos ir griauda- 
mos silpnesnes uolų dalis, ku
rias čia pat sutrupina, api- 
pildamos balta puta. Vaito
damos vilnys ištrūksta iš tų 
akmeninių rankų ir plaukia 
į platųjį vandenyną. Tik tą 
momentą fjordai sudreba, su
skamba tarp kalnų ir klonių. 
Paskiau vėl viskas nutyla, 
nurimsta. Vandens ruožai 
f j ordų tarpekliuos po bangų 
siautimo dar daugiau pajuos
ta, ir baltos putos nudažo uo
lų šlaitus.

Įspūdingiausias dalykas 
Norvegijos fjorduose yra 
saulėleidis. Atrodo tuomet, 
kad pati gamta į jį sudėjo vi
sa tai, ką turi gražiausio.

Besileidžianti saulė sugavo 
mūsų laivą beplaukiantį la
bai siaurame vandens ruože, 
iš dviejų šonų apsuptame kal
nų. Buvo matyti tik juodas 
vanduo, akmeninės sienos ir 
truputis žydro dangaus pro 
kalnų plyšį ties mūsų gal
vomis. Nors saulė dar buvo 
gana aukštai, tačiau šiame 
tarpeklyje buvo beveik visai 
tamsu. Keista atrodė, kad 
viršuj tarp kalnų viršūnių 
viešpatauja diena, šviečia 
saulė, mėlynuoja skaisčiai 
žydras dangus, o fjordų šlai
tai jau skendėja tamsumoj.

Skubėjo mūsų laivas iš
trūkti iš tų akmeninių replių,

kad, užėjus nakčiai, neužkliū 
tų kur už uolų. Plaukiant ke
lias buvo labai siauras, tar
pais vos laivas galėjo pralįs
ti. Tai labai lėtino ir trukdė 
greičiau pasivaryti. Kartais 
atrodydavo, kad laivas visiš
kai sustojęs, ir imdavo tada 
noras iškišti ranką pro denio 
užtvarą ir paliesti tas pilkas 
šaltas mases.

Saulė pamažu geso, tamsė
jo dangaus skliautai. Vaka
rai susyk sužiovavo ugnimi, 
apipylė ji kalnus ir uolas. 
Fjordai sutvisko nesuskaito
momis spalvomis. Verkė kal
nai ir uolos. Tekėjo kraujas 
iš amžino sniego viršūnių, te
kėjo iš uolų, prisruvo to krau 
jo kloniai, pakalnės ir šlaitai. 
Buvo raudona ir nyku. Van
duo, tartum pajutęs tą kraujo 
puotą, dar smarkiau suošė, 
susiūbavo ir dvigubu įnirti
mu griovė krantus ir maty
damas, kad nepajėgs suardy
ti tos nepajudinamos masės, 
ištryško kaip sniegas balto
mis putomis aptaškydamas 
krantus ir šlaitus ir,susigė
dęs savo bejėgiškumo, skubė
damas grįžo į jūrą. O fjordai 
stovėjo didingi ir liūdni, ne- 
sišypsojo kaip anksčiau, bet 
verkė kaip kūdikiai, gal pra
eitį garsią prisiminę, gal nu
jausdami artėjančią nelaimę, 
kada visa norvegų žemė prie
spaudoj kentės ir kovos.

Ir kartojas jų rauda kas 
vakarą, leidžiantis saulei, ir 
skamba jos aidas po kalnus, 
šlaitus ir klonius.

Ant denio tylūs, nekalbūs 
stebėjo tą saulėleidžio valan
dą keleiviai. Kiekvienam jis 
buvo naujas, nelauktas. Kar
tais buvo girdėti tylus šnab
ždėjimas: „stebuklinga., ste
buklinga... stebuklinga...”

Paskutiniai saulės spindu
liai išnyko vakaruose. Prasi
skleidė žaros. Pamažu, tar
tum bijodami nustoti savo iš
kilmingumo, kilo melsvi rū
kai ir dengė fjordus. Viskas 
nurimo, nutilo po ta melsva 
lengvo šilko skraiste. Pakilęs 
mėnulis apšvietė amžino snie
go viršūnes.

Tarp uolų antai praskrido, 
bailiai klykdamas, žuvėdrų 
būrys. Neria jos į nakties 
tamsą, lyg skubėdamos kuo 
toliau nuo tos kapų tylos.

„Katalikas, kurs nepalaiko 
gerosios katalikų spaudos, 
kiek yra galima jo spėkoms, 
kurs nė žodžiu, nė darbu to
sios spaudos neremia ir ne
platina, kurs nesidarbuoja, 
kad pašalintų blogąją spau
dą, tokis katalikas neturi tei
sės vadintis ištikiiriu Bažny
čios vaiku”.

Vysk. Ketteleris

BRUOŽAS IŠ ST. ŠIMKAUS GYVENIMO
Mūsų žymiam kompozito

riui Stasiui Šimkui mirus, pa
sipylė laikraščiuose daug jo 
gyvenimo aprašymų, bet pa
stebėjau, kad vienas kitas 
bruoželis ne visai tikslus, ne
žiūrint to, kad tai ir būtų iš 
paties Šimkaus išsireiškimų 
kilę.

Reikia pastebėti jo būdą: 
tai smarkus, dinamiškas, ne
pastovus ir nuolat blaškąsis 
tipas. Ne visada skaitydavosi 
su žodžiais, kartais net su 
gyvenimo faktais, ir užtat 
kartais nušviesdavo įvykius 
ne taip, kaip iš tikrųjų buvo, 
bet kaip jis norėjo, kad būtų, 
arba kaip kad jam patiko 
vaizduotis. Pagal jo būdą, jo 
gyvenimo aprašymai kartais 
irgi blaškosi. Priduodama 
svarbos ten, kur nereikia, o 
pamirštama ten, kur reikia.

Tikybiniu žvilgsniu Šimkus 
nuo pat jaunystės buvo auk
lėjamas religiškai, bet tiky
bos pratybą prarado gana an
kstybame savo gyvenime ir 
ėjo šiek tiek laisvoku keliu. 
Tai išaiškinama, kad jis ku
nigais ir jų parama nesigyrė. 
Prisipažinti, kad jų tik dėka 
jis sumanė ir pradėjo siekti 
aukštesnį mokslą, jis nemėgo, 
nors praktikoje jis mielai 
prie jų glausdavosi ir mėgda
vo pas juos viešėti.

Susipažinau su Šimkum 
1905 metais. Tai buvo metai, 
kuriais aš rengiausi įstoti į 
seminariją, o Šimkus vargo
nininkavo Skirsnemunėje, 
tiesiog skersai Nemuno nuo 
mano tėviškės. Nors mudvie
jų keliai buvo skirtingi, bet 
mudu gana artimai susibičiu- 
lavova. Dažnai pasipasakoda
vo savo gyvenimo paslaptis, 
imdavo pabarimus ir kartais 
duodavosi sulaikyti nuo vie
no ar kito nemalonaus išsišo
kimo. Per mane susipažino 
su mano geru kaimynystėje 
draugu, stambiu ūkininku, 
Gelgaudiškio valsčiaus vir
šaičiu, vėliau trijų valsčių tei
sėju Augustinu Mockevičium. 
Tai, būdavo, dažnai per kiek
vienas atostogas suseinava 
praleisti po kelias dieneles ar 
tai mano tėviškėje, ar tai pas 
Mockevičių. Tokiu būdu to 
tarpo Šimkaus gyvenimo die
nos yra man gerai žinomos.

Skirsnemunėje tais laikais 
tik kė buvo baigta naujoji 
bažnyčia ir įtaisyti puikiausi 
vargonai, gi Šimkus buvo ga
biausias visoje apylinkėje var 
gonininkas ir choro vedėjas. 
Kunigai ir mes, klierikai, spe
cialiai eidavome ten tik pa
siklausyti vargonų ir giedoji
mo. Kunigai girdavo ir pakiš

davo mintį, kad čia gabus 
muzikas, reikėtų siųsti aukš
čiau mokytis, nes bus tautos 
pažiba. Tuo tarpu Šimkus no
rėjo gyventi ir apie aukštesnį 
mokslą nesvajojo, nes nebuvo 
nei lėšų, nei reikalingų žinių.

Nuo 1903 ligi 1906 metų 
Gelgaudiškyje vikaravo jau
nas kun. Stasys Čepulis, o Il
guvoje nuo 1904 metų vika
ravo kun. Dr. A. Civinskas. 
Abudu buvo muzikalūs, mė
go dainą ir giesmę, tikri lie
tuviai patrijotai. Kun. Čepu
lis turėjo fisharmoniją, net 
dviem klavitūromis ir peda
lais, o kun. Civinskas taip sau 
paprastą fisharmoniją. Ka
dangi Gelgaudiškyje buvo 
vargonininkas nesveikas ir 
vedė chorą, o per atlaidus 
kvietė Šimkų į pagelbą. žino
ma, po pamaldų kunigas vai
šindavo svečią pas save, ir 
čia tai, Šimkus turėjo pro
gos susipažinti su kitais ku
nigais ir prie fisharmonijos 
galėjo daugiau savo gabumų 
parodyti.

Geldgaudiškyje per vienus 
atlaidus teko jam susipažinti 
su kun. Dr. Civinsku. Pasta
rasis, turėdamas mintyje 
Mlynarskį, Ilguvos dvarinin
kės ponios Grincevičienės 
žentą, Varšuvos Konservato
rijos direktorių, pakvietė pas 
save į šv. Izidoriaus atlaidus, 
kad duotų Šimkui progos su
sipažinti su tuo žymiu muzi
ku. Mlynarskiui jaunas muzi
kas krito į akį. Jis matė, kad 
iš jo gali išsivystyti žymus 
žmogus, ir, kun. Civinskui 
įkalbant, ryžosi Šimkui duoti 
visokeriopą pagelbą. Kun. 
Čepulis supažindino Šimkų su 
Gelgaudiškio turtingu dvari
ninku Komaru, kuris irgi, re
miantis Mlynaskio pripažini
mu, pažadėjo finansinę para
mą.

Žinoma, pradžioje niekas 
tau nieko dykai neatkiš, rei
kia pirmiau pradėti, pasiro
dyti, o tuomet jau ratai risis 
lengviau. Tad minėtieji kuni
gai ir keletas dar kitų sumetė 
po penkinę ar dešimtinę, ir 
jau pradžia ilgai kelionei yra.

Reikia atsiminti, kad anais 
laikais lietuviškos inteligenti
jos bažnytkaimiuose nebuvo. 
Dvarininkai nebuvo palankūs 
nei lietuviams nei lietuviškai 
idėjai. Viskas, kuo galima bu
vo dar remtis, — tai kunigai.

Kunigai draugaudavosi su 
dvarininkais, nes tai būdavo 
beveik vienintelis inteligen
tiškas suėjimas, o dažniausiai 
tai tik vien dėl jų duodamos 
finansinės paramos bažny

čiai arba kitiems prakilniems 
tikslams.

Todėl manyti, kad Šimkų 
idealiai pamilo koks dvari
ninkas, arba kad ir pats Mly- 
narskis, būtų nenatūralu ir iš 
piršto išlaužta. Jie žiūrėjo ne 
į kaipo muziką, bet kaipo į 
mužiką. Bet kadangi kunigai 
draugaudavosi su jais, ka
dangi kunigas prašo, anie gi 
išdidžiai nešasi, tad negražu 
atsisakyti. Už tai Mlynarskis 
sutiko Šimkų globoti, Koma
ras finansiniai prigelbėti. Vė
liaus kunigai supažindino jį 
su Lukšių dvaro savininku 
grovu Potockiu, ir tas prisi
dėjo. Vėliau atsirado daugiau 
ir taip Šimkui susidarė gali
mybė siekti aukštesnį moks
lą. Per kiekvienas atostogas 
(kaip Šimkus sakydavo: „ei
nu kalėdoti”) eidavo jis nuo 
vieno pas kitą dvarininką, 
kad žadėtą duoklę gautų.

Kadangi Šimkus buvo stai
gaus ir nepastovaus būdo, 
tad vargonininkaudamas ne
labai sutikdavo su klebonais, 
keisdavo vietas ir net kalbė
davo važiuosiąs į Ameriką. 
Bet kuomet susidarė galimy
bė eiti aukštesnį mokslą, jis 
ryžosi rimtai jį siekti.

Tik susidarė sunkumų. Jis 
buvo tik vos baigęs pradinį 
mokslą, o į konservatoriją 
stoti reikalaujama gimnazi
jos baigimo (brandos liudiji
mo). Ligi to Šimkui buvo toli 
gražu. Bet šį klausimą leng
vai išsprendė Mlynarskis. Jis 
patarė jam stoti į Vilniaus 
Muzikos Mokyklą, kurią kiek 
aš atsimenu, jei tai teisinga, 
Šimkus vadindavo Kanklių 
Mokykla. Į ją nereikalauja
ma jokio mokslo laipsnio, o 
iš tos mokyklos galėsiąs pe
reiti į Varšuvos Konservato
riją, po Mlynarskio globa, ir 
einant iš vienos muzikos mo
kyklos į kitą nereikalaujama 
jokio kito mokslo liudijimų, 
gi vėliau galėsiąs privačiai 
baigti gimnazijos kursą. Taip 
tai Šimkus ir padarė.

Ir štai jau pirmas Šimkaus 
žingsnis pradėtas. Regime jį 
Vilniaus Muzikos Mokyklos 
mokiniu, čia jam atsidarė 
platesnės pažintys, geresni 
pavyzdžiai. Susipažino su pa
triotinio nusistatymo lietu
viais ir buvo įtrauktas į lie
tuviškojo judėjimo sūkurį. Iš
buvęs Vilniuje, jei gerai pa
menu, vienerius metus, per
sikėlė į Varšuvos Konserva
toriją, vėliau iš ten į Petra
pilio Konservatoriją, nes jo 
troškimas buvo pastarąją 
baigti, kadangi ji aukštai sto
vinti muzikos mokslo srityje. 
Ją tai ir baigė.

Po 1905 metų sukilimo Lie
tuva gavo šiek tiek laisvės.

Atgavo spaudą, susirinkimų 
laisvę ir kitų palengvinimų. 
Tad ir Šimkui susidarė geres
nės progos viešai pasirodyti 
ir veikti. Atostogose pradėjo 
organizuoti chorus, rengti 
koncertus, vaidinimus ir ki
tus pamarginimus. Tokie pa
rengimai išjudino žmones iš 
tautinio miego ir kartu davė 
Šimkui šiek tiek finansinės 
paspirties jo mokslo reika
lams.

Aš esu buvęs jo keliuose 
tokiuose parengimuose, o 
taipgi buvau Belvederyje 
Šimkaus parengime, kurį 
klaidingai mini spaudoje, kad 
ten Šimkus susipažinęs su 
Mlynarskiu ir pastarasis jo 
gabumus pamatęs ten. To 
vaidinimo metu jau Šimkus 
buvo ne tik su Mlynarskiu 
pažintyje, bet ir jo globoje. 
Mlynarskio į tokį parengimą 
nė su pyragu niekas nebūtų 
priprašęs. Aš ten nuvažiavau 
iš Ilguvos su visais žemes
niaisiais dvaro ponais ir ku
nigais ir žinau, kad Mlynars
kio visai tada Ilguvoje nebu
vo, ir į koncertą su vaidini
mu jis negalėjo patekti.

Neatitinka tikrenybei, 
kad Šimkų rusų valdžia per
sekiojo ir užtai jis rengėsi 
važiuoti Amerikon. Kol Šim
kus vargonininkavo, tautinia
me veikime nesižymėjo, ir 
niekas į jį dėmesio negalėjo 
kreipti. Jis manė vykti Ame
rikon, nerimo, o labiausiai, 
kad norėjo susirasti savo tė
vą, kuris gyveno Amerikoje, 
ir pamatyti naują šalį. Kon
certus ar vaidinimus pradėjo 
rengti tik po 1905 metų suki
limo ir tik tuomet, kada jau 
buvo mokykloje. Patys kon
certai ir vaidinimai gal ne
būtų atkreipę rusų vyresny
bės dėmesio, jei nebūtų įvykę 
įvairių nelaimių. Dėl stokos 
prietaisų ir tvarkos, kartais 
kildavo gaisras, estrada griū
davo, suolai lūždavo, ir iškil
davo žmonėms pavojai.

Tiek tai pažymiu iš man 
gerai žinomo Šimkaus gyve
nimo peri jodo, kuris ligi šio
lei nebuvo spaudoje teisingai 
nušviestas.

K. A. Vasys.

Kova dėl Vilniaus
Paskutiniu metu Brazilijos 

spaudoje pasirodė straipsnis, 
kuriuo stengiamasi įtikinti, 
kad Vilnius yra lenkų mies
tas, kad Žalgirio mūšis — bu
vo vien tik lenkų didvyrišku
mo demonstracija ir tt.

Į tai rimtai argumentuotu 
straipsniu vieno kolonijos at
stovų buvo atsakyta dien
raštyje „A Gazeta” (liepos 
26 d.) ir katalikų savaitraš
tyje „O Legionario”.

: jokiu būdu neįmano- 
rasti ir pateisinti kai 
krikščioniškosios civi- 
3 tautų valstybiniu- 
rininkų ir moksliniu- 
•ie, ištaigingai pavie- 
įskvoje, jau tariasi 
:ai galį idealizuoti so- 
santvarką ir dabarti- 
j vadus. Ar tie salio- 
bolševizmo garsinto- 
oširdžiai pagalvoja, 
siaubingoje nelaimė- 
urtų jie patys ir mi- 
nekaltų žmonių, jei 
rinio komunizmo 
būtų lemta paglemž- 
stybes ir jų tautas?... 
ie nuoširdžiai ir są- 

tokios nelaimės ne- 
lau, nei savo tautoms, 
jie ramia sąžine gali 

rii kitiems?! Tokie 
ii nebent iš tikro jau 
lyti krikščioniškos ei- 
os sutemas ir žlugi- 
s „jei komunizmas 
uitas kaip dabartinės 
3 krizės išsprendi- 
igsis mūsų civilizaci- 
aigsis visa tai, kuo 
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ika lietuvių tautos 

patirtis
er vienerius bolševi- 
upacijos metus lietu-, 
aigtai įsitikino, jog 
1. teroro, antruoju bu įį' 
esinys 5 pslp.)

Liete

mokėki 
esu 
riams - 
trams - 
vimą. I’j 
tikėjiS 
šiai k.'

se lai® 
klausa ■ 
Lithod 
AmeL

Jean De La Brete

NO DEDE IR
MANO KLEBONAS

— Vertė A. Vaičiulaitis -----_—:

num 
čiančis

Maid 
ULRF-1 
toliau H 
todėl p 
neriui- 
mėti H 
čiū UH

(Tęsinys)
j, niekados, — atsakė šypsodamasis ponas Pa

stot! Kadangi įsimyli tik savo vyrą, o be meiles 
la gyventi, darau išvadą, kad reikia susituokti. 
Idp, panelės, bet ne anksčiau, kai sulauksit dvi- 
yienų metų.
a man vistiek, — atsakė Blanka.
et man visiškai ne vistiek. Niekados nelauksiu 
ų metų!
tegina, lauksi penkerius metus, išskyrus ypa- 
tsitikimą.
|de, ką jūs vadinat ypatingu atsitikimu?
Hsiškai atžvilgiais tinkamą pasipiršimą, kurį 
i būtų nesąmonė.
ėdės programos pakeitimas mane taip palinks- 
tad atsikėlus ėmiau suktis.
Įabar aš esu tikra dėl savo reikalų! — sušukau 
ma.
lasislėpiau savo kambary, kur netrukus išdi- 
Rsirodė Junona.
tegina, kokia tu įžūli!
ūli! Taip man atsidėkoji, kad atlikau, ko norėjai? 
aip, bet tu viską taip atvirai sakai!
pks mano būdas, mėgstu atvirumą, 
e to, tu tarei norėjai paerzinti tėtį.
Ian būtų nesmagu jam įgristi. Jis man patinka 
! pašaipiu veidu, ir aš jį karštai myliu. Bet kam 
liausimą, Blanka; juk jis mus įpykdė protestuo- 
Įprieš vestuves, ir pagaliau tu žinai, ko norėjai, 
ikrai, —- atsakė Blanka susisvajojus.
Is Pavolis greit pats ant savo pečių patyrė, kad

jei moters nė velnio nevertos, tai mergaitės taip pat 
negeresnės, ir jos ne nemirktelėjusios mindžioja tėvo 
ir dėdės mintis.

X
Pirmadienio rytą pakilau jausdama stiprią laimę. 

Nakčia sapnavau Paulių Konpratą ir nubudau iš 
džiaugsmo surikus.

Mano linksmumą dar padidino, kad smagu buvo 
apsivilkti rūbais, kokių dar savo gyvenime neturėjau, 
ir apsitaisiusi ilgai žiūrėjau ir tyliai gėrėjausi. Pas
kui, pagauta didelės laimės, ėmiau taip suktis, kad 
koridoriuj vos neapverčiau dėdės.

— Kur taip leki, seserėčia?
— Dėde, į kambarį savęs veidrody pasižiūrėti. Ma

tot, kaip gerai atrodau!
— Iš tikrųjų neblogai.
— Ar neteisybė, kad su gerais rūbais mano liemuo 

dailus?
— Žavintis! — atsakė ponas Pavolis, kurį apkrėtė 

mano džiaugsmas, ir jis mane pabučiavo į abu veidus.
— A, dėde, kokia aš laiminga! Man ateina į galvą, 

kaip sakydavo Perinė, kad netrukus pasitaikys ypatin
gas atsitikimas.

Čia aš pradingau ir kaip vėtra įbildėjau į Junonos 
kambarį.

— žiūrėk! — šaukiau smarkiai sukdamosi aplink 
save, ir seserėčia matė tik verpetą.

— Liaukis, Regina, — tarė ji man įprastu ramumu.
— Kada tu pagaliau sutvarkysi savo judesius? Taip, 
drabužiai tau tinka.

— žiūrėk, kokia kojytė, — tariau.
— Atsigimus koketė! — sušuko juokdamosi Blan

ka. — Kas būtų tikėjęs, kad toks vilkiūkštis kaip tu 
jau mokės taip koketuoti!

— Dar netiek regėsi! — rimtai atsakiau. — Matai, 
aš žinau, kad koketavimas yra gera savybė, rimta sa
vybė.

— Pirmą sykį tu taip kalbi. Kas tave to išmokė? 
Manau, tik ne klebonas.

— Ne, ne, bet tasai, kuris apie tai gerai nusimano. 
Ar bus ir daugiau žmonių, ne tik Konpratai?

— Taip, klebonas su dviem tėčio bičiuliais.
Mudvi įsitaisėm salione, laukdami svečių, ir netru

kus atėjo dėdė, lydimas komendanto Konprato, su ku
riuo jisai mane supažindino.

Mano Dieve, kaip gerai atrodo tas komendantas!
Jis turėjo skaidrias, vaikiškas akis, ūsus ir plaukus 

baltutėlius kaip sniegas. Veidas toks geras, toks nuo
širdus, kad man priminė kleboną, nors tarp juodviejų 
nebūta jokio rimto panašumo. Jis man tuojau pati
ko, ir pastebėjau, kad simpatijos būta iš abiejų pusių.

— Mažoji giminaitė, apie kurią jau esu girdėjęs kal
bant, — tarė jis, paimdamas mano ranką. — Mano 
vaikuti, leisk tave pabučiuoti, buvau tavo tėčio bičiulis.

Mielai leidausi bučiuoti, nors viena sau pamaniau, 
kad geriau apsimokėtų, jei šiam švelniam darbe jį pa
keistų sūnus.

Pagaliau jis įėjo!... Ir būčiau atidavusi visą savo 
kraitį ir priedo dar primetus dailiuosius drabužius, kad 
tik būčiau galėjusi bėgti tiesiai prie jo ir stipriai jį ap
kabinti.

Jis padavė ranką seserėčiai ir man taip iškilmingai 
linktelėjo, kad man net žadą atėmė.

— Duokit gi ranką, — tariau, — juk mudu pasipa- 
žįstam.

— Panele, laukiu jūsų malonės.
— Kokia kvailystė!
— Na, Regina! — subarė dėdė.
— Truputį sulaukėjusi gėlė, — tarė komendantas, 

draugiškai į mane žiūrdamas, — bet daili gėlė, tikrai!
Tiems žodžiams nepavyko išsklaidyti susierzinimo, 

kuris kilo pati nežinau dėl ko, ir kiek laiko tyliai lin
dėjau kampe, stebėdama poną Konpratą, kuris links
mai kalbėjosi su Blanka. A, kaip jis man patiko! Ir 
kaip man plakė širdis, kai vėl išgirdau aną gerą jo 
juoką, pamačiau jo baltus dantis, atviras akis, apie ku
rias tiek prisvajojau savo šiurpiuos, senuos namuos. 
Ir mano teta, mano klebonas, Suzona, šlapias sodas, 
vyšnia, į kurią jis buvo įsliuokęs, ėjo pro mano akis, 
kaip nepastovus šešėliai.

Netrukus prisidėjau prie kalbos ir atgavau didesnę 
dalį geros nuotaikos, kai perėjom į valgomąjį.

Sėdėdama tarp klebono ir pono Konprato, nieko ne
laukdama griebiausi prie pastarojo.

— Kodėl neatsilankėt Krūmynėj? — tariau.
— Buvau darbų užimtas, giminaite.

— Ar bent jums gailėjo?
— Labai, jums prisipažįstu.
— Kodėl atėję nedavėt man rankos?
— Bet pagal etiketą jums pirmai priderėjo, panele.
— A! Etiketas! Tenai apie jį negalvojot!
— Buvau ypatingose sąlygose ir toli nuo visuome

nės, tikrai! — atsakė jis šypsodamasis.
— Ar visuomenė trukdo būti meiliam?
— Visai ne. Tik dažnai etiketas apstabdo draugišku

mo karštį.
— Tai visai kvaila! — trumpai atkirtau.
Bet paiškinimu buvau tikrai patenkinta ir atgavau 

visą nuotaiką. Tačiau su juo besikalbėdama pastebė
jau, kad jis neduoda tiek reikšmės kaip aš Kriimynėj 
pasakytiems žodžiams. Bet buvau tokia laiminga, jį 
regėdama, su juo kalbėdama, kad tuo tarpu tas ne
žymus nusivylimas visai išdilo.

Ponas Konpratas mums pranešė, kad spalių mėne
sį būsią daug balių.

— Džiaugiuosi, — atsakė Junona.
— Tu mane išmokysi šokti, — tariau nenustygdama 

krėsle.
— Prašau mane priimti mokytoju! — sušuko Pau

lius Konpratas.
— Paulius puikiai šoka valsą, — tarė komendantas.

— Visos moterys trokšta su juo valsą šokti.
— Be to, jis — žavintis, — jautriai atsiliepiau.
Komendantas su savo sūnum pasileido juoktis. Kle

bonas ir abu dėdės bičiuliai į mane pasižiūrėjo šypso
damiesi ir tėviškai kratydami galvą. Bet pono Pavolio 
veidas surūstėjo, ii’ seserėčia taip pakėlė antakius, kaip 
ji darydavo, jei kas nepatikdavo, ir su tokia panieka, 
kad man smilktelėjo, ar nebūsiu kokios kvailystės iš
krėtus.

Papusryčiavę vaikštinėjom girioj. Man grįžo linksmu
mas, ir aš be paliovos tarškėjau, pamėgdžiodama kurio 
man savo juokingumu į akį kritusio svečio judesius ir 
kalbą.

— Regina, kaip blogai tu išauklėta! — tarė Blanka.
— Jis taip kalba! — atsakiau sugnybdama sau nosį, 

kad galėčiau pamėgdžioti savo aukos balsą.
(Bus daugiau)



DAUGIAU MOKINIŲ MIRĖ KUN. PAVLIS NELAIMINGA MIRTIS

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla šiemet tikisi sulauk
ti daugiau mokinių. Jau ke
lios dešimtys naujų studentų 
užsirašė, kiti sugrįžo iš vie
šųjų mokyklų, bet dar dau
giau laukia iš apylinkės, kad 
pradėtų lankyti savo mokyk
lą.

Šiais metais mokykla at
naujinta — naujai gražiai iš
dažyta, bus labiau maloni 
mokytis mūsų jauniesiems. 
Pasikeitė ir kelios seserys 
mokytojos.

Vaikų darželis pradės veik
ti rugsėjo 1 dieną. Ir jis susi
laukė gražaus būrelio naujų 
mokinukų.

Mokslo metai pradedami 
iškilmingai su mišiomis ir 
bendra mokinių Komunija 
rugsėjo 1 d.

MIRĖ JURGAITIS

Petras Jurgaitis, 219 Miff
lin St., užmigo Viešpatyje 
rugpiūčio 25 dieną.

Velionis ilgai ir labai sun
kiai sirgo. Jis buvo paraly
žuotas ir kentėjo sunkias’ 
kančias. P. Jurgaitienė ir jos 
artimieji labai rūpestingai 
prižiūrėjo savo ligonį, bet ne
galėjo išgelbėti jo gyvybės.

Velionis sirgdamas pasižy
mėjo savo kantrybe ir didele 
Dievo meile. Jo lūpose nuolat 
galėjai girdėti Jėzaus ir Ma
rijos vardus, jis dažnai bu
čiuodavo kryželį ir daug sy
kių priėmė šv. Komuniją sa
vo ilgoj ligoj. Velionis išau
gino gausią katalikišką šei
myną. Sūnus Lt. Pranas jo 
laidotuvėse negalėjo dalyvau
ti, nes kariauja Italijoje. Vie
na duktė yra sesuo kazimie- 
rietė.

Didelės ir iškilmingos lai
dotuvės įvyko rugpiūčio 29 d. 
iš šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios. Didelė daugybė 
draugų ir pažįstamų dalyva
vo paskutiniame patarnavi
me. šv. Mišių aukų užprašė 
labai daug, nes pp. Jurgai
čiai parapijos veikėjai, pa
vyzdingi katalikai, užsitarna
vo tikros pagarbos visoj pa
rapijoj ir apylinkėj.

Visi išreiškia savo pagar
bą ir užuojautą poniai Jur
gaitienei ir visai šeimai, ne
tekus velionies. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Pa
šarvotas buvo laidojimo kam
bariuose — pas J. Kavaliaus
ką, kurs ir rūpinosi laidotu
vėmis. Ilsėkis ramybėj.

MIRĖ

Julijona Vilkišienė, 2826 
Snyder Ave., mirė rugpiūčio 
26 dieną. Velionė labai ilgai 
ir sunkiai sirgo. Paskutiniu 
laiku labai skaudžiai kentė
jo savo ligoje. Ji žinojo, kad 
neužilgo turės mirti, tad ne
bijojo mirties.

,Per visą laiką labai šventai 
rengėsi mirčiai. Dažnai pri
imdavo Komuniją ir paskuti
nėj gyvenimo valandoj kuni
gas ir būrelis draugų meldė
si prie jos mirties patalo. Ji 
buvo labai rūpestingai prižiū
rima savo dukrelių ir vyro.

Velionė gražiai ir iškilmin
gai palaidota rugpiūčio 31 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Visos 
apylinkės kaimynai ir pažįs
tami dalyvavo jos laidotuvė
se. Ilsėkis ramybėj. Laidojo 
grab. J. Kavaliauskas.

I Tel. REgent 8434.
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Šv. Jono Nepemuceno pa
rapijos klebonas kun. Andrie
jus Pavlis, 827 Wharton St., 
mirė rugpiūčio 23 dieną. Pa
laidotas rugpiūčio 28 dieną. 
Tai buvo šv. Kazimiero pa
rapijos kaimyninės parapijos 
slavokų klebonas.

APIE KARNIVAL4

Rugpiūčio 17-19 Šv. Kazi
miero parapijiečiai turėjo sa
vo antrą karnivalą. Patekau 
ir aš. Ką ten mačiau?

Tai buvo pirmiausia vaikų 
linksmybės dienos ir vakarai, 
jų šimtai siautė kaip skruz
dėlės apie visus stalus, laižė
si apie keptų obuolių ir įvai
rių saldainių stalus, kuriuos 
prižiūrėjo puošniai apsiren
gusios ir visuomet besijuo
kiančios pp. B. Mickūnienė, 
O. Barčienė, O. Karney ir dar 
kelios pagelbininkės. Gal to
dėl ir daugiausiai išalkėlių ir 
ištroškėlių sukosi apie jų sta
lus. Ir vaišino jos, ir uždirbo 
nemažai.

Jei kas labiau buvo išal
kęs, tai keliavo į karišką skie
po virtuvę, kur virė ir kepė 
visokius skanumynus. Ten 
dirbo Peldžienė, Butikienė, 
Burokienė, Mironienė, Šau
lytė ir kt. Skaniausia sriuba, 
visokie kepsniai suteikė sma
guriavimo visiems svečiams.

Žaidimų lauke buvo labai 
smagu, nes visi galėjo žaisti 
kiek tik norėjo ir galėjo lai
mėti daug sidabrinių ir žalių 
popierėlių. Kai kurie ir pasi
darė sau laimę. Mat, bazarų 
metu buvo išleista karo bonų 
laimikiai. $50.00 laimėjo P. 
Conrad, $25.00 laimėjo R. 
Barkauskienė, po $10.00 lai
mėjo p. Utkus, p. Petrašiū- 
nienė ir kiti.

Gal didžiausią pasisekimą 
turėjo „lėlių” stalas, kur dau
gybė „leidžiu” su savo gyvo
mis lėlėmis ar be jų ėjo ir vis 
norėjo laimėti gražiausią lė
lę. Kai kurios tikrai turėjo 
laimę, nes už kelius centus 
įsigijo sau milžinišką mešką 
ar kokią nors geltonplaukę 
lėliukę. Tai buvo tikrai lai
mėjimo ir džiaugsmo valan
dos.

Jaunimui ir šiaip žvejoti 
mėgėjams buvo kelios meške
rės, prie kurių prikibdavo į- 
vairiausių žuvų ir žuvelių. Tai 
viena gyviausių vietų.

Gal šiek tiek nustebau, kai 
pradėjau ieškoti pažįstamų. 
Ketvirtadienį ir penktadienį 
jų beveik visiškai neradau, nė 
su kuo pasikalbėti nebuvo, 
nes italijoniškai ar ameriko
niškai nešneku, o lietuvių ne
daug temačiau. Lietuvoj jei 
yra koks kermošius, tai ten 
visi lietuviai susirenka, o čia 
tai jų trūko. Kelios dešimtys 
buvo šeštadieny j, bet vis tik 
maža. Lauksiu kito bazaro ir 
bene daugiau susitiksiu savo 
lietuvių draugų...

SERGA LIGONINĖJ

P. Paulauskienė, 302 Whar
ton St., patalpinta ligoninėj, 
kad patikrintų jos sveikatą, 
kuri jau ilgoką laiką nedavė 
ramybės ligonei. . Gydytojų 
patarimu gal ir operaciją 
reiks daryti. Jos dukrelė p. 
Raguckienė dabar susirūpi
nusi savo motinos sveikata.

Rugpiūčio 21 d. automobi
lis užmušė Joną Kamaraus
ką. Velionis yra jau antras 
brolis iš šeimos, kurs taip ne
laimingai žuvo. Jo tėveliai 
jau mirę seniai. Vienas bro
lis yra kariuomenėj, o kitas 
čia gyvena. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse rugpiūčio 
26 d.

Ta nelaiminga mirties tu
rėtų būti naujas įspėjimas, 
kaip reikia būti atsargiems, 
nes nežinia kuomet sutiks 
mirtis. Tai galėtų būti pamo
ka, kad reikia ir su savo pa
rapija būti tvarkoj, kad bū
tų galima gauti religinį pa
tarnavimą.

Laidojo grab. J. Kavaliaus
kas.

PAVYKO PIKNIKAS

Lietuvių radijo programos, 
p. A. Dziko vedamos, metinis 
piknikas, rugpiūčio 20 d. gra
žiai pasisekė. Radijo vedėjas 
per radiją išreiškė gilų padė
kos žodį už lietuvių progra
mos palaikymą. Šiemet labai 
maža piknikų Philadelphijoj.

STAIGA MIRĖ

Rugpiūčio 25 dieną staigiai 
gatvėj mirė Jonas Petravi
čius, 70 metų amžiaus. Ve
lionis palaidotas rugpiūčio 30 
dieną Šv. Kryžiaus kapinėse.

PASVEIKO

Ponia Paliukynienė, 244 
Mifflin St., ilgai sirgusi li
goninėj, jau pasveiko ir vėl 
gali rūpintis savo šeima.

NAUJAGIMIAI

Jonas ir Bronė Wesolows
ki, 310 Titan St„ susilaukė 
pirmojo savo sūnaus, kurs 
svėrė 7 svarus ir 14 uncų. 
Berniukas buvo pakrikštytas 
iš vandens, o rugpiūčio 27 d. 
iškilmingai palaidotas.

Motina susilaukė daug 
sveikinimų ir dovanų. Nors 
tėvas yra nelietuvių kilmės, 
bet laikosi prie lietuvių ir 
priklauso prie šv. Kazimiero 
parapijos.

Laukagaliai, 326 Earp St., 
rugpiūčio 25 d. susilaukė sū
naus. Jie jau turi gražutę 
dukrelę, o dabar turės gra
žią porelę. Sūnaus tėvas yra 
jūreivis, ir dabar kariauja 
kur nors Europoj. Kai jis su
žinos susilaukęs įpėdinio, tai 
labai nudžiugs jo kariška šir
dis.

Motinos sesuo p. Barčienė 
labai daug pagelbsti savo se
sutei auklėti gražią šeimynė
lę. Tai gražus pavyzdys, kaip 
artimo meilė gali būti vykdo
ma praktikoj.

VESTUVĖS

Rugpiūčio 26 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioj susituokė 
karys Andrius Uždavinis su 
p. Germanavičiūte. Abudu 
gyveno kaimynystėj. Linkėti
na laimingo gyvenimo.

Karys tuoj po vestuvių tu
rėjo išvykti, bet tikisi neuž
ilgo sugrįžti.

BUVO ATOSTOGŲ

Rugp. 20-27 d. atostogas 
Atlantic City pajūry pralei
do Krištopas Žemaitis, žino
mas vietinis veikėjas. Grįžo 
apdegintas saulės, paraudęs, 
kaip Amerikos raudonveidis.

X. X.

AMERIKA

MIESTO ROTUŠĖ

Beveik miesto centre stovi 
gražus pastatas, iš toli pa- 

I traukiąs praeivių žvilgsnį, 
tai didinga Rotušė — City 
Hali. Bet kiek nedaug žmo
nių sužino, kad šis milžiniš
kas pastatas yra taip didelis, 
kad užima net 4^2 akerių že
mės plotą. Rotušė yra 486X 
547 didumo.

Rotušė yra pasipuošusi 47 
pėdų aukštumo bokštu su di
deliu 26 pėdų skersiniu laik
rodžiu. Vienas lankytojas no
rėjo suskaityti, kiek kamba
rių yra Rotušėj. Jis skaitė, 
vaikščiojo, vaikščiojo ir pris
kaitė net 662. Tiek kambarių 
ir yra tame dideliame Name.

Visi žino, kad bokšto vir
šūnėj yra William Penn sto- 
vyla. Bet kiek žino, kad toji 
stovyla yra 37 pėdų aukštu
mo ir sveria 53,523 svarus. 
Kuomet ji buvo padirbta dai
lininko Alexandra Milne, tai 
dar ilgai buvo rodoma Mies
to kieme, kol pagaliau buvo 
iškelta į bokštą.

Rotušė yra pastatyta vie
toj, kur buvo didžiausia mies
to aikštė ir kur pirmiau buvo 
miesto vanduo teikiamas. Il
gi ginčai ėjo, kol galutinai 
nubalsuota statyti Miesto 
Rotušę viešoje miesto aikš
tėje. Statyba pradėta 1871 
m., bet baigta tik 20 amžiuje. 
Ši miesto Rotušė kaštavo 24,- 
000,000 dolerių.

Pažymėtina, kad nemaža 
suma išlaidų išėjo namo pa
gražinimui įvairioms stovy- 
loms ir kitais papuošalais. 
Taip, pavyzdžiui didelės sto- 
vylos indi jonų ir švedų po 24 
pėdų aukštumo, šimtai dides
nių ir mažesnių stovyklų yra 
viduj ir iš oro. Čia randi Tho
mas Mifflin, Robert Morris, 
Benjaminą Rush, kapt. Ni
cholas Biddle ir kitus

Per Miesto Rotušės vidurį 
eina takai dviejų didžiausių 
gatvių — Market ir Broad 
St. Važiuojant tomis gatvė
mis, turi aplenkti miesto Ro
tušę. Net Subway ir tas turė
jo nusilenkti Miesto Galvai ir 
išsukti iš savo tiesaus kelio. 
Pėstieji laimingesni, nes ga
li praeiti tiesiog. Miesto poli
cija irgi gali įvažiuoti į pat 
City Hali, o visi kiti tik pėk- 
ščiomis...

30 metų nuo mirties vieno 
tremtinio

Šiemet birž. 13 d. sueina 
30 m. nuo mirties gabaus lie
tuvio, tremtinio kun. M. Ska- 
rupskio. Jau pirmoj savo pas
kyrimo vietoj Skapiškyje 
(buvo įšventintas 1855 m.) 
jisai mokėjo išgauti iš rusų 
valdininkų uždarytąją gra
žią vienuolyno bažnyčią. 
Perkeltas klebonu į Zarasus, 
ten baigė statyti gražią mū
rinę bažnyčią, kuri iki pas
kutiniųjų laikų tebestovi.

Užėjus 1863 m. sukilimui, 
tikėdamas, kad bus galima 
pavergtiems kraštams išsiva
duoti iš rusų okupacijos, ji
sai padėjo sukilėliams. Nors 
jokių įrodymų nerasta, ta
čiau caro valdžia jį ištrėmė 
visam amžiui į Tomsko gu
berniją, Sibire. Negalėdamas 
kitaip pragyventi, su kitais 
tremtiniais ėmėsi žemės dar
bo, kurs tenai dėl vasaros 
kaitrų ir daugybės uodų itin 
sunkus. Sibire išbuvo 11 me
tų.

Negalėdamas grįžti į Lie
tuvą, apsistojo Kurše, kur 
Boruvkoje pastatė naują baž
nyčią. Prisiprašęs perkelti į 
lietuvišką Laukesos parapiją, 
čia įvedė lietuviškas pamal
das. Lietuviams atgavus 
spaudos laisvę, jisai buvo lie
tuviškos spaudos rėmėjas, 
platino lietuviškas knygeles 
žmonėse, padėjo lietuvybei 
išsilaikyti Laukesos ir Gry
vos bažnyčiose. Ilgas laikas 
išsėdėtas Daugpilio kalėjime, 
kur rusai buvo jam paskelbę 
(norėdami daugiau paslap
čių išgauti), kad jis pasmerk
tas mirti, atsiliepė į jo svei
katą ypač senatvėje. Mirė 
1914 m. Radviliškio altarijo
je, turėdamas 80 m. amžiaus,

Kun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI

Du draugu

Jodvi nebuvo vaikai ar vė
javaikės. Abidvi laikė save 
geroms krikščionėmis. Tai 
buvo gavėnios antrasis tre
čiadienis. Phillis ir Mary tą 
dieną ilgiau dirbo. Jodvi nu
ėjo drauge valgyt vakarienės 
į valgyklą.

Phillis užsakė kepsnį. Mary 
užprašė kiaušinių ir kavos. 
Kai padavėja nuėjo, tai Phi
llis paklausė:
—Mary, juk šiandien nėra 
penktadienis. Mes turėsime 
dirbti, tai geriau suvalgyk 
gerą vakarienę.
—Teisybė, bet dabar gavė
nia, ir mes turime pasninkau
ti.
—O, aš pamiršau apie gavė
nią. Bet kodėl katalikai pri
valo pasninkauti? Mūsų baž
nyčia moko, kad mes tik turi
me tikėti į Jėzų Išganytoją, ir 
būsime išganyti.

— Tai nėra Kristaus moks
las. Tai tik nupuolusio Mar
tino Liuterio mokymas. Ar 
jūsų Biblija nesako: „Jei ne
darysite atgailos, visi pražū
site”. — Mūsų Biblija sako, 
kad Jėzus pats darė atgailą 
už žmonių nuodėmes.

— Tai tiesa, bet ne taip, 
kaip jūs sakote. Jėzus Kris
tus savo kančia atlygino dan
giškajam Tėvui už žmonių 
nuodėmes ir atgavo malonę, 
kad uždarytas dangus buvo 
jiems atidarytas. Bet patek
ti į dangų ir džiaugtis amži
nąja laime yra kitas dalykas. 
Du keliai veda į dangų. Vie
nas yra nekaltumo kelias, ki
tas — atgailos. Kurs tiki į 
Kristų kaip savo Išganytoją, 
kuris yra pakrikštytas ir ne
papildo nuodėmių po savo 
krikšto, jis įeis į dangų per 
Jėzaus Kristaus Kraujo nuo
pelnus. Tokiems nereikia da
ryti atgailos. Bet mes, nusi
dėjėliai, galime įeiti į dangų 
tik per atgailą. Paskaityk sa
vo bibliją, ketvirtą skyrių iš 
Mato evangelijos. „Tuomet 
Jėzus buvo Dvasios nuvestas 
į tyrus, kad būtų velnio gun
dytas. Išpasninkavęs ketu
rias dešimtis dienų ir ketu
rias dešimts naktų, buvo al
kanas”. O Jonas Krikštyto
jas aiškiai pasakė: „Darykit 
atgailą nes dangaus karalys
tė arti” Mat. 3,2.

Viešpaties pasakytoji at
gaila yra dorybė, kuri suside
da: 1. Iš gailesčio už nuodė
mes ir 2. iš gerų darbų, kaip 
atgailos. Tai reiškia, kad sie
la sugrįžta prie Dievo, tobu
lai gailisi už nuodėmes, įžeis- 
dama Dievą, prašo atleidimo, 
tvirtai pasiryždama daugiau 
nebenusidėti. Dievas permal
dautas. Jis priima mūsų at
gailą, kaip atsilyginimą, ku
ris sumažina mūsų bausmę už 
nuodėmes. Sveikas protas sa
ko, kad mes turime daryti at
gailą. Kodėl mes laikome ka
lėjimus ir pataisos namus.

—Kad nubaustumėm tuos, 
kurie peržengia šalies įstaty
mus.

— Teisinga. — Jei žmogus 
iš žmogaus reikalauja atlygi
nimo už peržengimą. žmonių 
išleistų įstatymų, kurie yra 
paremti Dievišku Įstatymu 
Teisingumo ir Meilės, kodėl 
Dievas neturėtų reikalauti 
atsiteisimo už savo įstatymų 
peržengimą? Jei nebūtų skir
tumo, ar mes laikytumėm Jo 
įsakymus ar ne, jei mes ga
lėtumėm nusidėti ir galėtu
mėm išeiti nenubausti, ar tai 
nebūtų, kad 10 Dievo įsaky
mų ir Kristaus Bažnyčios įs
tatymai būtų be prasmės. Bet 
kai kiekvienas supranta, kad 
kiekviena nuodėmė turi būti 
atlyginta ir kad tai gali būti 
atlikta tik šiame pasaulyje 
darant atgailą, tuomet jie su- 
prata atgailą, kad tai yra tė
viškas meilės ir gailestingu
mo palikimas duoti nusidėjė
liams kitą progą parodyti sa
vo gerą valią, išganyti savo 
sielą.

— Bet jei Dievas mus taip 
labai myli, kodėl jis davė į- 
sakymus, kurie yra taip sun
kiai įvykdomi?

— O, Phillis! Ar tik tiek 
težinai! Dešimts įsakymų, 
pasninkas, ir Bažnyčios įsa
kymai nėra duoti tam, kad 
apsunkintų gyvenimą, ne kad 
pavergtų žmogų, bet kad pa
darytų jį laisvą. Kuris klau
so Dievo įstatymų, jaučia sa
vo vertę ir atsakomybę kaip 
Dievo vaikas. Jei žmogus 
tvarko savo žemesnę prigim
tį pagal Dievo valią, tai jo 
mintys, troškimai, žodžiai ir 
darbai yra naudingi; jis gy
vena meilėje ir taikoje su Die
vu, su savim, su savo drau
gais. Jis yra tas, kurs žino, 
ką reiškia tikroji laisvė. Jis 
yra paties savęs valdovas ir 
visų savo veiksmų. Jei tėvas 
pasako vaikučiui nemeluoti, 
nebūti puikuoliu ar savimei
liu ar nedaryti nieko blogo, 
ar jis tai draudžia, kad jis 
būtų savo vaiko valdovas?

— Ne. Jis tai daro, kad jis 
myli savo kūdikį, jis nori jį 
apsaugoti nuo nelaimių.

— Gerai pasakyta, Taip 
yra ir su Dievo įstatymais ir 
Bažnyčios įsakymais. Tai yra 
meilės įstatymai, kad laikytų 
žmogų laisvą ir be vargų. 
Koks geresnis pasaulis būtų, 
jei visi žmonės klausytų Die
vo įstatymų.

Bet kitas klausimas:
— Ar tu tiki į pragarą?
— Žinoma, tikiu.
— Kodėl yra pragaras?
— Nubausti prakeiktuo

sius.
— Ar tiki, kad krikščionių 

bus pragare?
— Taip, tikiu.
— Štai ir tu pripažįsti, kad 

neužtenka tikėjimo į Jėzų 
Kristų, kad būtum išganytas. 
Ar mūsų Viešpats nesakė: 
„Ne kiekvienas, kurs sako 
Viešpatie, Viešpatie, įeis į 
dangaus karalystę, bet kurs 
vykdo valią mano Tėvo, Kurs 
yra danguje, tas įeis į dan
gaus karalystę?” Kad žmo
nės galėtų sužinoti dangiš
kojo Tėvo valią, Jėzus įstei
gė savo Bažnyčią skelbti E- 
vangeliją visoms tautoms, 
kad būtų tęsiamas Jo išga
nymo darbas iki pasaulio pa
baigos.

Grįžtant prie atgailos, be 
abejojimo, skaitei Išganytojo 
žodžius Luko dešimtajame 
skyriuje: „Vargas tau, Koro- 
zajine! Vargas tau, Betsaji- 
da!, nes jei Tire ir Sidbne bū
tų buvę padaryta stebuklų, 
kurių padaryta jumyse, se
niai jie su ašutine ir pelenuo
se sėdėdami, būtų darę atgai
lą”. Ir tu, Kaparnaume iki 
dangui išaukštintas, tu būsi 
nustumtas į pragarą”. Ar da
bar matai reikalą atgailos?

— Taip, Mary, dabar su
prantu, kodėl katalikai pas
ninkauja ir daro atgailą.

— Džiaugiuosi, kad tu su
pranti. Jei sutinki, tai aš tau 
pasakysiu, kaip galima labai 
lengvai padaryti atgailą kiek
vieną dieną?

— Kaip?
— Mes tai vadiname ryti

niu paaukojimu. Kalbėk kiek
vieną rytą: Viešpatie, aukoju 
Tau viską, ką šiandien veik
siu, kentėsiu, kaip atgailą už 
mano ir viso pasaulio nuodė
mes. Tokiu būdu tu gali pa
šventinti visos savo dienos 
darbo vaisius, ir tuo pačiu 
daryti atgailą, sumažinant 
bausmę už savo nuodėmes.

— O! Tai atrodo gera ir 
lengva! Aš to nepamiršiu.

— Dar pridėsiu, kad pasni- 
kaudami ir darydami atgai
lą, mes galime pagelbėti savo 
šaliai šiose sunkiose dienose. 
Atgaila yra svarbesnė, kaip 
visi moderniški ginklai. Tai 
yra aiškiai pasakyta Biblijoj: 
„Jei ta tauta, prieš kurią aš 
kalbėjau, darys atgailą, už 
savo blogus darbus, tai ir aš 
atleisiu tą mintį, kurią turė
jau prieš ją”. Bet praleiski-
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Nusišypsok ir 
Pamiršk Karą! ] lyvavo i 

kiai: kle 
K n .kus, kun. 
|0. W. Dr. L A< g

Gražiai 
.klausios 

Į sukakties pijfetei F 
tįo Kolegi-

Jis

Būtų kvailybė
Teisme nagrinėjama by] 

kurioje jaunavedžiai kaltų 
mi už nuolatinį triukšmą^ 
mušimąsi. Teismas, negą 
damas nieko sužinoti iš ki 
tinamųjų, šaukia liudinin] 
ir klausia.

— Prašom pasakyti, kc 
tamsta gavai įspūdį, mąį 
damas nuolat besiriejančį 
ir besimušančius jaunai 
džius?

— Noriu būti, ponas teu 
jau-teisingas, — atsakė žn 
gelis liudininkas. — Ir toi 
atvirai sakau, kad gavau! 
pūdžio, jog apsivesti reiš] 
padaryti didžiausią kvaili 
tę.

Vienas ir antras
Berniukas, įsilipęs į kailį 

no kriaušę, skina kriaua 
Ūkininkas tai pastebėjęs ii 
kraštai bartis:

— Ak tu, ištvirkėli, niekį 
nevertas valkata! Lipk tį 
žemyn. Palauk, pasakysiu! 
vo tėvui. Kur tavo tėvas?!

— Ogi čia pat, greti| 
Obelėje, — drąsiai 
pusbernis.

Neaišku
— Tadai, kur j 

Chansu tauta?
— Kur tai suradai?
— Skaičiau sekmadii 

laikraštyje. Štai iškali- 
„Jei kiltų naujas karas sulapijos ir 
kiečiais, tai Chansai busiąs bus 
sų pusėje”. if)3i,Par-

Pranas Bekan :» Fifth
|al popiet, 
tesiras. 
Įšsrint oro 

iri No. 10
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Vjvicko mir-
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menų. Vale 
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rinkimas pi 
nešta vison 
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Bet jau 1 
lietuvių gri 
darni prisic 
vardu, renki 
Lietuvai, ž: 
grupė dirba 
žmonių. Liet 
apgaudinėja!

ai

jMjnpir- 
«Antanas

rant

me Senojo ir Naujojo Įsi 
mo istoriją, mūsų dienų 
tyrimas pasakys, kad I 
žmonės ir tautos savo ] 
kybėj ir nuodėmėj nusig 
nuo Dievo ir atsisakė daa dirba 
atgailą, kad duotų jiemsj’iiiJ'Dut- 
gą sugrįžti, prieš jų pačijdė, Aut. 
lią, jis privertė juos eiti.'jirB. 
gailos keliu. Būkime proi 
ir aukokime dabartinio i - 
siančo karo sunkenyb 
kentėjimus atgailos dva 
Aukodami savo mylimia 
šalies apsaugojimui, mei 
rai mielai aukosimės, ki ! 
gelbėtumėm savo nem ^r° 
gas sielas. Ir neužmirš 'Rijos 
jog Dievas pasakė, ka< Sėtuvių 
atgailą jis atvers net labai 
neprieteliams ir duos Bus 
tautoms. į I----

— Mary, aš laikausi IBRALF 
nuomonės. Dabar supraj 
reikalingumą ir vertę 
los mano sielai ir sav 
liai. Nuo šiol ir aš d: 
atgailą.

Sulietuvino kun. St.

įsos Šv.
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ro parapijos ki 
J. Raštučiui, 1 
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Mūsų biznieria 
gius, gėrimus 
kui reikalingu 
kurie net prii 
giška auka. D 
ži, žmonių d 
Pelno liko per 
maža parapija

Mūsų bizniei 
tą yra parėmę 
kalus.

Linden,
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ke, 340 Mitchel 
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>ievas mus taip 
>dėl jis davė į- 
ie yra taip sun-
?
is! Ar tik tiek 
imts įsakymų, 
Bažnyčios įsa- 
iuoti tam, kad 
rvenimą, ne kad 
gų, bet kad pa- 
vą. Kuris klau- 
ymų, jaučia sa- 
.sakomybę kaip 
s. Jei žmogus 
emesnę prigim
do valią, tai jo 
imai, žodžiai ir 
ludingi; jis gy- 
r taikoje su Die- 
, su savo drau- 
tas, kurs žino, 

croji laisvė. Jis 
vęs valdovas ir 
ksmų. Jei tėvas 
įčiui nemeluoti, 
)liu ar savimei
li nieko blogo, 
audžia, kad jis 
iko valdovas?
:ai daro, kad jis 
dikį, jis nori jį 
o nelaimių, 
pasakyta, Taip 
vo įstatymais ir 
kymais. Tai yra 
nai, kad laikytų 
rą ir be vargų, 
s pasaulis būtų, 
šs klausytų Die- 

klausimas: 
ki į pragarą?
, tikiu.
ra pragaras?
;ti prakeiktuo-

kad krikščionių

du.
u pripažįsti, kad 
tikėjimo į Jėzų 
ūtum išganytas, 
iešpats nesakė: 
įas, kurs sako 
Ziešpatie, įeis į 
alystę, bet kurs 
nano Tėvo, Kurs 
tas įeis į dan- 

;tę?” Kad žmo- 
sužinoti dangiš- 
tlią, Jėzus įstei- 
ayčią skelbti E- 
įsoms tautoms, 
siamas Jo išga- 
iki pasaulio pa-
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arianapolis
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n. Jono Navicko mir- 
jų metų sukakties 
Marianapolio Kolegi- 
dyčioje 10 vai. ryte 
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jos Šv. Mišios, po ku- 
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lio parke, bus pasa- 
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kun. J. Navicko prie- 
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j Kolegijos Vadovybė

Berniuku
no kriaušį
Ūkininkas į
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-Akta. ____ L
nevertas ų. ^un j Kinta rug- 
zemyn.hį 27 d. ragino bažny- 
vo tėvui į emti savo apylinkės 
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yti. Geriausiai tai pa
pas Juozą Jokubavi-
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pusbernis.
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ienį, rugsėjo 3 d., Par- 
javiljone, 165 Fifth 
Tadžia 1 vai. popiet, 
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j Kinta, Dorothy Dut- 
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gailos kaičius.
ir aukot 
siauro te 
kentėjimui 
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šalies apt 

erbury, Conn

irie atgailos, be 
:aitei Išganytojo 
:o dešimtajame 
argas tau, Kore
as tau, Betsaji- 
irę ir Sidbne bū- 
iaryta stebuklų, 
y ta jumyse, se- 
utine ir pelenuo- 
būtų darę atgai- 
Kaparnaume iki 
stintas, tu būsi 
pragarą”. Ar da- 
eikalą atgailos? 
Jary, dabar su- 
ii katalikai pas
taro atgailą, 
uosi, kad tu su- 
itinki, tai aš tau 
aip galima labai 
ryti atgailą kiek-

tadienį, rugsėjo 1 d., 
vakare, senosios Šv.

o mokyklos choro 
ryje įvyksta parapijos 
jo Amerikos Lietuvių 

I Fondo skyriaus labai 
įs susirinkimas. Bus 
ta įdomių bei tikrai 
b pranešimų iš BALF 
orių susirinkimo, kuris 
Irugpiūčio 15 d. Wal- 
Istoria viešbuty, New

gelbėtame
gas sielas.
jog Dievu 
atgailą jū> 
neprietek 
tautoms.

-Man
nuomonės’ 
reikalim 
los manosi
liai. Nuo ilybos ir skyriaus na- 
atgailą. Įaugi jų, klubų bei orga- 

Suli<-|ų atstovai ir visi, ku- 
____ Jiš tikrųjų rūpi ištiesti 

pagalbos ranką nuo 
Įs karo nukentėjusiai 

Lietuvai, prašomi 
dalyvauti šiame svar- 

pisirinkime.
Marcelė Andrikytė, 

F Skyriaus Reporterėmuk

Britain, Conn.
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Vilku

•m,

Kariu motinos 
piūčio 27 d. LietuviųeLPOW

Q^biu Motinų Klubas tu- 
sirinkimą parapijos

i vadiname ryti
niu. Kalbėk kiek- 
Ziešpatie, aukoju 
:ą šiandien veik- 
, kaip atgailą už 
pasaulio nuodė- 

oūdu tu gali pa
šos savo dienos 
is, ir tuo pačiu 
ilą, sumažinant 
tvo nuodėmes.

atrodo gera ir 
o nepamiršiu, 
dėsiu, kad pasni- 
darydami atgai
re pagelbėti savo 
sunkiose dienose.
svarbesnė, kaip 

iški ginklai. Tai 
asakyta Biblijoj: 
i, prieš kurią aš 
trys atgailą, už 
darbus, tai ir aš 
lintį, kurią ture- 
”. Bet praleisk?

TeLDtf

Nil*

M

tarta vien tik karių mo- 
briimti Lietuvių Karei- 
totinų Klubo narėmis, 
bą sudaro: Helena Ta- 
tienė, pirm.; Pranciška 
bnavičienė, vicepirm.; 
pelė Rapponatti, rašt.; 
a Kovatienė, ižd.; Ona 
luskienė ir Marijona 
|arienė, iždo globėjos, 
la, kad p. Bronė Mičiū- 
[atsisakė nuo pirminin- 
areigų.
| • Krikštynos
hūūčio 27 d. sekmadie- 
Utano ir Sofijos Važnių 
j, gimusi liepos 2 d., pa
gyta Patricijos Onos 
is. Krikšto tėvais buvo 
tm Baylock ir Ona Važ-

anas Važnis yra Vin- 
Vaznio, parapijos ko- 

iaus sūnus. Vaišėse da
11

lyvavo ir parapijos dvasiš
kiai: kleb. kun. M. A. Pan
kus, kun. Juozas J. Matutis, 
kun. A. Tamoliūnas.

Gražiausios ateities ir pui
kiausios laimės jaunai para
pijietei Patricijai Onai!

R.

New Haven, Conn.
Judyta Kazlauskienė tapo 

šios šalies pilietė. Sveikinam 
ir linkim jai būti tokia gera 
šos šalies piliete, kaip ji vi
suomet buvo ištikima savo 
senajai tėvynei Lietuvai, dėl 
kurios ji visuomet daug pa
sidarbuoja.

Netikėta nelaimė bei rim
ta liga aplankė p. p. Mačiu
lių iš Woodhaven, L. L, duk
relę Virginią, kuri gydoma 
New Haveno ligoninėje, spe- 
cijalistų priežiūroj. Tėveliai 
yra labai susirūpinę dukrelės 
sveikata. Visi giminės ir pa
žįstami užjaučia Mačiuliams

Pas mus įsisteigė Lietu
vos Šalpos skyrius, kurio 
valdyba yra iš darbščių as
menų. Valdyba atliks nau
dingus darbus; rinks aukas 
ir drabužius. Kada drabužių 
rinkimas prasidės, bus pra
nešta visoms draugijoms ir 
veikėjams.

Bet jau atsirado atskira 
lietuvių grupė, kurie, norė
dami prisidengti patrijotų 
vardu, renka drabužius neva 
Lietuvai, žinokime, kad ši 
grupė dirba ne dėl Lietuvos 
žmonių. Lietuviai, nesiduokit 
apgaudinėjami!

Rochester, N. Y.

Pataisymas
Pranešime apie aukojusius 

Lietuvos reikalams įsibrovė 
klaida: $10.00 aukojo ne Jan
kus, bet M. Senkus.

Prisidėjo naujų aukų: K. 
Šilinis — 10 dol., Ant. Žie
mys — $1.00. Iš viso jau yrž 
280 dol.

Ant. žiemys

Amsterdam, N. Y.
Vasaros veikimai.

Pasidarbavus Šv. Kazimie
ro parapijos komitetui ir kun. 
J. Raštučiui, buvo surengtas 
parapijos metinis piknikas. 
Mūsų biznieriai suaukojo val
gius, gėrimus ir kitus pikni
kui reikalingus daiktus. Kai 
kurie net prisidėjo ir pini- 
giška auka. Diena buvo gra
ži, žmonių daug atsilankė. 
Pelno liko per $500. Tai ne
maža parapijai parama.

Mūsų biznieriai jau nekar
tą yra parėmę parapijos rei
kalus.

Albany vyskupui leidžiant, 
buvo padaryta bažnyčioj rin
kliava nuo karo nukentėju
sioms tautoms šelpti, tarpe 
kurių šelpiama ir mūsų tėvų 
žemė Lietuva. Aukos eina per 
Amerikos Vyskupų Fondą. 
Aukų surinkta $100.

Šv. Kazimiero choras turė
jo savo metinį išvažiavimą. 
Rimkonų vasarnamy. Buvo 
nemažai ir svečių, kurie link
smai praleido dieną dainuo
dami ir linksmindamiesi prie 
gražaus Galaway ežero. Jau
nesniems vyrams choro na
riams išėjus į kariuomenę, 
choras buvo susilpnėjęs, bet 
pakvietus senesniuosius gie- 
dorius, kurie pirmiau priklau
sė, choras vėl sustiprėjo ir, 
vadovaujant varg. J. Olšaus
kui, laikosi neblogai.

Linden, N. J.
Rugsėjo 3 d. lietuvių par

ke, 340 Mitchell Ave., bus 
piknikas. Rengia parko ben
drovė. Bus orkestras. Įžan
ga dykai.

ATIDARO PROGRAMĄ

Jokūbas Stukas, Js., veik
lus Newarko lietuvis jaunuo
lis, kurs prieš išeidamas ka
riuomenėn turėjo sėkmingą 
lietuvišką radijo programą. 
Dabar jis ir vėl grįžta į lie
tuvišką darbą — jis jau su
organizavo lietuvišką radijo 
programą.

Jokūbo Stuko radijo pro
grama bus atidaryta rugsėjo 
16 d., šeštadienį, 3 vai. po
piet, WEVD stotyje( 1330 
klc.). Stotis yra 5,000 vatų 
stiprumo. Jo programa pra
džioje bus pusvalandžio ilgu
mo.

Sveikindami Jok. Stuką, 
linkime jam sėkmingai 
skleisti lietuvišką žodį radi
jo bangomis.

Greene, Me.
Pranciškonų Lietuvių vie

nuolynas
Lietuviai tėvai pranciško

nai jau gražiai įsikūrė 
Greene, Maine valstybėje. 
Greene yra nedidelis mieste
lis, geriau pasakius, ramus 
Naujosios Anglijos kaimas 
prie didelio kelio iš pat New 
Yorko .ir Bostono į Kanadą. 
Todėl susisiekimas labai pa
togus tiek automobiliais, 
tiek ir traukiniu.

Dabar pranciškonų na
muose yra trys kunigai: pro
vincijolas kun. J. Vaškys, 
kun. J. Liauba ir neseniai iš 
Čikagos atvykęs kun. A. 
Deksnys, kuris persikėlė gy
venti su tėvais pranciško
nais.

Greene dabar yra ir „Šv. 
Pranciškaus Varpelio” re
dakcija ir administracija. Jį 
redaguoja kun. J. Vaškys, 
kuris taip pat spaudai paren
gė vadovėlį tretininkams.

Aplink namus tuo tarpu 
dar eina vienas kitas baigia
masis darbas. Pereitą savai
tę baigta tvarkyti koplyčia, 
galutinai perdažytos grin
dys. Pati koplyčia, kuri yra 
po tuo pačiu stogu su visais 
namais, atrodo maloniai. Jos 
altorius puošia lietuviškų 
audimų užtiesalai. Sekmadie
niais koplytėlėn prisirenka 
apylinkės gyventojai į pa
maldas. Daugiausia jie yra 
Kanados kilmės prancūzai.

Dabartiniu metu Lietuvos 
pranciškonų yra išsisklai
džiusių plačiame pasaulyje. 
Apie 16 jų yra Vokietijoj, 8 
yra Romoje, vienas Palesti
noje. Kurie yra laisvame pa
saulyje, tuos lietuvius pran
ciškonus bus bandoma atsi
kelti į savo provinciją šioje 
šalyje. Pirmiausia susirūpin
ta tuo, kuris yra Palestinoj. 
Tikimasi, kad po kiek taiko 
jis galės jau atvažiuoti. Ro
moje esantieji baigė aukš
tuosius mokslus ir trys iš jų 
yra gavę daktaro laipsnius. 
Žiūrint sąlygų, bus rūpintasi 
ir juos parsivežti į šią šalį. 
Darbininkų čionai pranciško
nų reikia naujų, nes ligšioli
niams dviem, net ir su kun. 
A. Deksnio parama, sunku 
suspėti misijas, spaudos ir 
namų reikalus, lietuviškuo
sius rūpesčius ir kitus dar
bus atlikti be nuolatinio įsi
tempimo.

Lietuviams pamaldos
Iš didesnių miestų tėvams 

pranciškonams artimiausias 
yra Lewiston, už šešių my
lių. Čion esama stambios au-

AMERIKA ' 5

dimo pramonės, ir nuo seno 
gyvena gausi lietuvių kolo
nija, daugiau kaip 130 šeimų. 
Visi jie yra pasiturintys, 
bent 70 procentų turi savo 
namus, kai kurie net ir po 
keletą. Iš jų tarpo p. čiužas 
pasirodė begrojąs vargonais, 
p. Pranckiūtė dainavimą stu
dijavusi Milane.

Tos pajėgos labai naudin
gos, gavus lietuviams pamal
das Lewistono mieste, visai 
atskiroje erdvioje koplyčioje 
prie Šv. Patriko bažnyčios.

Šių pamaldų įvedimu rūpi
nosi tėvai pranciškonai, Le
wistono lietuvių padedami ir 
ypač remiami Portlando vys
kupo, kuris nuo pat atsikėli
mo į Maine rodė nuolatinį 
palankumą ir globą pranciš
konams lietuviams.

Pamaldos lietuviams buvo 
pradėtos rugpiūčio 13 d. Jos 
būna 9 vai. ir į jas susirenka 
per pusantro šimto žmonių, 
kurių skaičius kas sekmadie
nis didėja.

Jau sudarytas ir mažas 
chorelis. Taip po daugelio 
metų šiems Maine lietuviams 
vėl suskambo seniai begirdė
tas, bet širdžiai toks artimas 
ir mietas „Pulkim ant kelių”.

P. T.

Chicago, Ill.
Patraukli ir žavėjančio 

būdo Ona Skeveriūtė paliko 
savo darbą. Ji priimta į po- 
puliarišką muzikalinį vaidi
nimą „Oklahoma”. Geg. 7 d. 
jinai turėjo savo koncertą 
Dariaus ir Girėno salėje, ku
riame jai asistavo „Old Hei
delberg” oktetas.

Humphrey, Nebraskos, 
klebonas kun. Jurgis S. Mi
kulskis serga šv. Katrynos 
ligoninėj, Omahoj. Prieš try
lika metų jis buvo lietuvių 
klebonas Omahoj.

Skaitlingas būrys žmonių, 
dvasiškių ir seselių dalyvavo 
Juozapo Urbos gedulo pa
maldose rugpiūčio 24 d. Gi
mimo P. šv. parapijos baž
nyčioj. Iškilmingas gedulo 
mišias taikė velionies sūnus 
kun. Boleslovas Urba, šv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
no kapelionas.

Omahos lietuvių parapijos 
klebonas kun. Jusevičius, bu
vo atvykęs į Kunigų Vieny
bės seimą.

20 tos bombonešių koman
doj, B-29 „Windy City” vy
resnysis yra lakūnas majo
ras G. Aškuonis, baigęs Wil
son kolegiją. Jis jau ketvir
ti metai priklauso prie AAF. 
Garsus lakūnas pasižymėjo 
oro puolimuose virš Japoni
jos ir kituose Pacifiko karo 
laukuose.

Gimimo P. Š. parapijos, 
Marquette Park, mokyklos 
vaikų darželis pakviestas at
stovauti visus katalikų vai
kų darželius Chicagos arki
vyskupijos katalikų mokyk
lų demonstracijoj De Paul 
universitete.

Kunigų Vienybės pirm, 
kun. Juozapo Karaliaus ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės kape
liono kun. Prano Juškevi
čiaus paveikslai buvo „Daily 
Times” laikrašty. Prieš sei
mą prelato M. Krušo pa
veikslas ir įdomus straips
nis apie Kunigų Vienybės 
seimą ir nuveiktus darbus 
buvo „Herald-American” 
laikrašty.

Labdarių Sąjunga ruošia 
išvažiavimą rugsėjo 3 d. Šv. 
Šeimynos viloj. Kun. Anice
tas Linkus, dvasios vadas ir 
iždininkas, stropiai veikia 
labdarių reikaluose. Norima 
dar šiemet užbaigti prieglau
dos statybą.

Jonas D. Zickus, 6035 S. 
Washtenaw, įstojo į Dėdės 
Šamo karo tarnybą.

Jonas A. Stoškus

Lietuva Ugnyje
(Pradžia 2 pslp.) 

dingiausiu sovietinio ražimo 
veiksniu yra melo propagan
da. Nepatyrusiam iš arti 
sunku įsivaizduoti, kaip So
vietų Sąjungoj viską tas me
tas yra persunkęs. Metas vi
suotinis, tobulai organizuo
tas, metas žemiau visokio be
gėdiškumo, metas privalo
mas... Metas net kaipo auklė
jimo sistema, metas kaipo 
„naujojo žmogaus” būtiniau
sia savybė... Tiesios, garbin
gos minties, švarios sąžinės, 
nuoširdžių įsitikinimų žmo
gui tas visuotinis privaloma
sis sovietinio režimo metas 
yra viena iš sunkiausių dva
sinių kančių. Tik besielis, nu
žmogintas žmogus, be švel
numo ir teisingumo jausmų 
gali sutikti ir apsiprasti su 
tuo baisiu sąžinės iškreipi
mu.

Jau pačiai Lietuvos oku
pacijai S.S.S.R. valdovai su
galvojo melagingas priežas
tis. Pradedant Stalino iškil
mingu, bet suktu pažadu 
šventai taikytis sutarčių ir 
nepažeisti Lietuvos nepri
klausomybės ir vidaus gyve
nimo, pradedant vėliau Mo
lotovo išgalvotais lietuvių 
apkaltinimais dėl tariamo 
raudonarmiečių „pavogimo”, 
pradedant Dekonozovo me
lagingu lietuvių tautos va
lios suklastojimu per va
dinamuosius „liaudies seimo 
rinkimus”, metas ir klasta 
vadovavo visam tolimesniam 
Lietuvos sovietinimui, api
plėšimui ir plačiu mastu pra
dėtam vykdyti lietuvių tau
tos sunaikinimui.

Kai okupacinė raudonoji 
armija ėjo per Lietuvos kai
mus ir miestus, kariai labai 
stebėjosi, kodėl gyventojai 
jų nesveikina. Kai kur rau
donarmiečiai paklausė gy
ventojų, kodėl jie nesidžiau
gia, kodėl „savo išvaduoto
jų” nesveikina?... Lietuvos 
ūkininkai ir darbininkai at
sakinėjo, jog iki šiol jie bu
vo laisvi ir jokio išvadavimo 
nereikalingi. „O valgyt ar 
turit?” — klausė kariai. „Tu
rim”, — atsakinėjo lietuviai. 
„Tai ko jums reikia, ko jūs 
norit, kodėl prašėt S.S.S.R. 
vyriausybę ir raudonąją ar
miją jus išvaduoti?” — nu
stebę klausinėjo raudonar
miečiai. Lietuvos gyventojai 
pirmą kartą sužinojo, koks 
melas raudonojoje armijoje 
buvo skleidžiamas apie oku
puojamas Baltijos valstybes.

Į Lietuvą atsiųstųjų karių 
daugumą sudarė įvairių Azi
jos tautų žmonės. Gal būt, 
tikėtasi, jog mongolų rasės 
kariai nebus taip jautrūs
S.S.S.R. ir Lietuvos gyveni
mo skirtingumams ir netaip 
greit „demoralizuosis”, kaip 
jau buvo atsitikę su dali
niais, 1939 metais atvyku
siais į stovyklas (bazes) Lie
tuvoje. Bet ir mongolai buvo 
labai nustebinti tuo, ką Lie
tuvoje rado. Politrukų jiems 
buvo kalbėta, jog jie eina 
gelbėti badaujančių darbi
ninkų, o atėję pamatė, kad 
tie darbininkai ir visi kiti 
krašto gyventojai nepalygin
ti geriau atrodo nei S. S.S.R. 
išbadėję darbininkai ir nu
skurę kolchozininkai.

Okupantai stebėjosi, kad 
krautuvėse pardavinėjamos 
neaukštomis kainomis įvai
rios prekės ir kad laisvai jas 
galima pirkti. Tad jau pir
momis okupacijos dienomis 
puolėsi pirkti ir labai skubė
dami, tarsi tarp savęs lenk- 
tyniuodami, pirko viską — 
viską, ką tik pajėgė užmokė
ti. O kai užmokėti neturėjo 
kuo, kai kuriais atsitikimais 
ėmė nemokėdami... Kiekvie
nas įsigytas daiktas juos 
džiugino: vieni gyrėsi pirmą 
kartą savo gyvenime turė
sią laikrodėlį, kiti peiliuką, 
kiti kojines, apatinius marš
kinius...

Letuvoje visos prekės ir jų 
atsargos raudonarmiečių ir 

gausių S.S.S.R. valdininkų 
bematant buvo išeikvotos. 
Ko nesunaudota vietoje, iš
siųsta į S.S.S.R. savo gimi
nėms. Be to, Lietuvos valsty
binis ir gyventojų privatinis 
turtas buvo nusavintas, kad 
okupuotasis kraštas „susily
gintų su draugiškomis S.S.S.
R. tautomis”.

Lietuvos gyventojams 
džiūgauti nebuvo jokio pa
grindo ir jie, žinoma, nesi
džiaugė. Tačiau raudonoji 
propaganda dirbo panaudo
dama visas priemones. Kai į 
Kauną ir Vilnių įeinančią so
vietų armiją sutiko keli šim
tai organizuotų komunistų, 
Maskva trimitavo apie „ne
apsakomai džiaugsmingą lie
tuvių tautos pagarbą ir mei
lę didvyriškai armijai ir jos 
kūrėjui, žmonijos tėvui, ge

nialiajam Stalinui” ir t. t. 
Tai buvo biaurus iš lietuvių 
tautos skausmo ir liūdesio 
pasityčiojimas.

Užsienio diplomatai ir žur
nalistai, išskyrus Amerikos 
komunistinę Mrs. Luise 
Strong, S.S.S.R. dirigentų 
buvo paprašyti greitai iš 
Lietuvos išvykti. Tačiau di
plomatinio korpuso nariai 
prieš išvykdami jau pakan
kamai gerai buvo prisižiūrė
ję Lietuvos okupacijos ir so
vietizacijos vyksmo. Jungti
nių Amerikos Valstybių mi- 
nisteris Lietuvai Mr. Oven 
J. C. Norem 1940 m. spalių 
16 d., kalbėdamas Chicago- 
je, iškilmingai pareiškė: 
„Rusai yra žiaurūs, jiems 
trūksta tikėjimo į Dievą. 
Bendrai, jiems trūksta kil
numo. Okupuodami Lietuvą
S. S.S.R. neturėjo jokios prie
žasties, ji neturėjo teisės ir ji 
nebuvo laukiama. Aš mačiau 
didžiai nusiminusius lietu
vius”. Tai yra nuoširdžios ir 
tikros pastabos žmogaus, tu
rėjusio progą gerai Lietuvą 
pažinti ir savo akimis jos ne
priklausomybės žlugimą ma
tyti.

Mr. H. Foster Anderson 
savo knygoje „Borderline 
Russia”, London, 1942 m., 
rašydamas apie raudonosios 
armijos 1940 m. birželio 15 
dieną įėjimą į Kauną, paste
bi, kad gyventojai laikę gė
da rodyti bet kokį domėjimą
si Sovietų kariuomene. Tai 
pastaba bešališko anglo, ku
ris ilgus metus yra gyvenęs
S.S.S.R. ir Baltijos valstybė
se. Prieš Sovietų okupaciją 
ir kelis mėnesius po okupaci
jos jis gyveno Lietuvoje, kai
po lenkų pabėgėlių pašalpos 
komisijos atstovas.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

------------------------------------------ ------ —............. .

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Mr. H. Foster Anderson 
toje pat knygoje apie bolše
vikų propagandą iškelia štai 
kokį įdomų dalyką. Jis rašo, 
kad pakelyje iš Vilniaus į 
Angliją per Sovietų Rusiją 
jis sustojęs Minske. Viešbu
tyje pasitaikiusią padavėją 
paklausęs, kaip dabar esą 
dalykai Sovietuose. Toji at
sakiusi: „O gana gerai, bet 
dabar mums tenka atsisaky
ti maisto, kad pavalgydintu- 
mėm išbadėjusius Baltijos 
valstybių žmones, kai jie 
prašė mūsų prisijungti”.

— Aš buvau, — rašo auto
rius, — tik ką išvažiavęs iš 
tų valstybių ir žinojau jas 
tiesiog piene ir meduje plau
kiančias.

Klaidinga nuomonė Sovie
tų Rusijoje apie gyvenimą 
Baltijos valstybėse buvo me
lo išdava.

Tuojau po okupacijos G. 
P. U. agentai per vietinius 
komunistus ėmė organizuoti 
vadinamas darbininkų tary
bas visose įmonėse, — orga
nizacijose ir savivaldybėse. 
Tarybos jau organizavo bol
ševikiškas „džiaugsmo ir pa
dėkos” manifestacijas. Kiek
vienam darbininkui asmeniš
kai buvo įsakyta paskirtu 
taiku eisenose dalyvauti, 
priešingai buvo grasinama 
atleisti iš darbo ir įtraukti į 
„liaudies priešų” sąrašą. 
Kad tik daugiau eisenos da
lyvių susirinktų, buvo nemo
kamai raudonosios armijos 
autobusais vežami į miestus 
visi kaimų smalsuoliai. Ir vis 
dėlto, nežiūrint išgarsinimų 
ir viliojimų, nežiūrint darbi
ninkams grasinimų, mani
festacijose mažai kas norė
jo dalyvauti. Kaune ir Vil
niuje „grandioziškuose mi
tinguose” dalyvavo tiktai 
komunistai, komunistams 
simpatizuoją nelietuviai ir 
raudonosios armijos kariai.

Casimiro Verax 
(Bus daugiau)

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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DIDELIS SMAGUS

N. Y. K. FEDERACIJOS APSKRITIES

Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugsėj@-$ept. 10h

NARSUS LAKŪNAS

KLASČIUS 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.

LANKĖSI WASHINGTONE KARO FONDO VAJUI 
REMTI POSĖDIS

Adv. K. R. Jurgėla, Lietu
vių Amerikiečių Informaci
jos Centro direktorius, rug- 
piūčio 29 d. buvo Washingto
ne, kur lankėsi svarbiose įs
taigose. Jis atliko atitinka
mus žygius Lietuvos gyvybi
niais reikalais.

V. DAUBARO METINĖS

Rugpiūčio 16 d. sukako ly
giai vieneri metai, kai. mirė 
Vincas Daubaras, buvęs Fe
deracijos apskrities iždinin
kas, uolus katalikų draugijų 
veikėjas, labai artimas ,,A- 
merikos” bičiulis.

Rugpiūčio 29 d. 8:30 vai. 
ryte Angelų Karalienės baž
nyčioje atlaikytos gedulo mi
šios už velionies vėlę, šias 
mišias užprašė L. K. Federa
cijos New Yorko apskritis.

Ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 
7:30 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje, yra kviečiamas 
New Yorko lietuviškų drau
gijų valdybų posėdis, kuria
me bus sudarytas Tautinio 
Karo Fondo Vajaus Lietuvių 
Komitetas.

Posėdį šaukia New Yorko 
Lietuvių Tarybos valdyba. 
Bus rodomi judomi paveiks
lai apie Fondo veiklą. Kal
bės Tautinio Karo Fondo at
stovas. Draugijų valdybos ir 
veikėjai maloniai prašomi 
atsilankyti.

SUDIEV VASARĖLEI!

LBĮNAS TVASKAS
BUVO ROMOJE

Karys Albinas Tvaskas, 
Jono ir Anelės Tvaskų sūnus, 
šiomis dienomis atrašė savo 
tėveliams laišką iš Romos, į 
kur jis neseniai buvo nuvy
kęs.

Albinas su grupe karių nu
vyko į Vatikaną ir ten matė 
popiežių, kurs maloniai pri
ėmė Amerikos karius ir pa
laimino. Vatikane Albinas 
gavo maldaknygę ir rožančių 
savo seseriai Gertrūdai, o 
motinai — kryžių ir retežė
lį. Savo apsilankymu pas po
piežių Albinas labai džiau
giasi.

Vasaros karščiai ir gražu
mėliai jau baigiasi. Tuojau 
sulauksime rudens ir grįši
me pramogoms į sales.

Su vasara atsisveikinti 
bus geriausia proga rugsėjo 
10 d. Klasčiaus parke, kur 
įvyks L. K. Federacijos ap
skrities ruošiamas piknikas.

Šin piknikan laukiama sve
čių iš New Jersey ir kitų vie
tų. Bus malonu susitikti su 
pažįstamais ir jaukiai pra
leisti laiką.

Parkas bus atdaras nuo 2 
vai. popiet. Šokiai nuo 6 vai.

Rengėjai pelną skiria „A- 
merikai” paremti. Tikimasi, 
kad rengėjų gražūs norai su
silauks „Amerikos” skaity
tojų paramos.

Karo bonai pagreitins per
galę. Pirkime jų, kiek tik pa
jėgiame.

:■ LENGVAM DIRBTUVES DARBUI S
IJ b"

;i Reikalinga į
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Lt. Jurgis R. Černiauskas, 
Maspetho Černiauskų, gyv. 
53-51 72 St., sūnus, neseniai 
viešėjęs namie, šiomis dieno
mis jis grįžo iš Pietų Pacifi- 
ko fronto, kur jis atliko 47 
svarbius žygius. Jis grįžo ne 
tuščiomis — atsivežė visą ei
lę medalių, kuriais jis apdo
vanotas už įvairius pasižy
mėjimus. Jis yra dalyvavęs 
trijose didžiose kautynėse. 
Kartą jam teko ir parašiutu 
nusileisti, kai jo lėktuvas į 
bėdą pakliuvo.

Leitenantas Jurgis yra 
Maspetho parapijietis, buvęs 
altoriaus tarnautojas. Jo 
motina yra uoli parapijos 
draugijų veikėja.

Leitenanto du broliai irgi 
yra kariškose jėgose: T. 
Serž. Edvardas — Persijoje 
(jau 20 mėnesių), o Mykolas, 
jūrininkas — Norfolk, Va.

Apreiškimo 
Parapija

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo vyrų draugijos 

susirinkimas bus šį sekma
dienį rugsėjo 3 d. po sumos 
parapijos salėje. Vasaros 
kraščiams praėjus jau pra
dėsim vėl laikyti susirinki
mus ir rūpintis draugijos 
reikalais.

Prašomi visi nariai daly
vauti susirinkime, turim 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipogi prašomi visi parapi
jos vyrai į susirinkimą ir 
prisirašyti prie šios svarbios 
draugjos. Kiekvienam kata
likui yra būtinas reikalas 
būti Kristaus Karaliaus ka
riu ir Jo karalystės piliečiu. 
Kristus šaukia vyrus prie sa
vęs; per šią draugiją yra ke
lias prieiti ir tapti Kristaus 
piliečiu.

Rugsėjo 10 d. bus draugi
jos bendra komunija, 8 vai. 
Mišių metu. Prašomi visi na
riai dalyvauti.

Šv. Vardo draugijoj šįmet 
bus tokia tvarka: susirinki
mai bus kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį po sumos; 
bendra draugijos komunija 
— antrą mėnesio sekmadienį 
8 vai. Mišių metu. Dr-jos na
riai prašomi įsidėmėti.

Valdyba

Angely Karalienės 
Parapija

Rugp. 27 d. klebonas dėko
jo parapijiečiams, kurie rė
mė ir dalyvavo parapijos 
piknike, visais atžvilgiais ge
riausiai pavykusiame.

Gyvojo Rožančiaus drau
gija šį sekmadienį, rugsėjo 
3 d. eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Narės prašomos skaitlingai 
dalyvauti.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

® Lietuvos Šalpos Fondo 
raštinė yra 19 West 44 St., 
New Yorke.

® Serž. Edv. Raskauskas 
sužeistas Pacifiko fronte. Jo 
brolis Juozas gyvena Brook
lyne.

® Kap. Dr. Julius Jurgėla 
Romoje viešėjo pas vysk. Bu
čį, Lietuvos atstovą Vatika
ne St. Girdvainį ir buv. Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
terį St. Lozoraitį,

• Kun. Pijus A Lekešis šią 
savaitę atostogavo Michigan 
valstybėje. Jis yra naujasis 
Kunigų Vienybės centro se
kretorius.

• Leit. Br. Janušonis la
kūnas, bostonietis, susitiko 
su savo broliu klieriku, kurio 
nebuvo matęs jau vieneri me
tai, pas savo giminaičius A- 
verkas.

® Salomėja Čerienė pa
kviesta Bendrojo Šalpos Fon
do ofiso sekretore. Ji yra bu
vusi Lietuvos Pasiuntinybės 
Londone sekretorė.

• Olga Mocejūnaitė yra at
vykusi iš Rochesterio pavie
šėti pas savo sesutę ir švo- 
gerį Laučkas.

• Jokūbas Stukas lietuviš
ką radijo programą pradės 
rugsėjo 16 d. iš WEVD sto
ties. Bus šeštadieniais 3 vai. 
popiet.

® Jono Valaičio lietuvių 
radijo programa WBNX sto
tyje nuo rugsėjo 1 d. nebe- 
perduodama. J. Valaitis šiuo 
metu bendradarbiaus su J. 
Stuku.

® Serž. Petras Bernotą, 
waterburietis, išbuvęs Paci
fiko frontuose beveik 3 me
tus, buvo parvykęs 3 savai
čių pas saviškius. Lankėsi ir 
„Amerikoje”.

• Apreiškimo par. bazaras 
šiemet bus spalių 14-22 d. d.

® Emilija Tvaskaitė rug
piūčio 26 d. ištekėjo už St. 
Adomaičio.

Maspetho Žinios
k

— Tretininkių susirinkime 
rugp. 29 d. nutarta ruoštis 
šį rudenį prie Metinės Arba
tėlės, kuri bus spalių 22 d. 
par. salėje 7 vai. vakare.

— Altoriaus draugija stro
piai rengiasi savo „Country 
Bazaar” dienai — rugs. 24 
d. Pelnas naujai bažnyčios 
statybai.

— Rugp. 25 d. mirė Ve
ronika Radavičienė. Iškil
mingai palaidota rugp. 29 d. 
Šv. Jono kapinėse.

— Rugp. 31 d. sugrįžo Se
selės pranciškietės. Seselė 
M. Christina vėl yra vyres
nioji.

— Kun. Pranas Skrodenis, 
M. I. C. dvi savaites pagelbė
jo vietos kunigams bažnyčio
je. Po atostogų grįžta savo 
parapijon į Kenosha, Wise.

Rožančiaus dr-jos „kornų” 
balius rugp. 27 d. pasisekė. 
Buvo svečių ir iš kitų para
pijų. Dienos metu visi links
minosi par. darže, o sutemus 
— salėje. Pintinę su vaisiais 
laimėjo Protašienė, rūkytą 
kumpį Ciplienė, pyragą Tar- 
nauskienė.

Draugijos pirm. Pr. Ku- 
rienė ir visa komisija dėko
ja visiems.

Radio Voice of the Lithuanians
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BAJORŲ SUKAKTIS

Rugpiūčio 31 d. sukako ly
giai 25 metai, kai apsivedė 
Pranas ir Jieva Bajorai. Pra
nas Bajoras jau kelinti me
tai redaguoja Susivienijimo 
organą „Tėvynę”.

Sukakčiai paminėti, p.p. 
Bajorai rugpiūčio 26 d. į sa
vo namus pasikvietė būrį sa
vo giminių ir draugų. Iš viso 
svečių buvo per 60. Nuošir
dūs ir draugiški šeimininkai 
visus savo svečius labai ma
loniai pavaišino. Bajorams 
pareikšta nuoširdžių linkėji
mų, įteikta dovanų.

Pr. Bajoras, šalia savo tie
sioginių pareigų, daug veikia 
visuomeniniame darbe. Yra 
New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų komiteto pirmininkas, 
New Yorko Lietuvių Tary
bos vicepirmininkas. Yra pa
rašęs apysakų ir scenos vei
kalų. Jis visur remia bendrą 
Amerikos lietuvių darbą, 
skiriamą Amerikos karo per
galei ir Lietuvos nepriklau
somybei. Jo maloni žmona 
visada buvo ir yra jo darbų 
nuoširdi talkininkė.

Ilgiausių metų!

Bayonne, N. J.
Pikniko atgarsiai

Čia dar vis kalbama apie 
gražų „Amerikos” pikniką, į- 
vykusį šv. Mykolo lietuvių 
par. darže. Džiugu, kad to 
pikniko pasisekimui kleb. 
kun. M. Kemėžis ir „Ameri
kos” skaitytojai labai uoliai 
dirbo. „Amerikai” liko gra
žios paramos.

Aprašyme pikniko rugp. 
25 d. „Amerikoje” įsibrovė 
klaida: darbininkų sąraše 
praleista Jono Juselio var
das. J. Juselis daug pasidar
bavo; jam teko išrūpinti ati
tinkami miesto leidimai, o 
pikniko dienoje jis dirbo visą 
laiką prie bilietų pardavinė
jimo.

Dalyvių tarpe iš Elizabe- 
tho matėsi S. Markevičius, 
Kaz. Baltramaitis su žmona 
ir dukrele, St. Globys; iš 
Newarko — J. žemaitis, Ka
zys ir Pranas Vaškai, J. Stu
kas ; iš Kearny — Harrison— 
K. Nakrošis, J. Stasilionis, 
kun. M. Kemėžio tėvai, bro
liai ir sesuo, Katilius, M. Ciu- 
rinskaitė ir kiti; Jersey City 
— kleb. kun. J. šernius, L. 
Ketvirtis, K. Basanavičius; 
iš Lindeno — J. Liudvinai- 
čiai, Patersono — Juozas Jo- 
kubavičius ir kt.

Paskutinis piknikas
Paskutinis parapijos šią 

vasarą piknikas bus rugsėjo 
10 d. Yra paruošta įdomi, 
trumpa programa. Bus or
kestras, smagus pasilinksmi
nimas.

Užbaikime vasaros laiko
tarpį dalyvaudami šiame 
piknike, gražiajame parapi
jos darže —15 East 23 Street

Žinutės
— Rugp. 22 d. apkrikštyti 

Joseph ir Emilijos (Boroso- 
nikaitės) Gizzoni sūnus Jo
seph Vincent ir Walter Ray
mond Borosonik.

— Rugp. 19 d. palaidotas 
Boleslovas Sanders.

— Subd. Dom. Pocius rug
sėjo 23 d. jau bus dijakonu.

— Bažnyčioje jau įtaisytos 
patogios, minkštos klaupkos.

KARIAM SIUNTINIAI

Brookl vno

Dr.
161 No. 6th Street

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

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.

Spalių 9 d. Brooklyne, 
1150 Carroll St., bus atida
ryta darbininkams vakarinė 
mokykla.

Karių motinų ir žmonų su
sirinkimas įvyks rugsėjo 1 d. 
8 vai., o Moterų S-gos 30 kp. 
— rugsėjo 5 d., par. salėje.

Draugijų veikėjos V. Vyš
niauskienės duktė Ona Mata- 
lino rugp. 27 d. susilaukė sū
naus. Naujagimio tėvas ka
rys yra kur nors Anglijoje.

Laurynaičių sūnus karys 
Albinas po 7 savaičių tylos 
atrašė laišką iš užjūrio. Ten 
ką tik išvyti naciai.

O. P.

Pašto vadovybė praneša 
kad užsieny esantiems ka
riams Kalėdų dovanos turi 
būti išsiųstos pradėjus rug
sėjo 15 iki spalių 15 d.

STagg 2-1454
I F. GRAŽYS ir SŪNUS |
§ KONTRAKTORIAI
jjįi Atlieka mūrinių namų sienų iš- 5? 
W lyginimų, plasteriavimų, šaligat- 
£ vių cementąvimą ir kt. darbus. *

293 MAUJER ST., į
§ BROOKLYN 6, N. Y.

Rugsėjo-September 1, ]

Tel. EVergreen 8 - 9229 A
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
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zje Sąjungi- 
filary Euro-

gestai, kaip 
5 Briuselis, 
•iii Sąjungi
nė, generolo 
r.dovaujama, 
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Brooklyn, N. K 'pasiekė Pa- 
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KRIAUČIAI NEPASIDUODA APGALI

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Gi likus
495 Grand Street

Rugpiūčio 23 d. kriaučiai 
turėjo susirinkimą piliečių 
klubo salėje. Dalyvavo daug 
kriaučių. Prieš pat susirinki
mą atrodė, kad čia bus kas 
nors nepaprasto. Mat, L. 
Grikštas ant vieno kampo 
pompavo kriaušius, o ant ki
to kampo P. Kapickas su Ro
ku Mizara darė tą patį. Ei
dami į susirinkimą mūsų 
kriaučiai kuždėjosi viens ki
tam į ausį: „Čia jau kas nors 
yra kepama, kad komunistų 
visa žvalgyba apie salės du
ris trinasi ir saviškiams įsa
kymus teikia”.

— Taip, taip yra. Nagi ko
munistų laiškas per Pildo
mąją Tarybą atnešamas į lo- 
kalo susirinkimą, kur kviečia 
ir mus prisidėti prie jų šau
kiamos konferencijos sutver
ti „bepartyvį” „Lietuvos šel
pimo fundą — sako vienas.

— Tai jau ir komunistams 
parūpo Lietuva? — klausia 
atsisukęs kitas kriaušius.

— Tai tu dar nežinai?
— Tikrai pirmą kartą gir

džiu! Jie vis rūpindavos So
vietų Rusija, o ne Lietuva ir 
Lietuvos žmonėmis. Tiesa, 
jie iš lietuvių renka senus 
skudurus, pinigus ir ką tik 
gali, bet anaiptol ne dėl Uni
ted Lithuanian Relief Fund, 
kurį net ir Amerikos valdžia 
yra užgyrusi!

— Tai, tamsta, sakai, kad 
yra ir lietuvių sukurtas fun- 
das gelbėti Lietuvos žmo
nėms? — pasiteiravo mote
riškė.

— Taip, taip, misele, yra. 
Komunistai nebūtų komunis
tais, jeigu jie neišnaudotų 
progos. Visi lietuviai myli 
savo tėvų žemę Lietuvą, my
li ir jos žmones. Lietuvos 
žmonės pergyveno dvi oku
pacijas, dabar pergyvena 
trečiąją. Lietuvos žemelė 
trempiama svetimųjų, kurie 
jų kaimus ir miestus besi
mušdami išnaikino, sudegi
no. šimtai ir tūkstančiai el
getų, suvargusių žmonių. Vi
si skaitome spaudą ir žino
me, kokioje nelaimėje yra 
papuolę Lietuvos žmonės. A- 
gitacijos didelės nereikia. 
Kiekvienas Amerikos lietu
vis tik laukia paraginimo, 
pakvietimo ir duos išvargin
tiems Lietuvos žmonėms sa
vo dalį. Čia yra proga ir mū
sų komunistams pasirinkti 
pinigo suvargusių ir į nelai
mę įpuolusių Lietuvos žmo
nių vardu. Užtad jie ir at- 
lenda pas kriaušius su siūly-

$ kramto 
; savęs juok- 
4 kad de-

mu tverti Lietuvos „ge 
jimui” kokį tai fundą. 
plačiai pabrėžė tarpdi ^>1 
stovįs vyras keliems k 
čiams.

— Dėkui už praneš 
mes jau neremsime tų a 
nų kolektorių. Jeigu n 1 
me, tai savo lietuvių sul -M03 
fundą, o ne komunistų. išvydo 
žinome, kaip jie pinigai Sjukariuo- 
Kur kas nutiko, jau ži 2)08 ėjo mo- 
ir kolektuoja, renka ai 
Kiek jie surenka, kan 
atiduota, niekas jų tų f 
nekontroliuja.

(Bus daugiau)
P. M. Kriau
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pat Sąjungi- 
ray žemėje.

i Rodė ru
svo galybę,
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tik buvo 
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PARDUODAM **
Geri, pigūs, patogu 

mai. Gerose vietose. F 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastun;
Real Estate Insurai

496 Grand St., Brooklyn/
Tel. EVergreen 7-167

- - - - - - - * -^vos Šalpos 
7====^== paliekamas
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Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

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

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