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MARIJONŲ SEMINARIJAI 10 METŲ

GERIAUSIOS RŪŠIE? Tyčių organizacijai jau 
ig^ua^andžiai. Kava, Arbata, Artėtai. Per tą laiką ji ma

ro garbės dienas, matė 
ilpnėjimo laikotarpius, 
sada ir visose aplinky- 
i išliko gyva, šiandie 
irių ir kuopų skaičius 
įėjęs, bet tai supranta- 
Įik krašto gynimas pra
jos eiles.
vyčiai kariai sugrįš į 

tuopas. Su jais palaiko- 
', jiems 

kuopų siuntinėja savo 
liūs laikraštėlius. Jie 
dar tvirtesni, štai ko- 
Vyčių vadovybė viso- 

ajėgomis stengiasi iš- 
i vyčių gretas namų

Lygiai prieš dešimt metų, 
1934 m. rugsėjo 16 d., įvyko 
iškilmingas atidarymas Tė
vų Marijonų Seminarijos 
Hinsdale, Ill., (Marian Hills 
Seminary, Hinsdale, Ill.) ši
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Juozas Ginklu
Street,

io Parapija
?na tvarka 
tiku mūsų baž- 
i buvo 9 vai. ir 
os pamaldos su 
o 11 vai. mišios 

os. Nuo šio sek- 
L suma bus 11 
3 pamaldos prie 
ų 3 vai.

viy varpai
d. 5 vai. suskam- 
ų varpai Onai 
i ir Juozui Vrub- 

meilės pažadus 
klebonas kun.
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Revukas.
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Daug®

Manos, 
ną skyrus

Vyčių eimą sveikina- 
jai nuoširdžiai. Jo ats- 
s ir svečiams linkime 
.malonaus paviešėsimo 
i triukšmingame New 
. Linkime, kad seimas 
ų kūrybingos nuotai-

yra pavyzdingi 
katalikų vaikai, 
o Sodaliečių pir- 
aunasis, baigiąs 
žinieriaus moks- 
sakomingą vietą, 
lunų dienų abu 
rie mažo choro, 
prie didelio. Abu 
mos meną ir daž- 
to vaidinimuose, 
egužės mėn. abu, 
lien lankydavosi 
pamaldose, padė- 
i litaniją. Abu ge- 

lietuvių kalbą, 
palydovais buvo 

kiūtė ir Antanas 
is. Choras giedo- 
ator, o p. B. Brun-

riai: nigs, 
rags. U 
rags. 201 Įlinkoje.
siir atsib jai, gimėt dideliam dar 
kūnas pt : Bažnyčiai ir Tautai. 
tusirpĖ. cite!

igų Vienybes seime, 
nėnesį įvykusiame Chi- 

nutarta organizuoti 
us katalikus vetera

nų skyriai galės veikti navmm 7 ■ • • •ęnoje parapijoje.
Apte: Q nutarimui labai nuo- 

ko prašo.: j pritaria Amerikos
i1 b |ų Karo Veteranų są- 

V Jos valdyba sutiko 
i į savo sąjungą visus 
ų katalikų karo vete- 

^Jlkyrius, kada tik jie įsi- 
Šiomis dienomis vi- 

lietuvių parapijų kun. 
ams veteranų vadovy- 
liunčia reikalingas ži
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mai. te

Jostf
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puota įvyko 
iv. Jurgio par. sa- 
4 buvo apie 170. 
unųjų tėveliai rū- 
svečius prižiūrėjo 

vaišino skaniais 
is vyriausios vi- 

Kulbokienės val
au tarpe matėsi 
‘aulionis, Pinkus, 
s, Masiulis ir Bu- 
’.. C. Buvo laivyno 
1b. Gederavičius, 
is K. Vaitelis su 
r. A. Revukas su 
Ubas pasakė kun.

fl ilikų karo veteranų or- 
U® cija yra įtakinga vie- 

į; e Amerikos gyvenime, 
įtikimas priimti lietu- 
iro veteranus, kaip ša
liškus vienetus, yra di- 
ietuvių laimėjimas.

M-
Jacte

JONININKAS

s Harrisono Dievo 
iopulingos lietuvių

pas kleboną: Rev. 
įauskas, 29 Davis 
son, N. J.

niai per paskutinius 
is metus jau trečiame 
1939 ir 1941 m. juos 
bolševikai. Su Maskva 
jasirašyta, jos paliau- 
ygos labai skaudžios, 
prasidėjo naujas ka- 
karas prieš vokiečius. 
,mi į paliaubas, suo- 

patikifc jažadėjo rusams, kad 
sėjo 15 d. vokiečiai tu- 
Suomijos ištraukti sa- 
inius. Taip buvo pra- 
ir vokiečiams, bet šie 
raukė, šiuo metu vo- 

degina suomių kai- 
optoV naikina suomių žemę, 

juomiai taip labai my- 
ir savo laisvę.
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s ambasadorius Bul- 
ife” žurnale atvirai, be 
ių nurodė į pavojus, 
glūdi visai Europai, 
karų demokratijų va- 
ą laiką darys nuolai- 
sijai.

itą pikčiausiais žo- 
plūdo Maskvos „Prav- 
tokie laikraščiai, kaip

. Bullitto plūdikams 
ai atsakė Wm. H. 
berlin socialistų „The 
Leader” puslapiuose, 
ebisi tais vadinamais 
ais, kurie garbina dik- 

komunizmą. Jis 
ii kelia balsą už visų 
: apsisprendimo teisę, 
usia, kodėl pripažinti

vienoms tautoms, o atmesti 
„lenkams, suomiams, lat
viams, ir estams apsispren
dimo teisę?”

Chamberlin pažymi, kad 
„komunistai ir jų bendrake
leiviai šioje šalyje elgiasi ir 
šneka tartum Amerika būtų 
dvylikta ar septyniolikta so
vietinė respublika.”

----  • ----
Dabar daug rašoma apie 

naują Tautų Sąjungą, kuri 
turės būti stipresnė ir pat
varesnė nei nabašninkė. Siū
lomi visoki sumanymai.

Daugiausia veiklos parodo 
„realistai”, kurie ateities pa
saulį nori grįsti plika jėga. 
Vienu iš tokių yra ir Walter 
Lippman, kurs savo skilty
se laikraščiams pasaulį lipdo 
ant „įtakos sferų” pamatų. 
Didžiosioms pasaulyje vals
tybėms jis atrėžia po kelioli
ka valstybių, kurios turi bū
ti jų „įtakos” ribose, ir baig
ta! Tik taip būsianti taika.

Tokiems Lippmanams, ku
rie prekiauja mažų tautų 
laisve, vykusiai atsako bu
vęs Rusijos menševikas Da
vid J. Dallin. Jis nurodo, kad 
„įtakų sferų” idėją pasiūlė 
Stalinas dar 1941 metais, bet 
ją tada Anglija ir Amerika 
atmetė.

Tikėkime, kad Amerika ir 
toliau laikysis teisės ir tei
singumo, o ne rusiškų „sfe- 

i rų”. 
----  • ----

Amerikiečiai italai libera
lai labai susirūpino Italijos 
padėtimi. Jie bijojo ir bijo, 
kad Italija nepatektų į ko
munizmo sūkurį, kurs reikš
tų italų civilizacijos žlugimą.

Liberališki italai Ameriko
je surinko 250,000 dol., ku
riuos ruošėsi įteikti Italijos 
socialistų partijai.

Italijon nuvykę Amerikos 
italų socialistai labai nuste
bo. Jie giliai nusivylė. Jie pa
matė, kad Italijos socialistai 
maža kuo skiriasi nuo komu
nistų. Surinktos dovanos į- 
teikimas sulaikytas...

New Yorko Antonini ir ki
ti socialistai Romoje patyrė, 
kad Italijos socialistai never
ti jų paramos. Pagaliau, 
jiems pinigų ir nereikia, nes 
jų sėbrai komunistai turi 
krūvas pinigų savo propa
gandai. Tie pinigai paslaptin
gai italų bankuose atsirado, 
kai iš Maskvos parvyko ko
munistų vadas Togliatti.

Taip ir nežinia, kam dabar 
atiteks 250,000 dol., kuriuos 
suaukojo daugiausia eiliniai 
italų darbininkai.

Kiek čia seniai „Vienybė” 
šaipėsi iš vienos atsakingos 
lietuvių įstaigos! Girdi, ji bi
jo kritikos!

Bet kas darosi „kritikuoti” 
mėgstančios „Vienybės” pa
stogėje? Neseniai Vyt. Sir
vydas buvo nusiuntęs „V- 
bei” straipsnį, kuriame jis 
labai švelniai pasisakė prieš 
nepagrįstą Bendrojo Lietu
vos Šalpos Fondo atakavimą. 
Bet tą straipsnį „Vienybės” 
redaktorius sugrąžino auto
riui. Mat, taip „Vienybei” 
rūpi „teisybė”.

Tačiau „V-bėje” užtenka 
vietos p. Tysliavienės plepa
lams. Praeitą savaitę ji pa
sisakė žinanti, net kas vei
kiama užkampiuose, žinoma, 
užkampių žinovės „apznai- 
minimai” svarbesni, nei tie
sos išaiškinimai.

lietuviškoji įstaiga gražiai 
išaugo.

Prie rūmų pristatyta erdvi 
koplyčia, seminariją nuolat 
lanko tarp 20 ir 30 auklėti
nių ir iki šiol iš jos išėjo arti 
30 naujų lietuvių kunigų — 
tėvų marijonų. Seminarija 
turėjo garbės gauti šv. Tėvo 
laiminimus ir linkėjimus, o 
1940 m. kovo 6 d. čia kuni
gystės šventinimus suteikė 
J. E. Arkivyskupas Amleto 
Cicognani, Apaštališkasis 
Delegatas Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms. Dabar se
minarijos rektoriumi yra Dr. 
A. Jagminas. Dėsto 7 profe
soriai.

Šios sukakties privatus 
paminėjimas įvyko pačioj 
seminarijoj rugs. 16 d., ati
darant naujus mokslo metus.

Qucbeco Pasitarimai 
Buvo Teisingi

Quebec. — Rugs. 16 d. pre
zidentas Roosevelt ir minis- 
teris pirmininkas Churchill 
priėmė spaudos atstovus ir 
pareiškė jiems, kad jų pasi
tarimai užbaigti, kad visais 
klausimais susitarta. Jie pa
žymėjo, kad, nacius Europo
je sutriuškinus, visa jėga 
bus sutelkta prieš japonus.

Į pasitarimus buvo atvy
kęs ir Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Eden.

Kur dabar yra Roosevelt 
ir Churchill, viešai neskelbia
ma.

Karo Gubernatorių
Bus Eisenhower ■

Kol Sąjungininkai įsteigs 
Berlyne administraciją iš A- 
merikos, Anglijos ir Rusijos 
atstovų, Anglijos ir Ameri
kos kariuomenės užimtose 
vokiečių vietose veiks Sąjun
gininkų Karo Vyriausybė. 
Šios kariškos valdžios vy
riausiu uždaviniu bus sunai
kinti nacizmą. Vyriausia įs
tatymų leidimo, teismo ir 
vykdymo galia bus generolo 
Eisenhowerio rankose. Jis 
bus -Vokietijos karišku gu
bernatorium.

Šis patvarkymas praneštas 
vokiečiams per radiją. Civi
liai gyventojai bus palieka
mi, kiek galima, savo užsiė
mimuose. Nacių partijos na
riai bus šalinami iš visų vie
tų.

MacArthur Filipinų 
Vadavime

Chicago. — Admirolas Ni- 
mitz savo sveikinime Ame
rikos Legijono suvažiavimui 
pareiškė, kad gen. MacAr
thur vadovaus Filipinų salų 
išlaisvinimo žygyje. Laivyno 
pajėgos pagelbės tam žygiui.

Gen. Marshall, kariuome
nės štabo viršininkas, pareiš
kė, kad šiuo metu užjūryje 
Amerika turi 60 kovos divi
zijų ir kad aštuonios divizi
jos išvyks dar šiame mėnesy
je.

Admirolas Nimitz kalbėjo 
legijonieriams per radiją iš 
Pacifiko fronto. Jis nurodė, 
kad Palau salos užėmimas la
bai susilpnino japonų pozici
jas. Palau yra tik 600 mylių 
į rytus nuo Filipinų. Bet jis 
įspėjo prieš per didelį opti
mizmą, nes japonų gynima
sis, kuo labiau artinamas! 
pačios Japonijos, didėja ir 
didės. Jis priminė, kad japo
nų laivynas tebėra pavojum 
mūsų žygių pasisekimui.

Sąjungininkai Prie Reino Krantų
--------—--------------- ;------------------------ * _____

SUOMIAI PRIĖMĖ PALIAUBŲ SUTARTĮ

Helsinkis. — Suomijos vy
riausybė rugsėjo 19 d. pa
skelbė pasirašiusi su Maskva 
paliaubų sutartį. Suomių vy
riausybės narys, paskelbęs 
apie tai per radiją tautai, pa
reiškė, kad sutarties sąlygos 
esančios sunkiausios suomių 
tautos istorijoje.

Suomiai tuojau turi sugrž- 
ti į 1940 metų sienas, kurios 
buvo nustatytos po pirmojo 
Rusijos užpuolimo prieš suo
mius. Per 6 metus Rusijai 
Suomija turės išmokėti 300 
mil. dol. Suomija turi užleis-

Marš. Antonescu 
Rusų Rankose

Londonas. — Rusų prane
šimai skelbia, kad Rumunijo
je rusų kariuomenės daliniai 
suėmė Ion Antonescu, buvu
sį Rumunijos diktatorių ir 
keturis jo artimiausius ben
dradarbius. Drauge su jais 
suimti ir penki aukšti vokie
čių pareigūnai. Visi jie bus 
laikomi kaip galimi kandida
tai būsimam karo kriminalis
tų teismui.

Nepranešta, kokiose aplin
kybėse jie suimti nei kada 
jie galės būti teisiami.

Rumunijos kariuomenė da
bar kovoja drauge su rusais 
prieš vokiečius Su Rumuni
ja pasirašyta paliaubų sutar
tis. Pagal ją Rumunija per 6 
metus turės sumokėti Rusi
jai 300 mil. dolerių įvairio
mis prekėmis. Rumunija Ru
sijos naudai išsižadėjo Besa
rabijos, pripažindama 1941 
metų sienas. Rusija pažadėjo 
Rumunijai padėti atsiimti 
Transylvaniją iš Vengrijos.

Kovos Baigiamos 
Palau Salose

Perlų Uostas. — Pietinėse 
Palau salose kautynės prieš 
japonus beveik baigiamos.

Japonai stipriausiai gynė
si Peleliu saloje. Kautynės 
ėjo generolo MacArthur va
dovybėje.

Peleliu saloje per trumpą 
laiką žuvo 5495 japonai. Čia 
japonai kovėsi fanatiškai iš 
olų lindynių ir cementinių 
slėptuvių.

Amerikiečių nuostoliai Pa
lau salų kautynėse irgi ne
maži, bet ne tokie dideli, kaip 
Tarawoje ir Saipane.

ti rusams savo šiaurės svar- 
bųjų Petsamo uostą. Be to, 
rusai turės Suomijoje daug 
bazių.

Rusijos vardu, sutartį pa
sirašė generolas Ždanov, Le
ningrado komunistų vadas.

Suomiai turi išnuomoti 
Rusijai 50 metų savo Pork- 
kalos pusiausalio apylinkę 
net iki 10 mylių atstumo nuo 
Helsinkio. Suomių prekybi
nis laivynas ir lėktuvų stotys 
turi būti Sąjungininkų žinio
je šio karo metu.

Savo kalbą per radiją Suo
mijos ministerio pirmininko 
pareigas einąs Born užbaigė 
šiais žodžiais: „Laikas išgy
do visas žaizdas. Dievas ne
atstumia, Jis tik bando”. Po 
to orkestras iš radijo stoties 
sugrojo giesmę „Dievas mū
sų prieglauda ir stiprybė”, 
suomių himną ir garsiojo 
suomių kompozitoriaus kūri
nį „Finlandia”.

Kai Born kalbėjo, Helsin
kio valgyklose ir viešose vie
tose suomiai nesulaikė savo 
ašarų. Tuo pat metu Mask
vos ligoninėje su mirtimi ko
vojo Suomijos ministeris pir
mininkas Antti Hackzell. Jis 
nejautė ir nežinojo, kad pa
liaubų sutartis jau pasirašy
ta. Derybų metu jį ištiko šir
dies smūgis, išsiliejo kraujas 
smegenyse.

Dewey Kalbėjo 
Apie Darbą

Seattle, Wash. — Rug
sėjo 18 d. čia kalbėjo guber
natorius Dewey, respubliko
nų kandidatas į prezidentus. 
Jis kalbėjo apie šalies politi
ką darbo atžvilgiu. Jis kriti
kavo prezidento Roosevelto 
administraciją, kaltindamas 
ją nesugebėjimu tvarkyti 
darbininkų reikalų ir nepajė
gumu spręsti darbo proble
mų.

Dewey nurodė, kad Darbo 
Departamentas neturįs tik
ro Darbo Sekretoriaus. Esą 
perdaug įstaigų ir agentūrų. 
Jis sakėsi galėsiąs, jei bus 
išrinktas, sutvarkyti Darbo 
Departamentą. Amerikos 
darbininkai, turėdami lais
vę, sakė Dewey, „prašalins 
iš darbo judėjimo viršūnių 
raketyrius ir komunistus”. 
Kadangi jis taip yra nusis
tatęs, todėl „raketyriai ir 
komunistai yra prieš pamai- 
nymą administracijos”, — 
sakė Dewey.

Staigiu, netikėtu, lyg žai
bas giedroje, žygiu, šios sa
vaitės pradžioje Sąjunginin
kai iškeldino Olandijoje pil
ną parašiutininkų armiją. 
Tai pirmas toks įvykis šia
me kare, kad iš padangių nu
sileido pilnai apsiginklavusi 
armija. Netrukus su iš pa
dangių nusileidusiais dali
niais susisiekė anglų Antro
sios Armijos daliniai.

Olandijoje sąjungininkai 
labai greitai eina. Vokie
čiams, esantiems Rotterda- 
me ir Amsterdame, sudary
tas didelis pavojus.

Parašiutais nusileidusiai 
armijai vadovauja gen. Le
wis H. Bereton. Vokiečiai 
fanatiškai ginasi. Jie mėgi
na sunaikinti tiltus, kurie 
būtini Sąjungininkų susisie
kimui.

Paskutiniai pranešimai iš 
fronto skelbia, kad visas de
šinysis vokiečių gynimosi 
fronto sparnas dreba.

Anglijos Antrosios armi
jos ir parašiutininkų dali
niai perėjo Meuse upę ir pri
siartino prie Reino upės, vi
siškai arti Siegfriedo įsitvir
tinimų linijos šiaurinio kam
po.

Amerkos Pirmosios armi
jos daliniai pasiekė vokiečių 
Dueren miestą, tik 20 mylių 
nuo vokiečių didžiojo Cologne 
miesto.

Olandijoje atremti visi vo
kiečių puolimai.

Vakarų fronte šioje savai
tėje pasiekta ir kito laimėji
mo. Sąjungininkai užėmė 
Bresto miestą ir uostą, kurį 
vokiečių garnizonas fanatiš
kai gynė.

BIRŽAI PALIKO BE GYVENTOJŲ

Lietuvių Amerikiečių In
formacijų Centras gavo dau
giau žinių apie padėtį Lietu
voje ir jos šiaurės kaimyni
nėje Latvijoje:

Lietuvių ir latvių atbėgė- 
lių skaičius auga. Paskutinė
mis dienomis į Švediją atbė
go per 200 latvių, jų tarpe 
moters ir vaikai. Jie atbėgo 
nuo vokiečių ir rusų. Latvijo
je keliai užtvenkti pabėgė
liais. Atbėgusieji liudija, 
kad abu okupantai, naciai ir 
bolševikai, vartoja žiauriau
sias priemones prieš civilius 
gyventojus.

Vienas atbėgęs latvis ūki
ninkas liudija, kad liepos 12 
d. Kalsnavoje bolševikai iš
žudė visus gyventojus. To 
liudininko žmona ir trys vai
kai ten žuvo. Pabėgusieji iš
ėjo iš proto. Panašiai atsiti
ko ir Lietuvos Biržų mieste, 
kurio visi gyventojai išnai
kinti.

Rugpiūčio 6 d. bolševikai 
Laudonėje ir apylinkėje iš 
kulkosvaidžių sušaudė 630 
latvių. Apie tai liudija vie

nas atbėgęs mokytojas, kurs 
išsigelbėjo, tarp lavonų nu
duodamas esąs negyvas. Nu
žudytųjų lavonai apliejami 
žibalu ir sudeginami.

Baisiąsias žudymo priemo
nes vartoja ne tiek raudono
ji armija, kiek paskui ją at
vykstą čekistai — bolševikų 
politinės policijos žandarai.

Vokiečiai Latvijoje pasku
tiniu laiku paleidžia komu
nistus iš kalėjimų, o į jų vie
tas suima latvius patriotus. 
Rygoje nacių gestapininkai 
vartoja žiauriausius kankini
mus. Suimtiems latviams pa
triotams vokiečiai uždeda 
ant kaklų gumines virves ir 
per jas leidžia elektrą, ku
rios srovė paplukdo gerklę ir 
nosį kraujuose, kankinamąjį 
visiškai nukamuoja; kai iš 
apalpimo atsigauna, tada 
gestapininkai degina pirštus.

Gegužės mėnesio vidury 
2,000 latvių patriotų iš Sa- 
laspilio stovyklos naciai iš
gabeno į Vokietiją. Latviai 
legionieriai kovoja ir prieš 
vokiečius ir prieš bolševikus.

U. S. A. GELBSTI VARŠUVOS LENKAMS

KINIJAI PAVOJAI PADIDĖJO

Rusai Apsupo 
Rygos Miestą

Londonas. — Maskvos pra
nešimai skelbia, kad šios sa
vaitės pradžioje Rusijos trys 
armijos pradėjo didelį puoli
mą prieš vokiečius Estijoje 
ir Latvijoje. Per pora dienų 
rusai užėmė 2,800 miestų ir 
kitų gyvenamų vietovių. 
Rugsėjo 20 d. vienas tankų 
ir pėstininkų dalinys buvo 
tik 7 mylios nuo Rygos. Rug
sėjo 21 d. pranešta, kad lat
vių sostinė galėjo patekti į 
rusų rankas bet kurią valan
dą.

Naujame Baltijos valsty
bėse žygyje rusai išstatė 63 
divizijas, apie 630,000 karių.

Chunkhking. — Japonų 
kariuomenės daliniai, nu
galėję visą eilę kliūčių, stu
miasi pirmyn į Kweilin mies
tą, Kwangsi provincijos sos
tinę. šis pavojus yra labai 
didelis. Kinija gali būti per
kirsta. Jau dabar amerikie
čiai turėjo atsisakyti nuo 
daugelio aviacijos stočių, iš 
kur jie sėkmingai naikinda
vo bendrą priešą. Taip Kwei- 
line bombonešių ir kovos lėk
tuvų bazę amerikiečiai su
naikino, kad nepatektų į prie 
šo rankas.

Japonų daliniai slenka sie
kdami laimėti sau liniją nuo 
Mandžiurijos iki Kinijos jū
ros.

Kiniečiai savo civilius iš 
Kweilino jau iškraustė.

Londonas. — Sovietų Ru
sija pagaliau leido Ame
rikos lakūnams nusileisti Ru 
sijoje po to, kai jie iš Angli
jos atlekia į Varšuvą ir ten 
numeta Varšuvos kovoto
jams maisto ir ginklų. Sun
kieji Amerikos bombonešiai 
jau pristatė narsiems Varšu
vos gynėjams maisto ir gink
lų. Bombonešius lydėjusieji 
kovos lėktuvai grįžta atgal 
į Angliją.

Tokios paramos lenkai pra 
šė nuo pat rugpiūčio mėne
sio pradžios, kai Varšuvoje 
lenkai pakėlė ginklą prieš 
vokiečius. Paramos jie nesu
silaukė iš rusų, kurie buvo 
visai arti Varšuvos vartų.

ŽUVĘ KARIAI

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

Juozas Urbonas iš Balti
more, Md.

Vincas Miliūnas iš Cleve
land, Ohio. »

Geraldas A. Bartas, Įeit., 
iš Grand Rapids, Mich.

William Kemzūra, mari
nas, iš Rockford, Ill.

Juozas Kraptavičius iš De
troit, Mich.

Amerikos ir Anglijos lakū
nai buvo pasiruošę pagelbėti, 
bet jiems buvo labai tolima 
ir pavojinga kelionė nuvykti 
į Varšuvą ir vėl sugrįžti. 
Rusai iki šiol nesutiko, kad 
Varšuvos kovojantiems len
kams paramą atvežusieji lėk 
tuvai nusileistų Rusijoje.

Manoma, kad rusų leidi
mas dabar lėktuvams nusi
leisti yra ženklas, kad gali 
pagerėti Lenkijos ir Rusijos 
santykiai.

Kinai Nepatenkinti 
Vedama Politika
Quebec. — Ryšium su čia 

įvykusia Roosevelto ir Chur- 
chillio konferencija, kalba
ma, kad didelio nepasitenki
nimo reiškia Kinijos ir Aus
tralijos atsakingi asmens.

Pasitarimai daugiausia lie
tė karą prieš Japoniją, o su 
kiniečiais ir australiečiais ne
sutarta. Taip jau daroma se
niai. Kiniečių nuomonė yra 
ta, kad čia kaltas Roosevelto 
ir Churchillio nuolaidumas 
Stalinui, kurs esąs labai su
sidomėjęs komunistine Kini
jos dalimi ir nepasitikįs Ki
nijos prezidentu Chiang Kai- 
sheku.

Australijos atstovai taip 
pat nebuvo pakviesti į pasi
tarimus.
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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.

TEGU JIE SAU NIRŠTA
VINCAS KRĖVE

DAUGIAU ŠIURPIU LIETUVOS ŽINIŲ Didelis Tolumas.. TARP GI!

Gaunamos žinios apie baisią Lietuvos žmonių padėtį 
jaudina kiekvieną asmenį, kuriam yra brangi lietuvių tau
ta, kuriam mieli Lietuvos laukai, kurs turi neapkerpėjusią 
ir neišparceliuotą sąžinę. Tos žinios kelia nerimą ir baimę 
dėl lietuvių tautos gyvybės.

Lietuvos žmonės pateko į tokią kryžminę ugnį, pro 
kurią nedaug vilties matyti. Abu Lietuvos okupantai be 
jokios atodairos vykdo savo šiurpulingą tautos naikinimo 
ir šalies griovimo darbą. Kad griaunami miestai, kad api
plėšiami kaimai, nieko ypatinga. Miestai atstatomi, laukų 
derlingumas atgaunamas. Bet išnaikintos tautos nebeat- 
gaivinsi. Štai dėl ko reikia sielotis!

Bolševikams atsidavusi spauda baisiausia isterija plūs
ta mus ir kitus lietuvius amerikiečius, kurie keliame vie
šumon lietuvių tautai daromas skriaudas. Subolševikėję 
ir rusų komisarams kiaurai atsidavę lietuvės motinos pa
gimdyti tautos atskalūnai nebežino, kokius didesnio keiks
mo žodžius surasti, kad tik „riebiau” apdrabstytų lietu
vių tautos teisių į laisvę gynėjus. Jiems baisiai nemalonu, 
jie raitosi dvasiniuose skausmuose, kodėl Amerikos Lietu
vių Taryba kreipėsi į prezidentą Rooseveltą, prašydama pa
gelbėti lietuvių tautai išlikti gyva.

Bolševikiški tautos atskalūnai didžiausiu įniršimu 
skerėčiojasi „Amerikos” redaktoriaus adresu, kodėl liūd
nos žinios apie lietuvių tautos vargus nacių ir bolševikų 
okupacijose dedamos pirmuose puslapiuose. Jie atbėgusius 
į Švediją lietuvius laiko nacių pataikūnais ir agentais. Vi
sus pranešimus, kurie ateina čia praleisti atsakingų įstai
gų, bolševikai vadina melais.

Ginčytis su žmonėmis, kurie išsižadėjo savo motinų, 
kurie džiaugiasi, kad jų tėvų kapus mindo svetimieji, yra 
visai be prasmės. Jų niekas neįtikins. Su sąžine atsisveiki
nęs žmogus visada griebiasi kraštutiniausių priemonių sa
vo darbams neva pateisinti. Lietuvos žmonių ir Lietuvos 
laisvės draugai, pagaliau, žmoniškumo ir tarptautinio pa
dorumo vardan, nebus suklaidinti. Tiesa vis dėlto prasi
verš ir pro didžiausias užtvaras. .

Mūsų bolševikų tamsi veikla turėtų paskatinti visus 
į stipresnį darbingumą. Atminkime, šiandie karas yra vi
suotinis. Juo sprendžiamas visos žmonijos rytojus. Visa 
padorioji žmonija siekia laimės ir gerovės visiems ir visur. 
Mūsų šalies daugiažvaigždė vėliava, kur tik ji pasirodo, 
kelia žmonėse entuziazmą ir šviesios ateities viltį. Jos prie
dangoje jokia jėga negalės sulaikyti mūsų nuo pastangų 
ir darbų lietuvių tautos gyvybei išsaugoti.

Vincas Krėvė, kurio tikroji pavardė yra Mickevičius, 
gimė 1882 metais. Tai vienas iš žymiausių rašytojų visoj 
lietuvių literatūroj. Geriausi jo veikalai yra dramos „Ša
rūnas” ir „Skirgaila”, taip pat jo apysakos ir „Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai”.

DAINAVOS ŠALIES DAINOS

Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, dau
gel yra šalių, kur pragarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarp 
jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis ir savo aukš
tais kalneliais, ir žemomis klonimis, savo tamsiomis girio
mis, didžiais tankumynais, kur nei žmogus nepraeina, nei 
žvėris nepralenda, tik maži paukšteliai čiulbonėliai prale
kia, tik raibosios gegulės ir lakštingalėlės, kur ankstų ry
tą ir vėlų vakarėlį lakštuoja, ten niaurią girelę linksmina.

Bet ir už mažus paukštelius čiulbonėlius, už lakštin
galėles garsiau dainuoja ten jaunos sesulės, Dainavos ša
lies skaisčios mergelės...

Ir ankstų rytą ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos ir gi
riose tamsiose, ir lankose žaliose, kai šienelį grėbia, ir lau
kuose plačiuose, kur rugelius jaunos piauna, ir žaliame 
vyšnių sodely, kur bernelio liūdi...

Ko tik nekalba, ko nemini jų skambi dainelė! Ir švie
sų pavasarėlį ir miglotą rudenėlį, skausmus jauno bernelio, 
karan išjojančio, ir jausmus jaunos mergelės, šelmį ber
nelį pamylėjusios...

Ko tik nekalba, ko nemini skambi mergelės lelijėlės 
daina, ko mums neporina, nepasakoja!

Ir apie senovės garsius laikus, apie didžius senųjų tė
vų darbus ir apie nūdienos vargus, kuriuose skursta Lietu
vos šalelė. Ir gražios, ir skambios, ir jausmingos visos jų 
dainelės, kad dieną naktį jų beklausydamas neatsiklausy
tum.

Bet iš visų dainų dainelių toji nuoskįąmbiausia, ku
rioje mergelė dainuoja gūdžiu balseliu apie aukštus kapus, 
kur guli mūsų tėvai milžinai — ir ilsisi...

Vincas Krėvė

RANKAI GAL KELIO NEBUS -
Kiekvienas visuomeninis

LIETUVOS VYČIU SEIMO SVARBA
Šios savaitės pabaigoje, 

rugsėjo 23 ir 24 d. d., Hotel 
Lexington, New Yorke, į- 
vyksta visuotinis Lietuvos 
Vyčių seimas.

Imdama dėmesin ir šio ka
ro sudarytus apsunkinimus, 
ypač kiek tai liečia keliavi
mą iš tolimesnių vietų į sei
mą, ir į pareikštus valdžios 
pageidavimus nešaukti karo 
metu seimų, Lietuvos Vyčiai 
Centro Valdyba priėjo išva
dos, jog organizacijos gero
vė reikalauja ilgiaus nebeati- 
dėlioti seimo šaukimo. Rei
kia manyti, jog ne tik patys 
vyčiai, bet mūsų plačioji ka
talikiška visuomenė ir ypač 
vadai supranta šio seimo 
svarbą, ir kuriems tik aplin
kybių bus leidžiama, daly
vaus.

Čia reikia pabrėžti, jog da
bartinis karas nepaprastai 
slopina vyčių organizacijos 
veiklą. Labai daug organiza
cijos narių buvo pašaukta ka- 
riškon tarnybon, gi kitus ka
ro iššauktos priežastys pri
vertė pasitraukti iš aktyvios 
organizacijos veiklos, kas ne
paprastai nuslopino kuopų 
veikimą, gi kai kurios kuo
pos ir visai nustojo gyvuo
ti.

Šiame seime bus svarsto
ma ne tik vyčių organizacijai 
svarbūs reikalai, bet ypatin
gas dėmesys bus kreipiamas 
į sekančius klausimus:

a. Palaikymas artimų ry
šių su organizacijos nariais 
karo tarnyboje.

b. Narių, grįžtančių iš ka
ro tarnybos, priėmimas ir jų 
įtraukimas aktyvion vyčių 
veiklon.

c. Naujų narių organizavi
mas ir kuopose veiklos pagy
vinimas.

d. Jaunamečių skyrių or
ganizavimas.

e. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas ir šąlpos rei
kalai.

f. „Vyties” palaikymas, 
spaustuvė, ir t.t.

Čia suminėti ir daugelis 
kitų reikalų liudija šio vyčių 
seimo svarbą. Geriausio jam 
pasisekimo.

A. J. Mažeika_

Lietuviai misijonieriai tarp 
indėnų ir Ugnies Žemėje

Pernai iš Europos į Pietų 
Ameriką atvyko du salezie
čiai kunigai Mečys Pusčius 
ir Petras Maskolaitis.

Kun. Maskolaitis, dirbda
mas vienoje Ekvadoro žemės 
ūkio mokykloje, misijonie- 
riauja tarp indėnų, o kun. 
Pusčius mokytojauja Ugnies 
Žemėje, Punta Arenos mies
te, Čilės valstybėje.

Žemė čia visai neturtinga, 
nuobodi ir nyki, mažai kas 
teauga, nors didelių šalčių 
nėra. Punta Arenas .mieste 
apie 30,000 gyventojų, kurių 
apie šeštadalis jugoslavų, iš 
lietuvių gal tiktai vienas kun. 
Pusčius.

Jei kas iš skaitytojų jam 
užsakytų lietuvišką laikraš
tį ar pasiųstų lietuviškų kny
gų, būtų labai daug džiaugs
mo. Adresas:

R. P. M. Pusčius, Colegio 
Don Bosco, Av. Bulnes 374, 
Punta Arenas, Rep. Chile.

klausimas pas lietuvius yra 
ginčų sūkurys. Todėl neste-
bėtina, jei įprastas suktinis 
jau plukamas ir apie Bendrą 
Lietuvių šelpimo Fondą. Ta
čiau, mano nuomone, spauda 
ir veikėjai privalėtų šį ginčų 
suktinį kaip galima stabdyti, 
nes visas Lietuvos šalpos 
klausimas stovi, taip sakant, 
po „tragiška planeta”. Pik
tas Saturnas čia Maskva, ku
ri gali neprileisti Amerikos 
Lietuvių šalpos rankos, kaip 
per ketverius metus neprilei
do prie Sibiro lietuvių (nors, 
po teisybei, nebuvo rimtų or
ganizuotų bandymų juos pa
siekti).

„Vienybėje” (rugp. 18) 
prikišta: „kunigai ir katali
kai stengiasi Fondą kontro
liuoti ir monopolizuoti.” Fon
dui susiorganizavus, SLA or
ganas „Tėvynė” sakė, Fondo 
valdyba susidedanti iš 7 ka
talikų,' 7 socialistų ir 7 tau- 
tininkų-sandariečių. Vadina
si, katalikai Fondą kontro
liuos tik jei 14 nekatalikų 
leis. Kiekvienoje mūsų dides
nėje kolonijoje yra parapija, 
bet labai retai socialistų, tau
tininkų ar sandariečių orga
nizacijų (socialistai turi 6 
gyvas kuopas, tautininkai 6 
L.V.S. skyrius, sandariečiai 
18 gyvų kuopų). Pranešimai 
rodo, kad Fondo skyriai ko
lonijose kuriasi išimtinai ku
nigų ir katalikų iniciatyva. 
Tokiu būdu, jei Fonde ir bū
tų katalikų persvara, ta per
svara atsiremtų realia teisy
be.

Tačiau, svarbi ne persvara, 
bet ką ta persvara daro, ar 
daryti mano. Jei ji ras tinka
mų būdų sukelti tinkamą pa
šalpą ir tą pašalpą tinkamai 
bei tiksliai paskirstyti — net 
sroviniui lietuviui nėra ko

karščiuotis. Juk tai bus vyk
domas Fondo tikslas.

Mano manymu, mus turėtų 
skaudinti ne tarpusavio sro
vių santykiai ir atstovų skai
čiai Fondo valdyboje, bet žy
mių amerikonų neįtraukimo 
faktas. Skyriams įsakoma: 
„Steigiant skyrius, į narius 
ir į valdybą labai svarbu į- 
traukti ne lietuvių kilmės a- 
merikiečius, be skirtumo ti
kybos.” Fondo direktoriai, 
matyti, nejunta, kas gera 
kvakei, tas tinka ir lydekai. 
Įžymių amerikonų patrauki
mas lietuvių reikalus ginti, 
yra istorinis Amerikos lietu
vių uždavinys. ..

Amerikos lietuviams, ma
tyti, teks išspręsti klausimą, 
pasitikėti rusų įstaigoms, 
šalpą dalinant, ar ne? Tys- 
liavienė „Vienybėje” (rugp. 
18 d.) rašė: „National War 
Fund vadovybė pareiškė, vi
si daiktai, skiriami Lietuvai, 
turės būti siunčiami per Rus
sian War Relief, ir nėra bū
dų patikrinti, ar tie siunti
niai pasieks savo tikslą”. To
kiu būdu, priekaištas kun. 
Končiui dėl tarimosi su Rus
sian War Relief ne vietoje, 
nes kun. Končius darė, ką 
National War Fund patarė. 
Labai gali būti, jei šalpa per 
Russian Relief Fund neis, 
narystė lietuvių Fondui bus 
atimta ir lietuviai negalės 
dalyvauti National War 
Fund darbe.

Klausimas čia painus, nes 
per duris išmestas velnias 
lenda per aukštinį. Amerikos 
lietuviai (kaip ir Lietuvos 
lietuviai) Tarybinės Lietu
vos nepripažįsta. Sutikimas 
Lietuvai šalpą leisti per Rus
sian War Relief, rodos, sa
vaime reikštų sutikimą su 
rusų planais Lietuvai.

Naujai atėjusios žinios iš 
Lietuvos sako:

„Jau liepos 8, 1944, vokie
čių okupacinė civilinė admi
nistracija su Dr. Adrian von 
Renteln išsinešdino iš Lietu
vos.

„Prieš palikdami Vilnių ir 
Kauną, vokiečiai dalį politi
nių kalinių paleido iš kalėji
mų, didesnę dalį išsivežė į 
Vokietiją, gal apie 700 su
šaudė. Gandai dar kartojami, 
kad sušaudymai palietė ir 
dar buvusius gette žydus, ir 
kalbama, kad getto likviduo
jant daug sunaikinta ar kur 
tai išgabenta (trys ar keturi 
tūkstančiai).

„Vokiečiai, rusų stumiami, 
besitraukdami iš Lietuvos su 
savim kartu varė Lietuvos 
vyrus ir merginas. Nepaliko 
nei jų mantos; ką tik galė
jo, paėmė: varėsi gyvulius, 
arklius ir raguočius. Kurių 
nebeįveikę pasiimti, sušaudė, 
o pasėlius degino.

„Vokiečių pėdomis sekė 
sovietų kariai ir NKVD 
(slaptosios policijos) žanda
rai. Nors kraštas buvo tuš
čias ir vokiečių išgaišintas, 
bet rusai tuoj paskelbė vyrų 
nuo 15 iki 65 metų mobiliza
ciją. Mobilizacija neteisėta, 
nes tokia mobilizacija laužo 
tarptautines taisykles; tai 
yra barbariškas aktas, prieš 
kurį tauta protestuoja.”

Vienas pogrindžio praneši
mas iš rugpiūčio 18 d. taip 
Lietuvoje padėtį atpasakoja:

„Jau liepos 8 d. vokiečiai 
su komisaru von Renteln pa
sišalino iš Kauno, sudeginę 
savo raštinės popieras. Rau
donieji rusai, užimdami Lie
tuvos miestus, šaudo visus 
Lietuvos patriotus ir Lietu-

Tačiau, tai tik paviršinis 
dalykas. Kun. Tumas-Vaiž
gantas pereito karo metu ra
šė: „Karti būtų ironija įro
dinėti, keno paduotas gaba
las bus alkanam sotesnis, o 
drapana šiltesnė”. Lietuvių 
Fondas, pagal statutą, ne
partinis ir netikybinis. Jį su
daro Amerikos piliečiai, pa
siryžę lietuvius šelpti. Visas 
klausimas, ar rusai tą šalpą 
vartos politiniems tikslams? 
Pavyzdžiui; šalpą skirstys 
tik „saviems”, arba tiems, 
kurie pritaria Rusijos tiks
lams. Toks šalpos skirstymas 
būtų politinis ir šališkas. 
Russian War Relief Rusijon 
jau pasiuntė 16-ką milionų 
dolerių šalpos, bet tikrai ne
žino, kaip ta šalpa išdalinta. 
Bet kito kelio nėra!

Tokiu būdu, Lietuvių Ben
dro Fondo darbo sėkmingu
mas ir platumas, tikrenybėje 
priklausys ne nuo Fondo va
dovybės srovingumo, bet nuo 
Amerikos lietuvių nuospren
džio, ar patikės Sdvietų įs
taigoms (ir, tur būt, saviems 
kvislingams) suteikiamos 
šalpos tikslingą paskirsty
mą.

Vyt. Sirvydas

Red. pastaba: Šį straipsnį 
p. Sirvydas buvo nusiuntęs 
„Vienybei”, bet jos redakto
rius atsisakė įdėti. Matyti, 
„Vienybė” įžiūrėjo jame per
daug „savųjų” kritikos.

Ne su visomis p. Širvydo 
mintimis bei teigimais sutin
kame. Amerikos lietuvių at
sakingos įstaigos rūpinosi 
pasiekti Sibire lietuvius su 
šalpa, bet tie organizuoti 
bandymai nedavė jokių vai
sių.

Netiesa, kad Fondo vado
vybė netraukia jin amerikie
čių. Garbės nariais kaip tik 
pakviesti įžymūs amerikie
čiai.

Su Russian War Relief ne
padaryta jokio susitarimo. 
Be to, reikėtų gerai įsidėmė
ti, kad Russian War Relief 
yra grynai amerikiečių įstai
ga, kuri neturi jokio politi
nio pobūdžio. Jeigu tektų su 
ja bendradarbiauti, tai nebū
tų jokio politinio žygio.

vos administracinio aparato 
pareigūnus. Vos įžengę į Lie
tuvos teritoriją, putodami 
kerštu išžudė visus Svyrių 
miestuko lietuvius. Lietuvon 
prigrūdo tremtinių iš Ore- 
lo, Smolensko ir Oršos. Mais
to ištekliai krašte tuoj dingo 
ir badas visiems gresia. Iš 
ūkininkų viskas atimta iki 
paskutinio duonos kąsnio. Bi
joma rusų bolševikų keršto.

„Daug kas bandytų bėgti 
svetur, bet nėra galimybės. 
Vokiečiai, keršydami lietu
viams už sabotažą, uždarė 
Rytprūsių sieną. Visi laivai 
ir valtys vokiečių sukonfis- 
kuota. Daugelis kaimų pa
degta, kaip ir derlius dirvo
se. Lietuvos žmonės betgi ne
nustojo vilties, kad kančios 
duos vaisių ir svetimi oku
pantai pasitrauks. Buvusieji 
Gen. Plechavičiaus vadovy
bėje batalijonų likučiai tebe- 
siranda giriose ir aktyviai 
kovoja ir sabotažuoja sumi
šusius vokiečius”.

Aršesnė okupacija
Sovietų antroji Lietuvos 

okupacija, kuri prasidėjo 
Svyrių lietuvių skerdynėmis, 
esanti daug aršesnė nei pir
moji (1940). Kai lietuviški 
kvislingai ir pakalikai drabs
to pasakas apie Nemuno 
tvenkinį, apie milijono ake- 
rių grąžinimą Sovietų pilie
čiams, tai slaptoji bolševikų 
policija siaučia be pasigailė
jimo visame pagrobtame 
krašte.

Štai dar tokia naujiena iš 
Lietuvos išsiųsta rugpiūčio 
22 d.:
„NKVD okupuotoje Lietuvos 
dalyje išdalino blankas su 
penkiais klausimais: Kodėl 
pasilikai Lietuvoje, kada 
Raudonoji armija 1941 me
tais pasitraukė? 2. Ką veikei 
vokiečių okupacijos metu? 
3. Kaip padėdavai vokie
čiams 4. Ar kokį sabotažą 
organizavai? 5. Pasakyk tri
jų liudininkų (sabotierių) 
vardus.

„Visi tokiu būdu apklausti 
žmonės, kelioms dienoms 
praėjus, gavo spalvotus šau
kimus: raudonos spalvos, — 
į karo tarnybą; žalios spal
vos — į darbo būrius; baltos 
— išdeportavimui. Tie as
mens, kurie jokio šaukimo la
pelio negavo, buvo čia pat su
šaudyti kulkosvaidžiais ir 
rankinėmis bombomis. Daug 
užmušta lietuvių Vilniaus 
aikštėje ir Utenoje.

„Sovietų pareigūnai grasi
na išžudyti visus, kas tik ne
nusilenkia Maskvos sauva
lei. Tą pikto keršto darbą jie 
imasi atlikti užbėgant už a- 
kių Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui. Kaltinimo 
komisijos pristeigtos visuose 
užkampiuose. Tūkstančiai 
lietuvių miestiečių ir kaimie
čių, netekę laisvės ir turto, 
vien gelbėdami savo gyvybę, 
apleidžia savo amžiais gyven
tas sodybas ir bėga nežino
dami kur. Jaunesni vyrai, 
vengdami netekti gyvybės 
dykai, telkiasi giriose, kad 
atsilygintų rusų grobikams, 
kaip pirmiau atsilygindavo 
vokiečių gestapininkams. 
Tie, kurie gyvena arčiau Prū
sų sienos ar Palangos jūros, 
bando patekti užjūrin ar prū
sų pusėn. Bet stebėtina, na
ciai, lyg kooperuodami su na- 
cional-bolševikais, esą užda
rę Vokietijos sienas ir sau 
pasiglemžė visus lietuvių lai
vus ir valtis. Lietuvių tauta 
kryžminėje ugnyje: tarp ru
sų kūjo ir vokiečių priekalo”.

MIRĖ LIETUVOJE
Katarina Krulikienė; An

tanas Trečiokas, farmaceu
tas, Gruzdžiuose; Atsargos 
pulk. Petras Aglinskas, Kau
ne; Leit. Z. Krištaponis; 
Kun. Ignas Vebliauskas, Pa
beržės klebonas; Pranas 
Gedvilą, mokytojas; Leit. 
Bronius Norkus; Juozas Ju
cius, Šilalėje; Filomenas 
Barsys; Jonas Žygas.

•kelionės po Suomi; 

rje baltąsias naktis, 
žemės gyvento;

Svarbiausias šių die: 
kraštutinių internacional 
tų uždavinys, kuomet lėk 
vais galima susisiekti su 
su pasauliu, esąs sudaryti 
viso pasaulio skritulio „v 
ną valstybę”, kurioje v 
žmonės privalėtų atsisak; 
savo kalbos, savo paproč 
savo laisvės.

Nestebėtina, kad mes g 
lime oru lėkti, padangėn 
skraidyti, iš New Yorko 
Maskvą ar Kiniją per keli 
valandas pasiekti ir tuo s 
artinti Ameriką su Rusija 
Kinija.

Tokie i 
mano, kad atsižadėjimui la 
vės, apsisprendimo, nep 
klausomybės — tolumas y 
vos kelios mylios.

Tikras tolumas šiam į 
šauly turi būti matuojam ^ogus eina tai 
idealais, kultūra, įsitiki įlenkusių medei 
mais, religija, tėvynės ir k šiurkščias 
bos meile. ^pulkais keliasi

Bet iki šiol „internacioi; nesuskaitomi 
listai” tokio matavimo Įkerus. o kai ateis 
vis nemato ar nenori maty

Tolumas tarp Amerikos jjs pašvaistė tu 
Rusijos gali būti sutrump 
tas tik oru. Bet tolumas te 
Nepriklausomybės Salės P 3 neaprėpiamus 
ladelphijoje ir Kremliaus I 
sijoje yra didelis. Didesi ;,jjnčios aušros švi 
negu kada buvo. į

Tas tolumas matuojan ‘ 
tradicija, jautimu, tautini 
siekimais, kurie ] 
mastu negali būti matuo 
mi.

Teisybė, per kelias valiotum atskirtas m 
das lėktuvu gali pasiekti 13ūlio patekęs į • 
ropą ir sugrįžti atgal. I į didžiulę e: 
tolumas tarp Tomo Jeffen į g[0^ Tikra-s 1 
no_ demokratinių ir asm< iir pirmykščių laik 
idėjų ir Nikalojaus Len įžiūrint į šitas 1 
vergijos pasilieka astro, ribų nežinanč 
miškas. iberžų viršūnes. G

Tolumas tarp Ameril 1Buoja ir šla] 
supratimo apie asmens 1» Tarp
vę ir Rusijos ar teutonu klja ežerai j

lesios buvo naktys 
.važiavom, tačiau l 

nepasiekėm. I 
išnyksta už aki; 
^ės teka aukštyb 
įai, girios skend 
e prieblandoje. Be 
į kur saulė die: 
į šviečia, mes nem: 
jar nuo mūsų k: 
Ledinio Vandenyn 
į] mylių pasilikę 

internacionalis į pasaka.
įso kely neradom n< 
gyventojo nei jo 

5juodu gyvena skur 
^krašte, ar begalinė 
:ose ar prie kalvų i

sumenkusių medei

ar pulkais keliasi

a kai padangėje

j spalvų, tada žj 
o „pulkkoj” traul

a ir tikės, kad a

išreiškia jo protėi

it mes galim n 
paprai miestą, šalies v 

' 20 Puijo bokšto a] 
sornių žemę. Ir pas

iias, ribų nežinanč 
rberžų viršūnes. G

pratimo, moraliai ir fiziš 
nematuojamas ir lėktuv 
negali būti sujungtas.

si vieni su kitais, 
aro virtines, kurio; 
jaukti laivu ištisas 
i tūkstančius kil< 
įgani tiesiasi jie O J
ies, šakojasi ir due 
kitiems rankas s 
odinei, kuri apjuo 
Ps visą kraštą. Ty 
dršiuj snaudžia ža 
pakrantėse maty 

kiti sielių kamiene 
Mus nusiirs į pi

bet mus skiria tradicijos, 
venimo 
mai.

Daug mūsų gali leng 
pasiekti Maskvą iš New Y 
ko, bet nė vienas negali pa 
ginti Amerikos konstitucij 
pilnos žmoniškumo, su St: 
no konstitucija, pilna ve 
įnamystės ir netikrumo. . .

Nėra kelio tarp Mt. V J » mirJuhu 
non ir Kremliaus, nėra k< 
tarp Monticello ir Berlyn

Lėktuvai gali pasie .
miestus, bet ne žmonių d Wa toji jirena 
šią pakeisti.

Tolumas tarp AmeriL 
Nepriklausomybės Pareiš A medžių žmog; 
mo ir komunistų Manife 
(1848 m.) yra neišmatup 
mos.

Nėra kelio tarp Abro 
Lincolno žmoniškumo ir J 
zo Stalino 4,000,000 „kulol 
badavimo.

Tikėti, kad pasaulį bus

būdas ir nusista

ae kada išplauki: 
asigirsta garlah

tada neriesi į pi 
stos vaizdą ir mąs

MANO DĖ1
HM

tinti, sutrumpinant susisie
mą, gali tik komunistai,
šistai ir kitokie kraštutii ifa, j, „
sutvėrimai. P- - - -

J.

Kun. Pluta apie pergyv 
nimus

. 'to niekingo pamo
• šniai, tiek padarė 

viršuj mano į
' pietų nuėjau p; 

graudžiai tysojo 
‘kaip mano svajor

Indijoje yra apsigyvei amžinai pražaidoju 
kun. Pluta, kurs, sprendži: 
iš pavardės, galėtų būti f., 
tuvių kilmės. Iš lenkų vai 
tų plotų jis 1940 m. buvo*^ 
vežtas į Rusiją. Viename l&ZL 
kp kun Pluta anrašn 1 į- •’ m yia 11U ke Kun. y luta aprašo, « savęs išplūsti 
bolševikai jj buvo nusmei ai nepastebėjo, noi 
mirčiai, bet vėliau tą spr< “ ‘ 
dimą pakeitė 10 metų si 
kiųjų darbų miškuose, kur 
sai baisiose sąlygose prafc kokia paslaj 
do 8 mėnesius.

Lenkams su rusais 1941 
padarius sutartį, kun. Ph 
buvo išleistas ir priskirt 
lydėti vaikus iš Rusijos I 
trėmimo gabenamus į Irt 
ją. Šį kraštą jisai pasid 
1942 m. bal. 15 d. ir dah __________
globoja apie 600 vaikų trej^P gudru įsimy 
tinių.

kas stebėsis ma 
, nors jau ii 

‘®ime nebus pare 
i. ar yra noi

kad esi akylus! 

man buvo ti 
sugauti visą jo
l ——————

53 sau! Bet man: 
bėjusi Junonai. 1 

nuoširdžiai r 
Tė šešėlis šitos la 
T^s ant pono Ko 
f kurio suverčiau 
•Tir susikrimtimą, 
įsprukdavau į se 
jp vaikščiodama s

litavę! Jis toks Iii 
aš! 0 ii rimta,
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A. Vaičiulaitis
istracinio aparato 
s. Vos įžengę į Lie- 
itoriją, putodami 
adė visus Svyrių 
ietuvius. Lietuvon 
remtinių iš Ore- 
jko ir Oršos. Mais- 
krašte tuoj dingo 

zisiems gresia. Iš 
ziskas atimta iki 
duonos kąsnio. Bi- 
bolševikų keršto, 
as bandytų bėgti 
; nėra galimybės, 
keršydami lietu- 
sabotažą, uždarė 
sieną. Visi laivai 
zokiečių sukonfis- 
įgelis kaimų pa- 
» ir derlius dirvo- 
5 žmonės betgi ne- 
ties, kad kančios 
į ir svetimi oku- 
trauks. Buvusieji 
avičiaus vadovy- 
onų likučiai tebe- 
riose ir aktyviai 
abotažuoja sumi- 
ečius”.

lė okupacija
introji Lietuvos 
kuri prasidėjo 

ivių skerdynėmis, 
■ aršesnė nei pir- 
). Kai lietuviški 
’ pakalikai drabs- 
; apie Nemuno 
lie milijono ake- 
ną Sovietų pilie- 
Japtoji bolševikų 
įčia be pasigailė- 
ne pagrobtame

M
su pas^J 
viso p J 
ną vd

savo U 
savo į

tokia naujiena iš 
.siųsta rugpjūčio

puotoje Lietuvos 
ino blankas su 
ausiniais: Kodėl 
sietuvoje, kada 
irmija 1941 me- 
įkė ? 2. Ką veikei 
upacijos metu? 
idėdavai vokie- 
r kokį sabotažą 
’ 5. Pasakyk tri
jų (sabotierių)

i būdu apklausti 
lioms dienoms 
o spalvotus šau- 
onos spalvos, — 
rbą; žalios spal- 
>o būrius; baltos 
vimui. Tie as- 
okio šaukimo la- 
buvo čia pat su- 
kosvaidžiais ir 
jombomis. Daug 
tuvių Vilniaus 
rtenoje. 
areigūnai grasi- 
isus, kas tik ne- 
laskvos sauva-
keršto darbą jie 
užbėgant už a- 
nepriklausomy- 

Lui. Kaltinimo 
steigtos visuose

Tūkstančiai 
iečių ir kaimie- 
aisves ir turto, 
ai savo gyvybę,
i amžiais gyven- 
ir bėga nežino- 
lunesni vyrai, 
itekti gyvybės 
gi giriose, kad 
įsų grobikams, 

atsilygindavo 
gestapininkams, 
ena arčiau Prū-
falangos jūros, 
užjūrin ar prū- 
stebėtina, na- 

ruodami su na
rais, esą užda- 
sienas ir sau 

:us lietuvių lai-
Lietuvių tauta 
nyje: tarp ru- 
ečių priekalo”.

STUVOJE
rulikienė; An
as, farmaceu- 
įse; Atsargos

TARP GIRIŲ IR EŽERŲ
|(Iš kelionės po Suomiją) 
[Apie baltąsias naktis, apie 
ąpių žemės gyventoją ir 
aurės elnią buvau norėjęs 
(šakoti jums.
Išviesios buvo naktys, kur 
ęs važiavom, tačiau baltų- 
I naktų nepasiekėm. Saulė 
a išnyksta už akiračio, 
'aigždės teka aukštybėse— 
. namai, girios skendi ra-skraidyt _____ ,

MashųĮioje prieblandoje. Bet tos 
valant lėtos, kur saulė dieną ir 
artinti ^aktį šviečia, mes nematėm:

Ii dar nuo mūsų kažkur 
ie Ledinio Vandenyno, už 
ragei mylių pasiliko šita 
aurės pasaka.
Savo kely neradom nei La

lų gyventojo nei jo elnio, 
bu juodu gyvena skurdžiam 
ivo krašte, ar begalinėse ly- 

. įmose ar prie kalvų ir kal- 
; elių. Žmogus eina tarp ny- 
• ,ų, sumenkusių medelių, el- 

ai trypia šiurkščias sama- 
as ar pulkais keliasi per u- 
es, per nesuskaitomus ša- 
es ežerus. O kai ateis ilgoji 
lema, kai padangėje žėrės 
[aurės pašvaistė tūkstan- 
ais spalvų, tada žmogus 

ąvo „pulkkoj” trauks per 
kim neaprėpiamus sniego 
lotus ir tikės, kad aukštai 
pindinčios aušros šviesybė- 
e apsireiškia jo protėvių vė- 
šs.

Tokį 
maūo,kjį, 
vės, jfe 
klausomu 
vos kelį

Tikras; 
šauly (jį 
idealais, ■ 
mais,!^ 
bos malt

Betiki

vis neina:

Rusijos^ 
tas lik m i;
Neprikiš 
ladelphij: 
sijoje pi 
negukjį

Taste 
tradicijų 
siekimai;
mastu ą £U0Pi° miestą, šalies vidury, 
mi.

Teisytė 
(tas uauoi 
ropą ir £ J 
tolumas t 
no dėmė 
idėjų iri 
vergijos į 
miškas.

Tote 
supratai

Bet mes galim nueiti į

r nuo Puijo bokšto apžvelg- 
i suomių žemę. Ir pasijunti, 

dasifc būtum atskirtas nuo viso 
asaulio ir patekęs į vienat

vę, į tylą, į didžiulę ežerų ir 
pirių globą. Tikras begaly- 
tės ir pirmykščių laikų vaiz- 
as, žiūrint į šitas nesikei- 
iiančias, ribų nežinančias pu- 
iu ir beržų viršūnes. Girios ir 
Irios siūbuoja ir šlama ligi 
;olimo akiračio. Tarp jų ty-

vęirR& uliuoja lėti ežerai. Jie jun- 
iratimo,! |asį vįenį su kitais, ir taip 

nematau jUdaro virtines, kuriomis ga- 
i plaukti laivu ištisas valan- 
las tūkstančius kilometrų.

negalite
Ne ik

betmusst balzgani tiesiasi jie į visas 
veninio i juses, šakojasi ir duoda vie
niai. ii kitiems rankas sudaryti 

Daug £ grandinei, kuri apjuos ir iš- 
pasiektiL zagos visą kraštą. Tyliam jų 
ko, betnh javiršiuj snaudžia žalios sa- 

os, pakrantėse matyti rusvi 
r balti sielių kamienai, kurie

ginti Ae-.

no konst letrukus nusiirs į pramonės 
įnamystei

Nėra ki labrinių Vilnių daugybė. Ka- 
nonir&E ia ne kada išplaukia valtis 
tarpM lr pasigirsta garlaivio sire- 

Lėfetuni ia. Nutyla toji sirena, ir pats 
miestus^ tada neriesi i pirmykštį 
šia pakeis >amt°s vaizdą ir mąstai, kad 

Toimujj |rp tų medžių žmogaus koja

;entrus, ir mirguliuoja si-

dar nestovėjo, kad kirvis ka
mieno ten dar nepalietė. Nors 
tai svajonė ir pasaka, bet ža
viesi ja, ir net imi vaizduo
tis žilus laikus, kada mūsų 
tėvai ir seneliai brovėsi per 
tokius nepereinamus miškus, 
keliavo slaptus žygius, toki 
artimi ir medžiui, ir žvėriui, 
ir paukščiui čiulbuonėliui. Ir 
norėtum sakyti, kad tarp ši
tų pušų amžinoji dvasia dar 
nepaliesta ramiai sau gyve
na, kad nieko pikto nė skau
daus čia nėra ištikę. Kaip 
tos dvasios atspindį, prie di
džiųjų ežerų aš ten regėjau 
baltas kūdikių galvytes ir 
mėlynas jų akis. Ne, tokio 
baltumo plaukų aš dar nie
kur nebuvau sutikęs, kaip 
tenai kelionėje tarp Kuopio 
ir Savonlinnos. Maži, prisi
glaudę prie granito luitų, se
kė jie garlaivį — ir baltos jų 
galvytės švietė kaip gražiai 
nunokusio javo puokštė... 
Neišeinamose Karelijos gi
riose, tarp brūzgynų ir rais
tų užmirštose trobelėse dar 
slypi toji senų gadynių dva
sia, slypi ji ilgą amžių pra
gyvenusių žmonių lūpose ir 
padavimuose. Ten, kur žmo
gus nuo žmogaus gyvena per 
ištisas mylias, dar laikosi 
praeities dainos, raudotojos 
apverkia ten numirėlį vien 
jau kalbininkams specialis
tams suprantamais žodžiais
— ir prieš šimtą metų tose 
vietose Loennrotas surinko 
tautos epopėją „Kalevalą”.

Upėmis ir ežerais plaukda
mas ar traukiniu važiuoda
mas tujen pasieksi ir dau
giau ramybės ir pasilsio vie
tų. Iš jų ypač didžiuojasi 
Punkahariju. Tylu ir gera 
buvo tenai, tarp tųjų tiesia- 
liemenių pušų ir skaidrių e- 
žerų, kurių plynam paviršiuj 
tik retkarčiais išplaukia ir 
vieniša šūktelia laukinė an
tis. Aplinkui jokio balso, ne
bent paukštis šakose sučiul
ba ir vėl nurimsta. Uodas 
prazyzia, ir žemėje, tarp spy
glių, ropoja stambi skruzdė. 
Kaip stalas lygiu keliu gali 
eiti valandą, gali eiti antrą
— ir vis tau bus gera. Tavo 
rūpesčiai ir vargai dundės 
tau tolumoje, nelyginant a- 
nas juodas perkūnijos debe
sys, ir tu akimirkai būsi iš
sivadavęs iš savo susigrau
žimo ir kasdieninės šnekos— 
ir eisi didžiulio, gero ilgesio 
apimtas, į tylos kuždesius, į 
besusisiekiančių viršūnių 
šiušenimą įsiklausęs, ir ti- 
kėsiesi, kad ir į tavo lūkes
čius atsilieps paguodžiantis

Pranas Razvadauskas,
L. Vyčių centro pirmininkas. 
Rugsėjo 23 d. jis atidarys L. 
Vyčių seimą, Lexington vieš
butyje, New Yorke.

balsas. Arba nuo gūbrio su
stojęs žvelgsi į ežerą po ko
jomis ir stebėsiesi, kad dar 
niekados nebuvai matęs taip 
ryškiai, taip gaiviai vande
nyje atsispindint medžių, ža
lios viršūnės mirksta žemai 
ten taip kūdikiškai gražios ir 
aiškios, jog imi galvoti apie 
dailiausius paveikslus, ku
riais esi kada nors žavėjęsis, 
susimąstai apie tuos balsus, 
kurie kažkada yra tave di
džiai paguodę... O kai vėl pa
keli galvą — prieš tave stovi 
tyla, ir ramiai ramiai siūruo
ja aukštos, lieknos pušys.

O vis dėlto visur žmogus 
čia uždėjo savo ranką. Kan
triai, apsigalvodamas, tvirta 
valia jis nutiesė kelius, su
varžė upes ir krioklius; me
džius vandenų srovėmis pluk
dė, pievose sukrovė ištisas 
eiles šieno kupetų ir kur be
galėdamas rinko ne taip jau 
gausų suomių žemės derlių. 
Jis skaldė granitą ir statė 
namus, jis sukūrė gražų Hel
sinkio miestą, kuriame dar 
nevisur išsprogdino granito 
uolus — ir jos nūn kalba apie 
sunkiai atliktą darbą, apie 
kiekvieną pėdą, ramiai ir ne
nuilstamai iš kietos gamtos 
atkariautą. Bet jis nesidi- 
džiuoja, tasai suomių žmo
gus, tas darbininkas ir aukš
tos kultūros kovotojas; jis 
paprastas, geras, tiesus ir be 
galo myli savo laisvę ir savo 
žemę.

Tuosius žmones, tąją lais
vę ir tąją žemę trumpą va
landėlę mes matėm. Į mus 
kalbėjo girių begalinis, neiš
matuojamas balsas ir žvelgė 
tūkstančio ežerų akys. Ir da
bar mums kužda tasai rim
ties ir begalybės jausmas — 
ir vilioja amžina šiaurės nak
tų pasaka.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Bridgeport, Conn.

Kearny, N. J.

Sulaukėm Daktaro
Mūsų kolonija susilaukė 

didelio džiaugsmo. Rugsėjo 
14 d. Philadelphijoje įsigijo 
Medicinos Daktaro laipsnį 
Vito Kemėžis, mūsų koloni
jos jaunuolis. Tai pirmas lie
tuvis gydytojas iš šios kolo
nijos.

Į mokyklos baigimo iškil
mes buvo nuvykę jo tėveliai, 
brolis kun. M. Kemėžis, sesu
tė, kun. J. šernius, jo sužadė
tinė ir kiti.

Rugsėjo 17 d. Dievo Mo
tinos Sopulingos bažnyčioje 
per 11 vai. mišias įvyko Dr. 
Vito Kemėžio vestuvės. Jis 
susituokė su Marijona Ciu- 
rinskaite, mokytoja, taip pat 
iš Kearny. Jaunojo palydo
vu buvo Dr. St. Jurevič. Šliū- 
bą davė jaunojo brolis, kun. 
M. Kemėžis.

Vestuvių puota įvyko po
litinio klubo salėje. Buvo 
daug svečių, kurių tarpe ku
nigai M. Kemėžis, D. J. Star
kus, L. Voiciekauskas, St. 
Stonis, J. šernius, J. Kinta, 
Barkus ir Gilbert. Dalyvavo 
gaisrininkų bataliono vadas 
J. Gabrielius iš Kearny, po
licijos Įeit. J. Gumauskas iš 
Linden, keli Dr. Kemėžio 
draugai gydytojai ir daug ki
tų draugų, giminių, pažįsta
mų.

Puota buvo labai jauki, 
tvarkinga ir tikrai šauni. Vi
si linkėjo jaunavedžiams la
bai laimingo gyvenimo.

Naujasai daktaras jau yra 
armijos leitenantas; interno 
praktiką atliks Šv. Mykolo 
ligoninėje, Newark, N. J.

Rugsėjo 18 di mirė Ieva 
Margevičienė, 80 metų, vie
na seniausių parapijiečių. 
Trejas mišias laikė kunigai 
Kemėžis, šernius ir Gilbert.

Rugsėjo 28-29 d. d. bus pa
rapijos patrono, šv. Mykolo, 
atlaidai. Vakarais bus pa
mokslai ir iškilmingi mišpa
rai (7:30 vai.).

Novena prie Stebuklingo 
Medaliko trečiadieniais būna 
2, 7:30 ir 8:15 vai. Per tas 
pamaldas pereina apie 500 
žmonių.

Rugsėjo 13 d. Mt. Carmel, 
Pa., palaidotas Adomas Bu
činskas. Jo duktė, Adelė Ku- 
lick, yra klebonijos šeiminin
kė. Klebonas ir choras pa
reiškė jai užuojautos.

Jersey City, N. J.
Atlaidai

Šv. Onos lietuvių par. 40 
valandų atlaidai bus spalių 
1-3 d. Vietiniai ir apylinkės 
tikintieji lietuviai prašomi 
pasinaudoti.

Šį sekmadienį, rugsėjo 24 
d., įvyks didelės prakalbos. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bridgeporto skyrius. 
Prakalbos bus šalpos reika
lais. Bus Šv. Jurgio parapi
jos salėje 4 vai. popiet. Kal
bės adv. K. Jurgėla iš New 
Yorko, buvęs Lietuvos sava
noris nepriklausomybės ko
vose. Jis daug ką naujo mums 
pasakys. Kalbės Elena De- 
venienė iš Waterbury, Conn. 
Ji daug pasakys iš Lietuvos 
pergyventų vargingų valan
dų. Abu paaiškins ir visais 
kitais reikalais dėl Lietuvos 
šelpimo, dėl lapkričio mėne
sio drapanų rinkimo. Visi 
turėtų atsilankyti ko skait
lingiausiai. Raginkim visus 
ateiti.

Parapijos atlaidai praėjo 
labai iškilmingai. Pamoksli
ninkas buvo tėvas pasijonis- 
tas Geraldas, kuris savo gra
žia lietuvių kalba, savo aiš
kiu tonu pamoksluose žmo
nėms labai patiko, žmonės 
kalba, kad jau seniai tokį 
pamokslininką buvo girdėję. 
Kunigų svečių buvo daug.

O.

Operos artistė Apolonija 
Stoškus dalyvaus metiniam 
dienraščio „Draugo” rudeni
niam koncerte, ši gražiabal
sė yra dainavusi įvairiuose 
Europos didmiesčiuose. Da
bar baigė koncertinį vizitą į- 
vairiose karo stovyklose už
jūry, kur savo balsu linksmi
no mūsų karžygius. Jos tėve
liai yra iš Worcester, Mass. 
Jos sesutė vienuolė Sr. M. 
Eucharista yra šv. Kazimie
ro akademijos viršininkė Či
kagoje.

Ateitininkų draugovės a- 
kordijonistas Francis Bum- 
bliauskas apsivedė su veik
lia lietuvaite Roselande.

Mikas Barauskas, karys, 
Italijos karo fronte apdova
notas medaliu už nepaprastą 
karžygiškumą.

Paterson, N. J.
Čia netrukus bus steigia

mas Bendrojo Lietuvai Šelp
ti Fondo skyrius. Tuo rūpina
si lietuvių draugijų sąryšys. 
Visi lietuviai prašomi būti 
pasiruošę ateiti į susirinki
mą, kai tik skyrius bus stei
giamas.

Bayonne, N. J.
Rugsėjo 10 d. savo darže 

įvyko šv. Mykolo par. pik
nikas. Tai buvo vasaros lai
kotarpio užbaigimas. Atsi
lankė per 400 asmenų. Buvo 
programa. Dainavo par. cro- 
ras, varg. J. Liubinsko veda
mas. Buvo įvairių margumy
nų. Viskas praėjo gražiau
siai.

Rugsėjo 12 d. palaidota Ju
lijona Grekštaitė, 2 metų lie
tuvaitė. Mišias laikė kun. V. 
Masiulis, Grekštų giminaitis. 
Asistavo kun. M. Kemėžis ir 
kun. Gilbert.

Rugsėjo 17 d. apsivedė Ro
bert Miller ir Helen Vilkelis. 
Liudijo Harry Dirck ir Mary 
Vilkelis.

Chicago, Ill.

J. E. Juozapas C. Millging, 
Pueblo, Colorado, vyskupas, 
aplankė šv. Patriko parapi
ją Ouray, Colorado, kur kle
bonauja jaunas lietuvis kun. 
J. Varnaitis (Womat). Kun. 
Varnaičio tėviškė yra Mas- 
pethe. Prieš paskyrimą kle
bonu į Ouray, kun. Varnai
tis buvo mokytoju šv. Patri
ko mokykloj ir parapijos a- 
sistentas Pueblo, Colorado.
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Vakare jis išbarė mane, bet klausiau tikrai nejau- 

įtriai to niekingo pamokslo, kuris man, didžių rūpesčių 
Islėgiamai, tiek padarė įspūdžio, kiek muilo burbulėlis, 
isprogęs viršuj mano galvos.

: Po pietų nuėjau pasižiūrėti savo molinių vyrukų, 
Įkurie graudžiai tysojo alėjoj. Sudužę! Sutrupėję!... Ly- 
Igiai kaip mano svajonės ir laimė, kurią, maniau, bū- 
|siu amžinai pražaidojus.

XIV
: Gal kas stebėsis mano neakylumu, bet kur rasis ta

isai, kuris, nors jau ir ne šešiolikos metų, bent karto 
įgyvenime nebus parodęs netikėtiną apakimą? Norė- 
Ičiau žinoti, ar yra nore vienas žmogus, kuriam nebūtų 
freikėję savęs išplūsti kvailiu, kai susekė dalyką, kurio 
įilgai nepastebėjo, nors jis akis badė. A, kaip lengva 
įtarti, kad esi akylus! O po laiko lengva įsitikinti...

Dabar man buvo tikra kankynė tyrinėti poną Kon- 
l pratą, sugauti visą jo švelnų susirūpinimą Blanka, nes 
t žinojau, kokia paslaptis tai kursto. Kiek prisiverkiau 
į viena sau! Bet manau, kad niekados nesu smarkiai 
r pavydėjus! Junonai. Mano Dieve, ne! Buvau mažas pa- 
Įdarėlis, nuoširdžiai mylėjęs, bet mano meilės netem- 
| dė nė šešėlis šitos laukinės aistros. Tik buvau nuolat 
įįširdus ant pono Konprato. Jis buvo atpirkimo ožys, 
Į ant kurio suverčiau savo blogą ūpą, įskaitant ir liū- 
į desį ir susikrimtimą. Tolydžio jį ei’zinau ir gyliau. Pas- 
I kui sprukdavau į savo kambarį, kur dideliais žings- 
Įniais vaikščiodama sakiau sau pamokslus.
I „Kaip gudru įsimylėti moterį, kuri taip mažai pana- 
Į ši į tave! Jis toks linksmas, toks plepus! Toks plepus, 
į kaip aš! O ji rimta, tyli, šalininkė etiketo, kuris kar

tais jį pusėtinai apmaudžia, gerai žinau! Mudu taip 
gerai tinkam! Kaip jis neapsižiūrėjo! Bet Blanka ir 
gera ir graži, jis ją pažįsta seniau, ir pagaliau meilei 
neįsakysi...”

Bet šie gražūs protavimai manęs nė kiek nepaguos- 
davo.

Vakare, lovoj, verkdavau, kartais net nakčia, ir nore 
buvau tvirtai pasiryžusi slėpti jausmus, po dviejų sa
vaičių Pavolių gyventojai ir nuolatiniai svečiai ste
bėjosi mano fantastiškais pasielgimais. Rytą būdavau 
tokia linksma, kad nors kiauras valandas juokis; va
kare sėsdavau prie stalo niūri ir valgant tylėdavau 
kaip žeme.

Mano taip neįprastas tylumas kėlė didelį rūpestį po
nui Pavoliui.

— Kas darosi tavo galvoje, Regina?
— Nieko, dėde.
—Tau nuobodu? Gal nori kur nukeliauti?

— O, ne, ne, dėde! Man būtų liūdna palikti Pavolius.
— Seserėčia, jei tau taip svarbu ištekėti, esi laisva, 

nevaržau tavęs. Gal gailiniesi, kad atsisakei nuo pasi
piršimų, kurių pasitaikė prieš kurį laiką?

— Ne, dėde, aš pakeičiau nuomonę ir visai netekėsiu.
Tie nelaimingi pasipiršimai dai' labiau mane vargino. 

Negalėjau, nepravirkus, klausytis kalbant apie vestu
ves. Jei ponas Pavolis manęs nevertė sutikti, jis man 
nurodinėjo kiekvieno kandidato persvarą ir truputį 
spyrėsi, kad sutikčiau bent pažinti savo kavalierius. 
Jis jiems gana lengvai net būtų suteikęs aną ypatingą 
atsitikimą, ir iš daugybės mano kasdieninių patyrimų 
dėdės nenuoseklumas netaip mažai mane stebino. Šir
dies gilumoj manau, kad jis kiek pabūgo, kai pasikeitė 
toji žmogysta, kuri jam atiteko. Bet jis manęs visai ne
varžė ir atmesdamas keletą pasipiršimų tenkinosi ma
no nusistatymu, kuriam trūko ir uodegos ir galvos.

— Regina, kodėl sakeisi, kad nori greitai ištekėti?
— paklausė Blanka.

— Netekėsiu, kol rasiu, ko trokštu.
— A! O ko tu trokšti?
— Dar nežinau, — atsakiau prismaugta gerkle.
Blanka abiem rankom suėmė mano veidą ir atidžiai 

įsižiūrėjo į mane.

Juozas Jokubavičius šio
mis dienomis minėjo gimta
dienį. Ta proga susilaukė 
daug dovanų ir sveikinimų. 
Juozas yra nuoširdžiai dė
kingas savo motinai Stankie- 
nei, kleb. kun. J. Kintai, kū
mams Sakevičiams, Jokūbui 
Stukui ir visiems draugams 
už sveikinimus ir dovanas.

Fabijonas Saranka gavo 
laišką iš Lietuvos per Rau
donąjį Kryžių. Laiške pra
nešta, kad jo duktė, gyv. U- 
tenos apylinkėje, susilaukė 
dukrelės. Taigi, mūsų Saran
ka jau „grand father”. Svei
kiname ir tikime, kad jo anū
kei pavyks sveikai augti šio 
karo sūkuriuose.

Generolas Pershing, buv. 
pasaulinio karo vadas rug
sėjo 14 d. sulaukė 84 metų 
amžiaus. Jis yra vienoje Wa- 
shingtono ligoninėje.

Vincas Banonis savo stu
dentavimo dienomis Detroit 
universitete buvo išrinktas 
vienu iš geriausių football 
žaidėjų Amerikoj, šiomis 
dienomis vėl pasižymėjo, kai
po pirmutinis lietuvis išrink
tas Amerikos - Service Team. 
Pereitais metais Vincas žai
dė su garsia jūrininkų foot
ball komanda „Seahawks”

Pvt. Petras P. Zaleskas yra 
lėktuvų mechanikas Anglijo
je. Jo tėveliai gyvena 6535 
S. Talman St., Marquette 
Park kolonijoje.

Skrebienė, gyv. Marquette 
parke, susilaukė iš karo de
partamento savo sūnaus ka
rio drabužių. Jaunas karys 
mirė karo lauke, Italijoje.

Jonas A. Stoškus
Leit. Charles Linkevičius, 

marinų korpuso narys, daly
vavęs didžiuose mūšiuose 
pietų Pacifike ir ten sužeis
tas, gavo „Purple Heart”. 
Vikraus marino mamytė gy
vena Indiana Harbor, India
na.

Bostonietis Bronius Rus
teika ir čikagietis E. Dau
gintas mokosi teologijos Šv. 
Meninardo seminarijoje, In
diana valstybėje. Pirmasis 
yra priimtas į Wichita, Kan
sas, vyskupiją, o Daugintas 
į Amarillo, Texas, vysk. Abu 
jaunuoliai yra veiklūs ben
dradarbiai jaunimo veikime.

Šv. Pranciškaus, Indiana 
Harbor, parapijos klebonas 
kun. K. Bičkauskas gražiai 
darbuojasi lietuvių reikaluo
se. Uolūs parapijos nariai rū
pinasi Lietuvos laisvės rei
kalais ir šio karo pergale.

— Norėčiau įskaityti tavo mintį, Reginute. Ar my
li ką? Gal Paulių?

— Prisiekiu, kad ne, — tariau išsivaduodama iš jos 
rankų. — Aš nieko nemyliu! Kai įsimylėsiu, tu bema
tant sužinosi.

Jei mirtis nebūtų buvusi tokia baisi, esu tikra, kad 
tą valandą būčiau nusižudžiusi, negu prisipažinusi my
linti vyrą, kurį myli kita moteris, ir dar mano seserė
čia. Laimė, kad čia niekam neatėjo į galvą nei stulpas 
nei giliotina, kurie tikrai būtų sunaikinę mano stoji- 
cizmą.

— Blanka, darysiu kaip tu: lauksiu.
— Man taip nesiseka, kaip mano vilkiūkščiui iš Krū- 

mynės, — atsakė ji šypsodamosi.. — Penki pasipir
šimai sykiu!

— Prašau man jų neminėti, — jie mane vargina, 
įsikyri, iš kantrybės veda.

Nelaimei mano gerbėjų tarpe staiga atsirado šeš
tas jaunikis su rečiausiomis, nepaprasčiausiomis, vi
sokiausiomis savybėmis. Deja! Rinkau, ką buvau sė- 
jusi, nes patekusi į žmones visiems šnekėjau, kad ma
nau ko greičiausiai ištekėti.

Dėdė pasišaukė mane, ir mudu turėjom ilgas tary
bas drauge.

— Regina, ponas Lemalturas prašo garbės vesti 
tave.

— Gero laimikio jam, dėde!
— Patinka jis tau?
— Nė kiek.
— Kodėl? Pasakyk priežastį, svarbią priežastį. Anie 

jaunikiai, kuriuos išsyk atmetei, nieko nereiškė.
— Dėde, jūs jaunikiai nebuvo tinkami.
— Na, ponas P... buvo visai nieko sau.
— O, trisdešimt metų vyrą!... Kodėl ne patrijarchą?
— Gi M. K....?
— Dėde, kokia baisi pavardė?
— Ponas N..., pasižymėjęs vaikinas, labai protingas?
— Suskaičiau jo plaukus. Teturi jų vos keturiolika, 

sulaukęs dvidešimt šešerių metų!
— A!... O mažasis D...?
— Nemėgstu juodplaukių. Pagaliau tai tikriausia 

menkysta. Kartą vedęs, jis garbins savo veidukus, ka
klaraiščius ir mano kraitį, štai kas!

LANKĖ ĮŽYMYBES

Pietų Amerikos lietuvių 
atstovai lankėsi pas Uragva- 
jaus parlamento narį Dr. J. 
P. Cardoso, pas redaktorių 
prof. H. F. Artucio, pas Peru 
parlamento narį L. Salazar, 
pas Chilės veikėjus J. B. Vil
la Vicencio ir W. Morales, 
pas Meksikos prof. Peraza iš- 
dėstydami jiems lietuvių 
laisvės troškimus ir ieškoda
mi jų palankumo pastangose 
atstatyti laisvą, nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvą.

Mormonai, gyveną Salt 
Lake City, Utah, kurių tiky
ba leidžia daugpatystę, teis
me reiškia didelio nepasiten
kinimo, kodėl valstybės įsta
tymai draudžia turėti daug 
žmonų.

— Daryk su juo, ką nori. Bet grįžtu prie barono Le- 
malturo. Ką jam prikiši?

— Tas vyras su manim šoka tik kadrilius, kadangi 
aš nešoku valso trimis taktais! — sušukau nepaten
kinta.

— Rimtas nemalonumas! Regina, kartoju, kad man 
atrodo nesąmonė tokiai jaunai ištekėti. Tačiau, nežiū
rint tavo kraičio ir gražumo, tokios progos kaip ši gal 
niekados nepasitaikys. Tai puikus jaunikis, turiu ge
riausių žinių apie jo elgesį ir būdą. Didžiuliai turtai, 
titulas, garbinga ir labai sena šeima.

— A, taip! Protėviai, anot Blankos! — nutraukiau 
su panieka. — Dėde, aš baisiuosiu tais protėviais.

— Kodėl?
— Tiems žmonėms rūpėjo tik mūšiai ir kaip sau no

sį prasimušti! Koki asilai!
— Ką gi, žinau, kad V... teismo raštininkas tau la

biau patinka; jis neturi protėvių; gal jam pranešti, 
kad dėl tos priežasties panelė Lavai pasiryžus už jo 
tekėti?

— Dėde, nesijuokit iš manęs. Gerai žinot, kad ligi 
nago juodymo esu aristokratė, — atsakiau, naudoda
masi proga pasigėrėti savo ranka ir laibais pirštais?

— Aš taip ir manau, jei tik tavo išvaizda neapgau
na. Dabar, seserėčia, gerai įsidėmėk. Pono Lemalturo 
pakankamai nepažįsti ir negali jo įvertinti. Aš būti
nai noriu, kad tu, kol galutinai atsakysi, su juo kelis 
sykius pasimatytum. Tuoj parašysiu jo motinai, kad 
sprendimas priklauso tau ir kad jos sūnui leidžiu at
vykti į Pavolius, kada tik jis norės.

— Puiku, dėde. Bus taip, kaip norit.
Po penkių minučių klaidžiojau girioj stipriausiai 

sujaudinta. 1
— A, štai kaip! — kalbėjau kramtydama nosinę 

skarelę, kad nepravirkčiau. — Priims jį palankiai, tą 
Lemalturą. Per keturias dienas jis turės dingti iš mano 
akių. Ii’ mano dėdė nieko nemato, nieko nesupranta!...

Ir klydau. Dėdė, nežiūrint mano ūmaus užsispyrimo 
neišsiduoti, matė labai aiškiai, bet veikė jis protingai.

(Bus daugiau)
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NAUDINGAS SKELBIMAS

Philadelphijos Žinios
PAŠALPOS KOMITETAS

Rugsėjo 12 d. Lietuvių 
muzikalinėj salėj buvo su
šauktas lietuvių organizaci
jų atstovų svarbus susirin
kimas, kuriame nutarta su
daryti Bendrojo Lietuvių Pa
šalpos Komitetą kaip centri
nį visai Philadelphijai. Tas 
Centrinis Komitetas rūpinsis 
viso miesto ir apylinkės lie
tuvių veikimu.

Komiteto pirmininku iš
rinktas visiems žinomas Phi
ladelphijos veikėjas p. J. Ka
valiauskas. Jam vadovaujant 
gražiai veikia Karo bonų Ko
mitetas. Jis pažįsta daug 

■ Philadelphijos įžymių asme
nų, kurie, kaip manoma, su
tiks būti to svarbaus Fondo 
garbės rėmėjai ar aktyvūs 
nariai, nors jie būtų ir ne
lietuviai, nes Philadelphija 
turi daug lietuvių prietelių- 
užtarėjų.

Vicepirmininkais išrinkti 
visiems lietuviams žinomi 
nepailstami veikėjai: K. ža- 
deika, J. Grinius; sekretorių 
Pr. Pūkas, finansų sekreto
rium P. G. Ramanauskienė ir 
direktoriais visi lietuvių pa
rapijų kun. Klebonai, J. Bir
žietis, A. Kaniušis. Jie jau 
susitarė dėl ateities veikimo 
plano.

Neužilgo bus kitas susirin
kimas, kuriame bus priimta 
platesnė veikimo programa ir 
bus gal jau gauta žymių phi- 
ladelphijiečių pritarimas.

Manoma, kad iš Centrali- 
nio Komiteto veikimas eis į 
Chester, Pa. ir Camden, N. J.

A. Dzikas rugsėjo 13 d. 
padarė per radiją labai nau
dingą paskelbimą apie lietu
vių bendrą pašalpos fondą ir 
jo veikimą. Jis pasakė, kad 
ir toliau lietuviai bus infor
muojami per radiją, kas ir 
kada rinks lietuviams aukas. 
Jis paskelbė, kad rinkėjai tu
rės atitinkamus ženklus, kad 
visi žinotų, kad jie atstovau
ja lietuvių bendrą fondą.

Jis prašė, kad lietuviai pa
laikytų savo drabužius, nes 
rinkliava numatyta neužilgo. 
Iš to skelbimo dauguma lie
tuvių sužinojo, kad toks fon
das yra ir kad jis jau veikia, 
nes tuoj ir per radiją visuo
menei paskelbiama. Tai paro
do, kad Komitetas tikrai gra
žiai veiks ir turėsim gerų vai
sių.

Karys Jurgis Steel, 6319 
Theodor St., buvo parvykęs 
atostogų. Jis aplankė savo 
žmoną (buv. Griciūnaitė).

A. A. K. ŠAULIENE

Rugsėjo 17 d. 10 vai. ryte, 
kai šv. Kazimiero parapijos 
varpai skambėjo, jie pranešė, 
kad vėl viena siela atsiskyrė 
nuo kūno ir nukeliavo pas 
savo Tvėrėją. Taip buvo su
žinota, kad mirė Konstancija 
Šaulienė, 331 Wharton St.

Velionė buvo atvykusi A- 
merikon iš Lietuvos prieš 20 
m. iš Šiaulių apylinkės. Jau 
Lietuvoj būdama mėgo moks
lą, ir mokėsi Šiaulių gimna
zijoj, iš kurios dar jaunutė 
ir išvyko į Ameriką pas savo 
brolį Kostą Skupeiką. Atvy
kusi Philadelphijon susipa
žino su lietuviu Juozu Šau
liu, su kuriuo ir susituokė. 
Jiedu gyvendami susilaukė 
šeimynėlės — Elenos, Pra
no, Tarno ir Teklės. Visi dar 
jaunučiai, lanko mokyklą, vi
si paliko be motinos savo tė
velio globoj.

A. a. Kostancija Šaulienė 
jau Lietuvoj būdama mėgo 
visuomeninį veikimą ir šv. 
Kazimiero parapijoj ji buvo 
darbšti veikėja. Ji nežiūrėjo 
ar kas dirba ar ne, ji darė 
sunkiausią darbą. Tarp kitų 
ji buvo vicepirmininkė šv. 
Vincento Labdarybės draugi
joj. Bet ypač sunkiai ir ne- 
pavargstamai ji dirbo visuo
se parapijos parengimuose.

Iškilmingos laidotuvės, da
lyvaujant daugybei žmonių, 
įvyko iš šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios rugsėjo 21 d. 
Palaidota šv. Kryžiaus kapi
nėse. Laidotuvių gražią tvar
ką pravedė Jonas Daunis iš 
M. Bigenio Laidojimo Namų. 
Daug draugų ir pažįstamų 
išreiškia gilią užuojautą 
Šaulių šeimai ir maldauja 
Viešpatį, kad jis suteiktų jos 
sielai amžinai laimingą gy
venimą Dangaus buveinėj. 
Teilsisi ramybėj.

Velionies paskutinės gyve
nimo dienos buvo labai jau
trios ir skausmingos. Ji sa
vo jaunystėj, nes buvo tik 
36 metų amžiaus, galėjo gy
venti, gailėjosi savo jaunų 
vaikučių, o iš kitos pusės ne
gailestinga liga naikino jos 
paskutines sveikatos jėgas. 
Sunkiai ir ilgai kentėdama, 
ji vis dar buvo palyginamai 
rami, nes Viešpats ir dažnas 
šaukimasis Jėzaus var
do davė jai paskutinės stip
rybės. Prieš pat mirtį kuni
go dar kartą buvo suteikti 
visi religiniai palaiminimai ir 
paguoda. Kai ji ir kalbėti ne
galėjo, bet klausėsi paguo
džiančių religijos žodžių. Mi
rė savo vyro Juozo ir dukre
lės Elenos, brolienės p. Sku-

peikienės, kuri taip jautriai 
pergyveno jos nelaimę, aki
vaizdoj... Jos mirtį ilgai visi 
atsimins

RADIJO PROGRAMOS 
DEŠIMTMETIS

Šį mėnesį sukako 10 gra
žių metų, kai Lietuvių Radi
jo programa, vedama p. Pet
ronėlės Antanaitienės, iš ra
dijo stoties WHAT, tran
sliuojama lietuviškai Phila
delphijos lietuviams. Ta pro
ga buvo perduota per radiją 
ypatinga programa dešimt
mečiui paminėti.

Tai pirmutinė lietuvių pro
grama, kuri tiek ilgai išsi
laikė. Jos nuolatinė organi
zatorė ir vedėja P. Antanai
tienė ištvėrė beveik be pa
keitimo vesdama tą progra
mą.

Pažymėtina ir tai, kad šioj 
programoj visuomet turima 
dėmesy lietuvių kultūros bei 
meno reikalai. Be paprastų 
skelbimų, iš kurių programa 
turi finansiniai išsilaikyti, 
toj programoj lietuviai vis 
girdėdavo žinių iš ^Lietuvos, 
girdėdavo paskaitų, prakal
bų, įvairenybių ir pilnai lie
tuviškos muzikos.

Per paskutinius dvejus 
metus ši programa pardavė 
labai daug karo bonų, kurių 
kreditas buvo priskaitytas ir 
lietuvių bendram vajui pirk
ti lėktuvus. Smulkiai nepas
kelbta, kiek parduota, bet ji 
jau varo, tur būt, už 400,000 
dol. bonų.

Sveikintina tokia progra
ma ir linkėtina sulaukti ir 
sidabrinio jubiliejaus šios 
programos.

SIELOS ATGARSIAI”
PER RADIJĄ

Kun. Pr. Vasiliauskas, Vil
la Joseph Marie, Newton, ne
seniai išleido labai nuotaikin
gą knygą vardu „Mano sie
los atgarsiai”. P. Antanaitie
nė rugsėjo 13 d. iš savo ra
dijo programos parinko kny
goje pritaikytą skyrelį ir jį 
gražiai paskaitė radijo klau
sytojams.

Tikrai girtina, kad per 
programą stengiamasi nepa
miršti tokie ir panašūs lietu
viams minėtini dalykai. Au
torius buvo prašęs ir sutiko, 
kad būtų skaityta iš jo kny
gos.

DRABUŽIŲ VAJUS

VYČIŲ VALDYBA

Rugsėjo 17 d. Lietuvos vy
čių kuopa išsirinko naują 
kuopos valdybą: pirm. Elena 
Jankauskaitė, 1353 S. New
kirk St.; vicepirm. Valerija 
Tylaitė, 342 Earp St., sekr. 
Olesė Azaranskaite, 333 
Wharton St., fin. sekr. ir ižd. 
Alberta Paškevičiūte, 337 
Wharton St. ir 2 vicepirm. 
Jurgis Mažeika, 330 Earp St.

Susirinkimas padėkojo bu
vusios valdybos nariams, tiek 
daug dirbusiems dėl vyčių. 
Ypač visi išreiškė savo dė
kingumą ilgametei darbinin
kei finansų sekretorei ir ka
sininkei Eleonorai Jablons- 
kytei, kuri viena išbuvo sun
kiausiose pareigose 3 metus. 
Ji tikrai sunkiai turėjo veik
ti, nes narių mokesčių klau
simas visuomet yra sunkus. 
Bet jai vadovaujant kasa pa
didėjo ir dabar dar turi per 
100 dol. Todėl ji turėjo tei
sės, kad ji būtų pakeista ir 
galėtų „pailsėti”. Dabar ji 
jau išmokė „biznį” varyti 
naują kasierką, kuri savo e- 
nergija ir pasišventimu pasi
ryžusi kasą dar labiau paug- 
dyti.

Naujai valdybai bus labai 
svarbių darbo uždavinių. Pa
sisekimo ir ištvermės.

SUNKI OPERACIJA

Rugsėjo 13 d. Graduate 
Hospital padaryta sunki o- 
peracija p. T. Paulauskienei.

VYTIS KARIUOMENĖN

Rugsėjo 18 d., Jonas Vala
vičius, 2514 S. 28 St., išvyko 
į kariuomenę. Jaunuolis bu
vo aktyvus vytis, kuopos vi
cepirmininkas, Glee Club di
rektorius.

Vyčiai savo narį išlydėjo, 
įteikdami dovaną ir melsda
miesi už jo gyvenimo pasise
kimą. Naujasis karys buvo 
muzikos studentas, Temple 
universitete, jis ten mokėsi 
ir vasaros metu. Laukiama, 
kad vytis ir kariuomenėj ne
pamirš savo draugų, o drau
gai jo tikrai nepamirš. Vy
čiai padarė išleistuves rugsė
jo 16 d.

..PIANO KONCERTAS

Teko sužinoti, kad žymus 
pijanistas ir kompozitorius 
Vytautas Bacevičius rengia
si duoti pi j ano koncertą Phi
ladelphijoj. Jis paskutiniu 
laiku susitarė ir turės kon
certus Clevelande, Chicagoj 
ir kitur, šis menininkas yra 
atsižymėjęs plačiai ir Ameri
koj ir pasaulio muzikų eilė
je.

PRAŪŽĖ AUDRA

ir

Klausykitės Lietuviškos Radijo

Užsukite savo radijus 1340 klc. — Trečiadieniais 7- 
7:30 vai. vak., o šeštadieniais 8-9 vai. vakare.

Dabar WTEL radijo stotis yra daug galingesnė, 250 
vatų stiprumo ir aiškiai girdima Philadelphijoj ir visoj 
apylinkėj.

Visi skelbimai, sveikinimai, pranešimai ir kita įdomi 
ir svarbi programa girdėti plačioj apylinkėj. Per šią ra
dijo programą, galite klausytis gražiausios lietuviškos mu
zikos, gerų kalbėtojų ii' daug įvairenybių.

Lietuvių Radijo Programos Vedėjas

Antanas Dzikas

Rugsėjo 24-30 d. Philadel
phijos arkivyskupijoj bus 
daromas naujų ir padėvėtų 
drabužių vajus visiems Eu
ropos nukentėjusiems žmo
nėms, kaip paskelbė kardino
las savo laiške visiems tikin
tiesiems.

Rinkliavą prižiūrės kardi
nolo paskirti žmonės. Kaip 
žinome, lietuvių reikalams 
ypatinga drabužių rinkliava 
bus lapkričio 5-20.

PARVAŽIAVO KARYS ..

3619 E. Thompson St. Philadelphia, Pa.

St. serž. Stanislovas Peci- 
konis, 1427 Marston St., su
grįžo 30 dienų poilsio iš sun
kaus ir pavojingo kario gy
venimo. Jis pailsės ir spalių 
2 dieną vėl išvyks į savo pa
skyrimo vietą.

Karys turės dauk ko ir la
bai įvairaus pasakyti po šio 
baisaus karo.

Rugsėjo 14 d. vakare 
Philadelphiją palietė didžio
sios audros dalis. Stiprus vė
jas ir lietus praūžė per mies
tą ir apylinkę, palikdamas 
aplaužytas medžių šakas, iš
verstus medžius. Didesnių 
nuostolių nepadaryta, bet 
smarkus lietus ir vėjas blaš
kė žmones po gatves, o silp
nesnius ir vaikučius pervertė 
ant žemės.

Šv. Jurgio parapijos baž
nyčios medžius vėjas išrovė 
su šaknimis. Visi apgailes
tauja tų medelių, kuriuos so
dino a. a. kleb. kun. Zimblys.

Philadelphijiečiai labiau
siai apgailestavo Atlantic Ci
ty nelaimės, ypač sugadintą 
Steel Pier ir Million Dollars 
Pier. Juk Atlantic City yra 
viena geriausių Philadelphi
jos lankymo vietų.

PARVEŽĖ BEŽDŽIONIŲ

NAUJI LIETUVIAI GYDYTOJAI
Philadelphia, Pa. — Rug-’jo brolis kun. M. Kemčžis, 

sėjo 14 d. Academy of Music A. B., A. M. iš Bayonne, N. 
salėje buvo didelės iškilmės. 
Tai buvo Hahnemann Medi
cal College ir Hospital stu
dentų 97-os išleistuvės.

Ši garsi gydytojų mokyk
la jau yra išleidusi tūkstan
čius gydytojų, kurie dirba po 
visą Ameriką.

Šiemetinė laida turėjo net 
105 graduantus. Visi jie į- 
maršavo iškilminguose rū
buose su savo profesoriais, 
karo atstovais ir kunigais.

Šios iškilmės buvo ir lie
tuviams ypatingai brangios, 
nes tarp naujų daktarų bu
vo 4 lietuviai.

Vitas J. Kemėžis iš Kear
ny, N. J., sėkmingai baigė u- 
niversitetą ir gavo Medicinos 
Daktaro laipsnį. Pažymėtina 
ir tai, kad jaunasis gydytojas 
turėjo tiek gerą vardą, kad

Nusišypsok ir- 
Pamiršk Karą!

Rugsėjo-September 22, 19‘

UŽMUŠĖ MERGAITĘ

Rugsėjo 15 d. Midvale Co. 
fabrike iškritusi iš krano di
delė kulka pataikė ant Elz
bietos Klitch, 20 m„ kuri bu
vo sunkiai sužeista ir neužil
go mirė. Ji neseniai buvo iš
ėjusi iš tos vietos, bet vėl 
buvo sugrįžusi dirbti, kur į- 
vyko nelaimė. Ji paliko kelius 
brolius kariuomenėj ir sese
ris.

PASKAITOS - KURSAI

Lietuvos Vyčių 3 kuopa, 
kuri yra veikli šv. Kazimie
ro parapijos ribose, rengiasi 
atidaryti Lietuvių kalbos ir 
kultūros kursus — paskaitas.

Kursai bus Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose, 324 
Wharton St., kiekvieną pir
madienį, 8 vai. vak.

Dabar skelbiame registra
ciją, kurie norėtų tokius kur
sus lankyti. Kursai bus ne
mokami, tik įsiregistruojant 
reiks sumokėti $1.00. Liet. 
Vyčiai priimami be mokesčio. 
Paskaitas skaitys keli kvies
ti asmenys. Kursų direkto
riai yra Lietuvos Vyčių 3 
kuopos Valdyba.

Savo registracijos pareiš
kimą ir sumanymus bei pa
geidavimus prašome siųsti 
Knights of Lithuania, 324 
Wharton St., Philadelphia 47, 
Pa. Registruotis lig spalių 
10 dienos. Kursai bus atida
romi spalių 16 d., 8 vai. vak.

Kursai pritaikyti čia gimu- 
siems lietuviams. Kursų iš
kilminga užbaiga bus suren
gta pačių dalyvių 1945 
gegužės mėn.

J., buvo pakviestas pasakyti 
baigiamąją maldą — Bene
diction. Jis užėmė vieną gar
bingiausių vietų gražiojoj sa
lėj. Jo maldos žodžiai skam
bėjo labai įtikinančiai, buvo 
labai vykusiai ir jautriai pa
sakyti. Didelė ramybė ir su
sitelkimas viešpatavo, kai jis 
prašė Aukščiausią palaimin
ti profesorius, naujus gydy
tojus, jų tėvelius, brolius, se
seris ir visus karių draugus.

William Kasinskis-Kase 
lietuvis iš Philadelphijos, 
7925 Lindberg Bld., sykiu 
baigė šią mokyklą. Jis lankė 
Pennsylvanijos universitetą 
ir 3 metus medicinos moks
lus ėjo čia. Jaunasis gydyto
jas paskirtas praktikuotis 
Hahnemann ligoninėj.

Iš pavardžių teko sužinoti, 
kad sykiu baigė ir dar du lie
tuviai — Juozas Samolis iš 
Pottsville, Pa. Plačiau apie jį 
nieko nepasisekė sužinoti, 
bet naujas gydytojas labai 
gražiai kalba lietuviškai.

Stanislovas Yamula, iš 
Hazletton, Pa. atrodė irgi 
lietuvis kaip pavardė rodė. 
Jis paskirtas praktikuotis 
Philadelphijoj, Hahnemann 
ligoninėj.

Beveik visi nauji gydyto
jai buvo priimti į kariuome
nę ir pakelti leitenantais. 
Tarp baigusių buvo ir 5 mer
gaitės, kurios daugumoj ga
vo ir aukščiausius pažymė
jimus ir didžiausias dovanas. 
Visi prisiekė gydyti žmones 
nepaisant savo asmeninių 
reikalų.

Omaha, Nebr

na.

SERGA

gydo-Neseniai susirgo ir 
mas Metodistų ligoninėj Juo
zas Žemaitis, gyv. 2811 Cant
rell St.

MIESTO ĮDOMUMAI

L^Zygm. Tebinka Ne 
L produkciją keturių 
L jokie įdėti Moses Pitt 

įglisb Atlas", vol. 1,
Klausimas

Panelė rašo laišką save 
draugei: „Brangi Margarita 
Esu susižiedavusi. Bet nelai 
mė. Turiu svetimus dantis 
Ką man daryti? Pasakyti su 
žadėtiniui ir laukti atšauki buvo nupirkęs Anglijo 
mo mūsų vedybų, ar laukt 
kol apsivesiu?”

Draugės atsakymas būvi 
trumpas: „Apsivesk ir lai 
kyk savo burną uždarytą”.

Seniai žino
Tadas: — Petrai, tu, pa 

galiau, turi savo žmonai pa 
rodyti, kas yra namų ponas.

Petras: — Deja, ji jau se 
niai tai žino ir parodo.

įjjėju ir apžiūrėjau ori; 
'?iffl)ėlapiai yra spalvoti 
įgijęs iš vieno, jo žodžii

Perskaitė

ir pardavinėti atsk 
įropoję buvo likę tik 
> knygyne yra nep 

pora tūkstančių
3 universitetuose ir kr 
,A kad lenkų istorikai ni 
j įjoję. Prof. Paleckis si 
' šiemet ši reprodukc 
$se įdėtas Lietuvos ž 
ijlun'O seniau paskelbta 
įjl turi New Yorke (s 

turi nuorašus prof.

Vagis: — Labai gera pro|<,ti skirta veik 19 psl., 
ga. Mes galėsime ištuštint 
šios moterėlės namus

Pagelbininkas: — Ar ji iš jpav-> žymint senatorii 
ėjusi iš namų? 1 jjnieceremonijas ir kt

Vagis: — žinoma, kad iš
ėjus. Perskaityk raštelį an $0S APIE LIETUVĄ 
durų: „Išėjau pas kaimynu!
Grįšiu po dvidešimt mini 
čių”.

,tĮjį žemaičiams pusė pi 
jtura yra dažnai minima

^ope ceremonijas ir kt

Svečiuose
Svečias (namų šeimini!

■akiją, 2 psl. sakoma: „I 
.ja plėšrus neprijaukinai 
_• randamas, kaip Mot. i 
įoja, vadinamas Rossom 
į ir uodegą, katino snuk

kei) : — Gardus tas iškepta rjais. Suradęs lavoną,
zuikis. Iš tikrųjų skaniai pi jo pilvas išsipučia ligi 
gaminote... Beje, kur yra jū 
sų tas zuikis, kurs pereit 
savaitę čia pos aslą šokim

u to jis susiranda siaurą 
jfil ir, skverbdamas se 
a laukan savo pilvo krovi

jo? j raukos, ėsdamas ir išsti
Šeimininkė: — Jau bąi| ^viskassuryjama”.

Tai. R&gent 8484.

. RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3804 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

JAUNA MIRĖ

Rugsėjo 11 di Camdene 
mirė Elena Hilzinger buvusi 
Mažeikaitė. Ji palaidota iš šv. 
Petro bažnyčios Riverside, N. 
J. Buvo tik 27 metų amžiaus.

Dvi naujos bezdžioniukės 
neseniai buvo padovanotos 
žvėrynui. Tai parvežtos ka
reivio, ypatingos rūšies, ku
rių neturėjo čia. Jos pavadin
tos „Wheatie” ir „Stew”. Vi
si matę sako, kad jos yra la
bai gražios.

Kai tik patekau į tą bro
liškos meilės miestą, tai tuoj 
ir pradėjau apžiūrinėti visas 
grožybes. Šį rytą noriu ap
rašyti, kaip lankiau Betsy 
Ross Namą.

Iš Nepriklausomybės Na
mo pėsčiomis nukeliavau 239 
Arch St., kur randasi nedi
delis pustrečio aukšto namu
kas. Jis šiandie visų lanko
mas todėl, kad manoma, kad 
ten buvo padaryta pirmoji 
Amerikos vėliava. Šis pap
rastas namukas dabar yra 
miesto nupirktas ir jo pri
žiūrimas tam tikslui paskir
tų žmonių — direktorių.

Pirmas namukas buvo ge
rokai apleistas, bet nuo 1937 
m. atnaujintas ir pagražin
tas. Aukojo išlaidas A. At
water Kent. Namo vidus iš
laikomas senovės stiliuje, tu
ri įvairių suvenirų ir dažnai 
lankomas vietinių ir svečių 
bei mokinių.

Prie to namuko kiekvienais 
metais yra iškilmės Ameri
kos Vėliavos Dienoj. Todėl 
ta vieta ir šiandien visų ži
noma ir nepamirštama.

Kun. Nathaniel Krikščiū
nas iš St. Louis buvo atosto
gų pas mus virš dviejų savai
čių. Pirmą mokyklos dieną 
jis pašventino šešių pėdų šv. 
Antano stovylą, kurią pado
vanojo „Poor Clare” seselės. 
Stovyla pastatyta žymioje 
vietoje, iš kurios ji tarsi svei
kina kiekvieną vaikutį, 
nantį į mokyklą.

Daugiau mokinių
Šiais metais turime 

giau vaikų mokykloje, 
pirmiau. Iš viso yra 226 vai
kučiai. Juos moko seselės ka- 
zimierietės.

Pasimirė
Tik ką mirė Ignas Neve- 

domskis, senas Omahos gy
ventojas, mūsų parapijietis. 
Palaidotas rugs. 16 d. iš šv. 
Antano bažnyčios. Kiek pir
miau mirė Petras Vašgis ir 
Ona Biekšienė.

„Rodeo”
Jėzuitų universiteto 

ghton valdyba turėjo 
lių parodą „Rodeo”, 
gražu ir įdomu. Rugs. 13 d. 
atsilankė virš 10 tūkstančių 
žmonių.
„Skaityk katalikų laikraštį”

Mūsų vyskupas reikalauja, 
kad kiekviena šeima skaity
tų katalikišką laikraštį. Vi
sose bažnyčiose buvo išdalin
ti konvertėliai dėl prenume
ratų. Mūsų klebonas kun. 
Juozas Jusevičius prašė lie
tuvius užsisakyti lietuvišką 
katalikišką laikraštį.
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ŠIMTAMEČIO PASLAPTIS

J. A. Willis, 100 metų am
žiaus sulaukęs Buffalo Good
will kompanijos darbininkas, 
gavo padidintą algą 10 nuo
šimčių.

Ilgo amžiaus paslaptį jis 
taip aiškina: „Nuolat dirbu, 
negeriu, nerūkau ir nekei
kiu”.

jį valgyti.
Svečias: — Tai jūs man 

paplovėte?
Šeimininkė: — Kur 

piausi. Jis pats pastipo.
Geriau be akies

Akių daktaras: — Jonjf 
nėra kas daugiau daryt kRušjoje ir, tekėdama 
kaip tik įdėti tau stiklii ir Livoniją, įsimeta 
akį. : 3 atstume nuo Rygos, 1

Jonas: — Tai neverta, p
nas Daktare. lenkN vokiečių š

Daktaras: — Kodėl ne? širsantvarka jam labai

jsiJ.Niemen, vokiečh 
avėję Chronos, išteka iš 
Godoje Rusijoje, teka pc 

ė* ąiniui įteka į Kurisch I 
lik (gal nuo to vadinai 
tea, ar Dwina, senovė 
iii lotyniškai Duna, kuri

h atstume nuo Rygos, 1

Jonas: — Taip. Jei ta 
lengva buvo mano žmon 
sveiką akį išmušti, tai stik 
nę greičiau išmuš.

si ceremonijose, greta k 
į Lietuvos valdininkai. 
2zdo arkivyskupas skelt 
sau tokį ir tokį Karaliui

Pranas Bekamp a.". Aprašydamas įva
si psl: „3. Capitatio Ju
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GYDYTOJAI
jrolis kun. M. Kemėžis, 
L, A. M. iš Bayonne, N 
iuvo pakviestas pasakyti 
iamąją maldą — Bene- 
on. Jis užėmė vieną gar- 
iausių vietų gražiojoj sa
lo maldos žodžiai skam- 
labai įtikinančiai, buvo 

i vykusiai ir jautriai pa
ti. Didelė ramybė ir su
kimas viešpatavo, kai jis 
ė Aukščiausią palaimiu- 
'ofesorius, naujus gydy
siu tėvelius, brolius, se- 
ir visus karių draugus.

illiam Kasinskis-Kase 
vis iš Philadelphijos,

Lindberg Bld., sykiu 
3 šią mokyklą. Jis lankė 
sylvanijos universitetą 
metus medicinos moks- 
jo čia. Jaunasis gydyto- 
paskirtas praktikuotis 
lemann ligoninėj, 
pavardžių teko sužinoti, j 
sykiu baigė ir dar du lie- 
i — Juozas Samolis iš

,j&ptember 22, 1944

kJ

AMERIKA

Adv. Kostas R. Jurgėla

A ANGLŲ SPAUDOJE 17-TAME AMŽIUJE
spos mėn. Zygm. Tebinka New Yorke 
grafinę reprodukciją keturių žemėla- 
ymų, kokie įdėti Moses Pitt’o reda- 
he English Atlas”, vol. 1, Oxford,

isu leidėju ir apžiūrėjau originale 4 
finale žemėlapiai yra spalvoti. Leidė- 
hygas įgijęs iš vieno, jo žodžiais, mas- 
is juos buvo nupirkęs Anglijoje ir čia 

)hė plėšyti ir pardavinėti atskirais la- 
Įkarą Europoje buvo likę tik 5 to at- 
|ew Yorko knygyne yra nepilni trys 
įąr, atmušus pora tūkstančių egz., lei
džiamas universitetuose ii' knygynuo- 
| sako, kad lenkų istorikai nieko apie 
ebuvo žinoję. Prof. Haleckis skaito di- 
Blnu, kad šiemet ši reprodukcija buvo 
esą, atlase įdėtas Lietuvos žemėlapis 
Ina: jis buvo seniau paskelbtas olandų 
J jo kopiją turi New Yorke (spalvotą) 

V^Inavičius, turi nuorašus prof. Pakštas 
ga.^|
šios tJ aprašyti skirta veik 19 psl., Prūsams 

įuvai 2 psl., Žemaičiams pusė psl., Livo- 
sl. Lietuva yra dažnai minima ir Len-

ioljJ

toj

galių
rodytį

htiįi

jville, Pa. Plačiau apie jį syme, pav., žymint senatorių vietas, 
) nepasisekė sužinoti, a...7. pareigojime ceremonijas ir kt.
naujas gydytojas labai dDr? 
ai kalba lietuviškai.
mislovas Yamula, iš 
itton, Pa. atrodė irgi 
ris kaip pavardė rodė, 
paskirtas praktikuotis 
delphijoj, Hahnemann 
inėj.
zeik visi nauji gydyto-
ivo priimti į karinome- sy tu? imo; po to jis susiranda siaurą tarpek- 

pakelti leitenantais.
baigusių buvo ir 5 mer-
3, kurios daugumoj ga- 

aukščiausius pažymė- 
ir didžiausias dovanas.

prisiekė gydyti žmones 
sant savo asmeninių 
ų.

'RAUKOS APIE LIETUVĄI
įpie Lenkiją, 2 psl. sakoma: „Lietuvoje 
joje yra plėšrus neprijaukinamas žvė- 
fkitur nerandamas, kaip Mot. iš Micho- 
s pasakoja, vadinamas Rossomaka, ku- 
<o kūną ir uodegą, katino snukį, ir min-

zuikiiį lis lavonais. Suradęs lavoną, jis nesi
gauna ; tol, kol jo pilvas išsipučia ligi didžiau-

čiy",

keih-

savaiŲ ėjų medžių ir, skverbdamas savo kūną 
JO? stumia laukan savo pilvo krovinį; po to 

Šet >rie savo aukos, ėsdamas ir išstumdamas 
jjvaįT is, kol tas viskas suryjama”.

Svtė apie upes: „7. Nienieu, vokiečių vadina- 
papioi?; senovėje Chronos, išteka iš Sluszko 

Įjos Juodoje Rusijoje, teka per Lietu- 
piaiid v siją, ilgainiui įteka į Kurisch Haff eže-

)maha, Nebr.
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IVillis, 100 metų am- 
aukęs Buffalo Good- 
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iidintą algą 10 nuo
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PASAULIO LIETUVIAItras, liunenburgietis ir flemingas (ir dar daugiau 
danas, vokietis ir anglas). Slavų ir vokiečių kal
bų mišinys, ir (gal) dviejų tūkstančių metų re
voliucija, turėjo žymiai pakeisti prūsų kalbą nuo 
jos pirmykštės formos”.

18 psl.: ”... Po to, 1226 metais, Herman de Sal- 
za (ketvirtasis Teutonų Ordino Mistras) tuojau 
pasiunčia Hermaną de Balke, vieną savo riterių, į 
prūsus, Prūsijos Superintendento (vėliau pakeista 
Provincijolo) titulu. Bet pagonys taip griežtai 
priešinosi šioms pastangoms, kad trūko net 53 
metai, ligi jie buvo priversti išsižadėti savo sta
bų garbinimo. Kai krikščionybė ėmė leisti šaknis 
tarp jų, buvo sukurtos kelios vyskupijos ir vie
nuolynai. To visko nepaisant, buvo užsimerkta 
prieš daugelį pagoniškų miestų: nes barbariškie
ji prasčiokai tegalėjo būti tik laipsniškai išvilioja- 
mi iš jų senoviško paikumo. Be to, Ordino mistrai 
rūpinosi didinti savo galią ir valdžią, labiau negu 
Evangeliją skelbti. Jie priaugo tokio išdidumo 
laipsnio, kad jie niekino Romos bažnyčios kano
nus ir konstitucijas, ir nepaisė popiežių grasinimų 
ir iškeikimų. Šis apsileidimas praskynė kelią dau
geliui schizmų ir Prūsijos bažnyčios skilimui; tiek, 
kad valdensai, velesiečiai ir husitai veik užplūdo 
kraštą...”

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJA
„The Great Dukedom of Lithvania” (19-22 psl.)

„Iš kur ši didžioji ir kilni šalis gavo savo vardą, 
visai nėra žinoma. Yra juokinga išvedžioti žodį iš 
lotynų Lituus, medžioklės rago, kadangi, iš tiesų, 
gyventojai labai yra pamėgę medžioti. Erasmus 
Stella, gero vardo istorikas, mums pasakoja, kad 
prūsai, vadovaujami vieno savo karalių sūnaus 
Litwo, atėjo į šias vietas apie 573 metus; ir pava
dino šią šalį, pagal savo kapitono vardą, Litwa- 
nia arba Litvania. Lenkų istorikai, apskritai, su
tinka su sekamu pasakojimu: Palaemon, bėgda
mas nuo Attilos įtūžimo, išvyko iš Romos ir su 
keliais italais atvyko į šią šalį, kuridi davė var
dą La Italia; kuris vėliau buvo sugadintas į Lith
vania. Patys lietuviai didžiuojasi šiuo savo šalies 
vardo išvedimu; ir įrodinėja, kad šis Palaemono 
pasakojimas yra tiesa, savo tauriųjų vardais; 
Ursin, Column, Julian, etc. Betgi ši etimologija, 
atrodo, yra per toli nuvesta. Stella taiko teisin
giausiai, nors truputį nepataiko į taikinį. Kadangi 
yra tikra, kad prūsai tikrai buvo nukariavę šią 
šalį ir joje įsigyvenę; nors papildomasis pasakoji
mas apie karalaitį Litwo atrodo prasimanytas 
(feign’d). Greičiau bus, kad prūsai, nepatenkinti 
savo persikėlimu, pavadino kraštą Lithvania nuo 
žodžio Litwo, kuris (senoviškoje prūsų kalboje) 
reiškia valkatą arba klajoklį (vagabond or wan
dered) .

„Senoviniai gyventojai, yra manoma, buvę ala- 
nai; todėl lietuviai dar užlaiko kai kuriuos tų žmo
nių pėdsakus su savo Lithalani ir Roxalani. Betgi 
tas, kas Ammiano Marcelino nupasakojimą apie 
alanų apsiėjimą palygins su tuo, ką geriausieji ra
šytojai pasakoja apie senuosius lietuvius, lengvai 
pastebės, kad tos dvi tautos nėra viena nacija. Jų 
kalba pakankamai įrodo juos esant tos pačios ori- 
ginalės kilmės su prūsais; gi kas tai yra, mes 
jums anksčiau pasakėme.

VALDŽIOS KITĖJIMAS
„Apie 1235 m. Ringeld (sūnus Gimbut’o, Pa

laemono palikuonio), yra sakoma, pirmasis pasi
savino sau Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio (Great 
Duke) titulą. 1319 metais Gedimin (kuris pirma
sis pastatė Vilna) atsisakė mokėti pagarbą (to 
pay homage rusui; ir įeidamas į Novogrodą su ka
riuomene, paėmė Volodimirą, ir privertė visą Vol- 
hinią prisiekti ištikimybę Lietuvos magistratui. 
Kaip didelė yra Kunigaikštija, matyti iš didžiųjų 
teritorijos erdvių, kokias jis mirdamas paliko kiek
vienam savo septynių sūnų. Montvid’ui jis davė 
Kiernova ir Slomin; Narimundui, Pinsko, Mozyr 
ir Volodimiro provincijos dalį; Olgierd’ui Creve ir 
kraštą tolyn ligi Beresine; Kieystut’ui Žemaitiją ir 
Troce, Lida, Upide ii\Subsylvania teritorias; Co- 
riat’ui Novogrodą ir \Alkowiski; Lubart’ui Volo
dimirą ir Volhinia; savo jauniausiam sūnui Jav- 
nut’ui Vilna, Osmia ir Braslaw, numatydamas jį 
didžiuoju kunigaikščiu. Bet netrukus po to, kada 
totoriai ėmė veržtis į Volhinia ir Kiow, Javnutis 
buvo nuverstas, ir jo brolis Olgierd padarytas di
džiuoju kunigaikščiu jo vieton. Jis 1331 metais 
užpuola totorius, ir trumpu laiku pasidaro Podo- 
lijos viešpačiu, kurią jie išlaikė kiek metų. Maž
daug tuo pačiu laiku Demetrius, Maskolijos kuni
gaikštis, nusiuntė ambasadorių Lietuvon reika
lauti sugrąžinti visas provincijas, kurios seniau 
priklausė Rusijos hercogijai. Jam atvykus, didy
sis kunigaikštis tuojaus jį padeda po budria sar
gyba; ir žygiuodamas tučtuojau, savo kariuome
nės priešaky, Maskolijos link, užklupo kunigaikš
tį jo rūmuose, ir privertė jį priimti taiką šia sąly
ga: ateičiai Lietuvos sienos turi siekti ligi Mas
kvos ir Ugros upės.

„Kada Vladislaus Jagello buvo išrinktas Lenki
jos karaliumi, 1386 metais, jis prižadėjo, kad nuo 
tol D. Lietuvos Kun-ja bus prijungta prie tos ka
rūnos. Tuo pačiu laiku lietuvių ir rusų bajorija 
sudėjo ištikimybės priesaiką Lenkijos karaliui ir 
karalienei, kas buvo pakartota 1401 i 1414 metais. 
Bet vėliau jie nusikratė šios prievolės. Kai lenkai 
norėjo prijungti Voliniją, Podolę ir kai kurias ki
tas Rusijos provincijas prie savo karalijos; tai 
lietuviai (nenorėdami skirtis su gražiu turtu), 
priešinosi jiems tokiu griežtumu, kad per keleris 
metus nebuvo nieko kito, kaip tik nuolatiniai su
sirėmimai tarp tų dviejų tautų.

(Bus daugiau)

Argentinos lietuviai numerio viršelį papuošė jau
no lietuvio moksleivio, daili
ninko Jose Zalneravičiaus pa
veikslu. Paveiksle pavaizduo
tas žalias laukas, kuriame 
prie gėlių, už medžio pasis
lėpęs vaikas lietuvišku būdu 
bando sugauti paukštį: pla
tų puodą parėmęs pagaliuku, 
virvutę laikydamas tyko, o 
paukštelis bando išsilaikyti 
papiltų grūdų pagundai.

Praktiškos pamokos
Šv. Kazimiero seserų ve

dama Aušros Vartų lietuviš
koji pradžios mokykla šiemet 
turi vaikų darželį ir ketu
rias klases. Po pietų yra spe
cialūs kursai berniukams ir 
mergaitėms pamokoms pa
ruošti, užduotąjį namie dar
bą atlikti ir įvairių rankdar
bių pasimokyti. Paaugusioms 
mergaitėms (nežiūrint am
žiaus metų) siuvimo pamo
kos kasdieną po pietų nuo 2 
iki 4 vai.

Išsivertė lietuvių dainą
Lietuvoje mėgiamas spau

dos valsas „Dainuok ir šok” 
yra išverstas į ispanų kalbą 
ir pavadintas: „Cantar, bai- 
lar”. Keletą kartų šis kūri
nys buvo perduotas per vie
ną iš žymiausių Argentinos 
radijo stočių — „EI Mundo”, 
orkestrui diriguojant Dajos 
Bellai, o dainuojant žinomam 
judomųjų paveikslų artistui 
J. C. Thores.

Naujas lietuvis kunigas
Gabus lietuvis kunigas Pr. 

Gaidamavičius turėjęs dėl 
bolševikų palikti tėvynę ir 
jau suspėjęs Europoje įsigyti 
mokslo daktaro laipsnį, yra 
pasirengęs ispanų laivu at
vykti į Pietų Ameriką.

Jei nenumatytos kliūtys 
nesutrukdysiančios, jis jau 
spalių mėnesyje būsiąs Ar
gentinoje.

bertas mirė kankinio mirtimi 995 metais. Betgi 
šis spėliojimas yra tuščias ir silpnas: kadangi tik
tai jis pats vienas gali mums pasakyti, kur to var
do miestas anksčiau stovėjo, ar jo griuvėsiai šian
dien rastini. Johannes Annius Viterbietis mums sa
ko, kad prūsai pradžioje buvo vadinami Pmti; ir 
tatai nuo Pratus, skitų karaliaus, Nojaus proanū
kio. Kad ši tauta yra senovės skytų šaka yra, tik
rai, prileistina; bet dėl likusios pasakos dalies ne
galime nieko daugiau pasakyti, kaip tiktai, kad 
yra gerai žinoma kaip šis rašytojas ir jo prasima
nytas Berosus buvo gabūs klastoti vardus kraš
tų etimologijose. Kiti (vienodo orumo su Viter- 
biečiu) išveda prūsus iš Azijos, Bitynijos kara
liaus Prussia vadovybėje. Kai kas žodį Prussi, 
ar Prutheni, išveda iš Brusteri, senoviškos Vokie
tijos tautos, kuri (kaip jie sako) užkariavo šias 
žemes. Gal geriausia nuomonė yra, kad prūsai 
yra tas pats kaip Borusci, tauta, kuri seniau ap
gyveno dalį Rusijos apie Raphaean kalnus; ir kur 
ji buvo išvyta per didelių sniego ir šalčio. Kadan
gi (apleidžiant panašumą tarp trijų žodžių Bo- 
russi ir Prussi) senoviškoji prūsų kalba tėra ru
sų dialektas, kaip mes turėsime progos parodyti...

„Šiandien prūsai yra mišrios tautos rūšis, su
daryta iš švedų, polanderių, vokiečių ir kitų kai
myninių tautų...

„Vyriausios upės joje yra Vistula, Nemeni, Cro
non (vietinių šiandien vadinama Mimel ir, jo žio
tyse, Russ), Nogat, Elbing, Vuser, Passar, Alia, 
Pregol, Ossa, Vrebnicz, Lice ir Lave...

„Gyventojai, apskritai, yra stiprūs kūnu ir il
gaamžiai. Adam Brememsis (Danijos ir Europos 
šiaurės aprašyme) mums pasakoja, kad prūsai 
buvo pilkaakiai ir geltonplaukiai. Tokios pat nuo
monės senovėje laikytasi apie visas žiemių tau
tas; iš čia Sidonius Apollinaris, kalbėdamas apie 
Herul, kurie be abejonės buvo kilę iš šios šalies, 
sako:...

„Bet vėliau prūsai sumišo su kitomis tautomis 
ir, įsileidę kitų Europos kraštų madų prabangą, 
jie nėra taip jau sveiki, neigi tos išvaizdos, kaip 
seniau.

„Prūsų bajorijos aprėdas nedaug skiriasi, nors 
iš viso nėra taip spalvingas kaip pietų kraštuose. 
Kaimiečiai vilki, pagal savo prosenių būdą, ilgus 
ir tiesius švarkus iš šiurkščios vilnos ar odos. Jei 
ponaitis pajėgia pirkti šventadieninį kostiumą 
iš šiurkštaus angliško audeklo, tas skaitoma dau
giau, negu paprastas turtingumas.

„Nors -venedai, kaip liudija Tacitus, buvo pir
mieji skitų rasės žmonės, metę savo vežimus 
(kuriuose jų proseniai buvo pratę gyventi) ir pra
dėję statyti namus; betgi jų paveldėtojai dar ne
pasiekė kokio žymesnio įdomumo arkitektūroje. 
Tikrai, prie Vislos, kuri seniau buvo venedų vie
ta, namai yra puikūs, palyginant su medinėmis 
lūšnomis, kokias užtinki Lietuvos laukinių sričių 
kryptimi. Tacitus mums pasakoja, kad- Phenni, 
kurie gyvendavo šiuose kraštuose, neturėjo jo
kios kitos užuvėjos nuo oro ir laukinių žvėrių, 
kaip tik susuktas medžių šakas. Ir ligi šiandien iš
radimas yra nekiek patobulintas; nes šiurkštūs 
prasčiokai neturi jokių kitų butų, kaip tik lūšnas, 
pastatytas iš stiebų, supintų su kartimis, ir pri
dengtų žemėmis, geriausiai šiek tiek samanomis. 
Daugelis užpuolimų, kokių buvo šion šalin pada
ryta per kelis pastaruosius Brandenburgo herco
gų kivirčus su Polanderių ir švedu, privertė juos 
statytis šiek tiek pilių ir įtvirtininmų iš akmens, 
bet, be to, mūriniai namai tiek pat yra reti, 
kaip ir angliškos fryzo švarkas. Nėra didesnės pa
žangos netgi jų butuose; nes senovėje prūsai mie
godavo ant ąslos, arba retkarčiais ant žvėrių kai
lių, tai dabar miega ant šiaudų.

„Natūralu, kad jie tenkinasi šykščiu valgiu ir 
yra labiau linkę tinginiauti, negu apsiryti ar gir
tuokliauti. Dažniausias jų valgis yra žuvis; jų 
krašte yra dugybė upių ežerų, skaičiuje (kaip se
niau kai kurių minykų buvo suskaityta) 2307. 
Pirm negu Teutonų Ordinas tarp jų atėjo, jie nie
kad nevalgydavo žolių ar bet kokių šaknų. Taip 
kad, atrodo, nėra žmogui įgimta (jei galima apie 
žmogaus prigimtį spręsti iš elgesio šių žmonių, 
kurie dar niekad nepažino daugelio rūšių mėsos ir 
gėralų, prabangos) misti iš žemės vaisių, kaip A- 
ristotelis, savo Ekonomikoje, norėtų mus įtikinti.

„Ligi šiol Prūsuose, kaip ir kaimyniniuose kraš
tuose, vartojami gėralai buvo vanduo, kumelės 
pienas, sumaišytas (kartais) su krauju, ir midus. 
Šis pastarasis tebėra plačiai jų tarpe vartojamas; 
ir gaminamas tokiais kiekiais, kad jiems ištenka 
pasiųsti jo ir į kitas valstybes. Iš vokiečių jie iš
moko alaus rauginimo meno. Visuomet (ir dabar 
tebėra, taip vyrai kaip ir moterys) jie buvo linkę 
girtuokliauti; retai, jeigu bet kada, jie švenčia 
šventę be nusigėrimo, kad ir sprendžiant iš to, 
jog jie nelaiko vaišingumą įrodę, jei visa šeimyna 
nenusigeria draugą bevaišindami”.

Aprašęs gintarą, pinigus, autorius eina prie gy
ventojų kalbos 17 psl.:

„Kad venedai (pirmieji kai kurių Prūsijos da
lių gyventojai kalbėjo slavų kalba, yra už bet ko
kio ginčo ribų. Po to, gotai atnešė keltišką dialek
tą,
mažai skirtingą nuo vokiečių kalbos: bet šis ma
žai pakeitimų padarė tarp prūsų, kurie (ligi Teu
tonų Ordinui atvykus) kalbėjo, kaip ir dabar dar 
tebekalba daugely vietų, kalba, pamatinai ta pa
čia, kaip kad dabar vartojama rusų, lenkų ir lie
tuvių. Grunovius, tikrai, gimęs prūras, yra kito
kios nuomonės; kadangi polanderiai visai nesu
pranta preussnerio, ir lietuviai labai mažai. Bet 
kaip menkas yra šis argumentas, bet kas gali ma
tyti, kas pagalvos, kokiu sunkumu susikalbėtų aus-

Lietuvos min. Dr. K. Grau
žinis, kiek aplinkybes leidžia, 
visokiais būdais stengiasi 
ginti Lietuvos laisvės bylą. 
Jis buvo priimtas pas Argen
tinos Užsienio Reikalų minis
ters, kuris pažadėjo paremti 
lietuvių kovas dėl gimtosios 
žemės laisvės.

— Pianistas ir chorvedis 
Ignas Andrijauskas pradėjo 
profesoriauti garsioje kon
servatorijoje Fracasi, kurią 
jis yra baigęs.

— Berisso lietuvis Leonas 
Ivoškevičius, Argentinoje gi
męs ir augęs, baigė La Platos 
universiteto inžinerijos sky
rių, gavo valdžios paskyrimą 
ir su savo viršininku išvažia
vo į Neuquen, ruošti planus 
atidarymui naujų žibalo ver
smių.

— Laimutė Graužinytė, 
Lietuvos ministerio Dr. K. 
Graužinio duktė, laimėjo pir
mą premiją tarp mažesnių 
klasių moksleivių už rašinį 
taikos klausimu.

— Alfonsas Blažiūnas, 
apie 40 m. amžiaus, paskuti
niu metu sirguliavęs ir, ma
tyt, įpuolęs į desperaciją šo
ko nuo Bokos tilto, kelias- 
dešimts jardų aukštumos. Iš
trauktas iš vandens be žado 
ir su daugeliu žaizdų nuvež
tas į ligoninę.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje per 30 savo gy
vavimo metų narių pašal
poms ligoje ir mirusių narių 
šeimoms išmokėjo 19,654.50 
pezų.

— Argentinoje yra lietu
vių, mėgstančių vaidinimo 
meną, šią vasarą jie statė 
„Moters kerštą”.

— Šią vasarą peilio smūgiu 
krūtinėn nusižudė Adomas 
Jurgilas, 53 m. Argentinoj 
išgyvenęs 15 m.

— Traukinys užmušė lie
tuvį darbininką St. Grigaitį, 
40 m. amžiaus.

— Argentinos lietuvių šo
kėjų grupė mokosi klumpa
kojį, suktinį, noriu miego ir 
kitus lietuviškus šokius.

— Dienraštis „EI Mundo” 
įsidėjo paveikslą Sigito Šiau
čiūno, kurs komercijos mo
kykloje laimėjo už pasižy
mėjimą moksle aukso meda
lį.

Lietuvio piešinys
Argentinos moksleivių žur

nalas „Figuritas” savo 389

į Baltick (gal nuo to vadinamą Chro- 
|ą. 8. Dzwina, ar Dwina, senovėje vadin- 
I ir vėliau lotyniškai Duna, kuri atsiran- 
lliškoje Rusijoje ir, tekėdama 130 lygų
k, Lietuvą ir Livoniją, įsimeta į ramią. 
Ijų lygu atstume nuo Rygos, Livonijos 
Įjos ”.
as naudojasi lenkų ir vokiečių šaltiniais, 
įžmonės ir santvarka jam labai patinka, 
pi, kad ceremonijose, greta lenkų, vi- 
Įalyvauja Lietuvos valdininkai. Karalių 

„Die-
“ aš skelbiu tokį ir tokį Karaliumi ir Lie- 
ĮĮigaikščiu...”. Aprašydamas įvairius mo- 
nimini 7 psl.: „3. Capitatio Judaica, or 
p-money; kurie 1671 metais buvo aptak-
l, 000 florinų, žydai Lietuvoje, reikalui 
moka 40,000 florinų”. Lenkiją jis vadina

JOE'
lengvi L
SvĄifFnt’ Gniezno arkivyskupas skelbia: 
nę graep.

Nirf 
tų angt.r’ 
kųvalt|

LIETlt

muk

CM

int karalius: „1386 m. Vladislaus Ja- 
Inktas vyru Heduiges’ei, Lodovic’o an- 
kteriai, ir tuo būdu Lenkijos karaliumi, 
| kad jis suvienytų su Lenkija savo do- 
Lietuvą, Žemaitiją ir Prūsų dalį; pats 
kščioniu ir stengtųsi tas tautas atversti; 
[Sumokėtų du šimtu tūkstančiu florinų 
I hercogui Vilhelmui, Heduigės atsižadė- 
[iriam ji anksčiau buvo suderėta... 1669 
ęl Koributh, Wisniowiec kunigaikštis. Ne- 
į kunigaikštis, kuris neteko Caminiec 
ūdai. 1674 m. John Sobieski, seniau ge- 
Irieš turkus, dabar viešpataująs, A. D.

I „Kada karalius gyvena Lietuvoje, tai 
IMaršalas turi tas pačias teises tenai... 
įstebėti, kad kiekvienos rūšies valdininkų 
Bu, vienas Lenkijos karalijai, kitas Di- 
lietuvos Kunigaikštijai”.
ose... išrenka Maršalą arba Direktorių; 
pus, visi yra vedami pabučiuoti karaliaus 
I atlikus tą ceremoniją, Karalijos ir Di- 
Kunigaikštijos Kancleriai praneša, iš ei- 
I reikalų, kuriuos jiems teks svarstyti... 
pijų, arba Deputatų, galia yra labai di- 

J kai jie siunčia betkokį savo narių skaičių 
*win^ltlių, jie yra įleidžiami, nepaisant kaip už- 
jss^Įkralius bebūtų, ir tuojau atlieka reikalą.

Isiremia ginčuose, karalius atsargiai rū- 
įsiųsti kai kuriuos senatorius jiems sutai- 
iris tuomet juos tituluoja Mosci Panovoie 
irba Gracious Lords Brothers... Ir, kas 
giau, jei bent vienas iš viso nuncijų skai- 
sutinka, nieko negalima teisėtai nutarti, 
id vienam deputatui užprotestavus ir iš- 
as Seimas savaime pakrinka”.
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tuvis Graborins*
i MT. VERNON ST., P)

PRŪSIJA
|psl.: „Iš kur Prussia arba Borussia (vo- 
padinama Preussen) gavo sau vardą, nėra 
pustatyti. Yra tikra, kad tas vardas neuž- 
ls pas senoviškus rašytojus. Helmodus 
kad Cluverius, gyvenęs 12-me šimtmetyje, 
gausias rašytojas, kuris aprašinėja kraštą 
rdu. Betgi tiek Dithmarus (kuris gyveno 
Imtai. pradžioje, imperatoriaus Enriko II 
Į ir, prieš jį, Anonimiškas Šv. Adalberto 
i Apaštalo) aprašytojas, tą vardą mini apie 
‘tas; Marianus Scotus žodį išveda iš Apm
estas, sako jis, tose vietose, kur šv. Adal-

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius •
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

============================== 1

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

T - _____________________

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.

•
t r— -------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------- -

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
V. ------ d



L. VYČIŲ SEIMAS RUGSĖJO 23-24 D.
Lietuvos Vyčių seimas į- 

vyksta rugsėjo 23-24 d. Lex
ington viešbutyje, New Yor
ke. Apie jį rengimo komisija 
praneša tokių žinių:

Lietuvos Vyčių seime, šį 
šeštadienį ir sekmadienį, bus 
ne tik aptarta organizacijos 
eiliniai klausimai, bet taip 
pat bus pagvildenta keletas 
platesnių, visuomeninių rei
kalų. Bus trys svarbūs refe
ratai. Kun. St. Raila, L. Vy
čių Dvasios Vadas, iš Phila- 
delphijos, kalbės geresnio or
ganizavimo klausimu. Maria- 
napolio profesorius ir žymus 
rašytojas A. Vaičiulaitis kal
bės apie lietuviškos spaudos 
svarbą. Trečias referentas— 
kun. Dr. J. Bogušas iš Water- 
burio. Jo tema bus „Lietuviš
ka šeima ir L. Vyčių organi
zacija.”

Šeštadienio vakare, rugsė
jo 23, delegatai turės savo 
šeiminius šokius Apreiškimo 
parapijos salėj, Brooklyne. 
Manoma, kad į šią pramogą 
suvažiuos daug lietuvių iš 
Brooklyno, New Yorko ir 
plačios New Jersey apylin
kės.

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
11 vai., visi delegatai daly
vaus specialėse pamaldose 
Aušros Vartų bažnyčioj, 
New Yorke.

Seimas prasidės šeštadie
nį 10 vai. ryte ir baigsis sek
madienio vakarą.

elektros teikimas dar nevi- 
sur atstatytas. Įvairiose ne
laimėse žuvo per 40 žmonių. 
New Yorke užmušta 10 žmo
nių, palietusių nukirstas jė
gos vielas.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

VAJAUS PRADŽIA

Tautinio Karo Fondo va
jus New Yorke pradėtas rug
sėjo 20 d. iškilminga vakarie
ne Waldorf Astoria viešbu
tyje. Vadovavo Richard W. 
Lawrence, vajaus komiteto 
pirm. Svečias kalbėtojas bu
vo Clarence B. Randall iš 
Chicagos. Kalbėjo ir T. K. F. 
pirm. W. W. Aldrich.

Rugsėjo 14 d. Belmont Pla
za viešbutyje buvo pietūs 
New Yorko ne anglų kalba 
išeinančių laikraščių leidė
jams. Dalyvavo p. Lawrence 
ir kiti Fondo pareigūnai. 
Reikšta vilties, kad visos tau
tinės grupės uoliai ir nuošir
džiai rems vajų.

Per pietus buvo išdalinta 
daug spaudos leidinių, ku
riuose visur paminėtas ir 
Bendrasis Lietuvos Šalpos 
Fondas.

Lietuvos Vyčių New York 
— New Jersey apskrities su
važiavimas įvyko rugsėjo 10 
d. Paterson, N. J. Atstovai 
atidžiai daug reikalų apsvar
stė. Valdybos rinkimai vėl 
atidėti ateinančiam suvažia
vimui, lapkričio mėn., Great 
Neck, N. Y. Data bus vėliau 
paskelbta.

Buvo malonu, kad kle
bonas kun. Kinta su mumis 
visą laiką praleido, duoda
mas daug reikalingų patari
mų. Atstovai iš šešių kuopų 
buvo atvykę ir pranešta, kad 
visi rengiasi Vyčių seimui, 
kuris įvyks rugsėjo 23-24 d., 
Lexington viešbutyje, New 
Yorke. Apskrities atstovais 
išrinkti pirm. Louis Ketvir
tis iš Jersey City ir vicepir
mininkė Helen Pinkin iš Eli
zabeth; pavaduotoju — Juo
zas Jokubavičius iš Pater
son.

Po posėdžio visi likomės 
užkandžiams, kurių gausiai 
buvo prigaminta. Visi atsi
lankiusieji praleido dieną la
bai linksmai ir gali visiems 
pasakyti, kad jie apsiriko 
galvodami, kad Paterson per 
toli ir neverta važiuoti.

Mes visi dėkojame kun. 
Kintai ir Patersono kuopai 
už vaišingumą ir poniai But
kienei už tokius skanius už
kandžius.

H. P.

NAUDINGA PRAMOGĄ

Lietuvių namų savininkų 
dr-ja šį šeštadienį, rugsėjo 
23 d., Daukanto salėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyne 
(prie Elderts Lane stoties) 
turės įdomią pramogą. Bus 
vaišių, žaidimų ir kalbų. Bi
lietai po 50 c. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Komitetas

ČIGONŲ BALIUS

AUDROS PADARINIAI

Rugsėjo 14 d. didžiosios 
audros padarinių kliuvo ir 
New Yorkui. Audra atėjo iš 
pietų, bet pralenkė Floridą. 
Daugiausia Atlanto pakraš
ty nukentėjo Atlantic City, 
Connecticut ir Rhode Island 
valst. kai kurios vietos.

New Yorke daugiausia 
teko Queens apskričiai. Skau
džiausia nukentėjo medžiai, 
kurių daug gatvėse išrau
ta iš pat šaknų. Sugadintas

Moterų S-gos 24 kufopa 
rugsėjo 30 d., šeštadienį, An
gelų Karalienės par. salėje 
ruošia labai įdomų čigonių 
balių. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bilietai tik po 50 c.

Rengėjos visus kviečia at
silankyti.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko Apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, rug
sėjo 29 d., 7:30 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje.

Draugijų atstovai ir veikė
jai prašomi dalyvauti.

Valdyba

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc. 
a

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

AD. JĖZA VITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

Rugsėjo-September 22, 4l KAIP AME!
LIJ
KU

DAINUOS BANKIETE Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Suzana Griškaitė, 
neseniai priimta New Yorko 
Miesto Operon, šiuo metu gy
vena New Yorke. Rugsėjo 
24 d., sekmadienį, ji dainuos 
L. Vyčių seimo bankiete, į- 
vyksiančiame Lexington 
viešbutyje, 6 vai. vak.

Apreiškimo 
Parapija

Pašalpos skyrius
Šį penktadienį, rugsėjo 22 

d., 7:30 vai. vak., Apreiški
mo par. salėje, įvyks Bendro
jo Lietuvai šelpti Fondo Ap
reiškimo parapijos skyriaus 
steigiamasis susirinkimas. 
Skyrius veiks parapijos ri
bose.

Visi parapijiečiai, kurie 
nori ir gali prisidėti prie Lie
tuvos žmonių šelpimo, malo
niai kviečiami ateiti į susi
rinkimą ir tapti skyriaus na
riais.

Angelų Karalienės 
Parapija

© Tautinio Karo Fondo 
Vajaus Lietuvių Komiteto 
susirinkimas įvyks rugsėjo 
26 d., antradienį, 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje.

• Subd. Vincas Pažereckas 
rugsėjo 16 d. įšventintas di- 
jakonu. Pavasary, o gal ir 
anksčiau, sulauksime Brook
lyno vyskupijoje naujo lie
tuvio kunigo.

® Danielius Ražanauskas 
rugsėjo 19 d. išvyko į laivy
ną. Jis pagelbėdavo prie ,,A- 
merikos” išsiuntinėjimo dar
bo. Šiemet baigė High School.

® Kunigi! Vienybės Rytų 
Provincijos metinis susirin
kimas įvyks spalių 3 d. 4 
vai. popiet pas kun. J. šer- 
nių, Jersey City, N. J.

• Augustinas ir Zuzana 
Gudaičiai rugsėjo 21 d. minė
jo vedybinio gyvenimo 20 
metų sukaktį.

© Jaunų Moterų Dr-ja rug
sėjo 24 d. 7:30 vai. vak. Ap
reiškimo salėje turės įdomią 
kauliukų ir kortų pramogą. 
Pelnas kalėdinėms karių do
vanoms.

• Pulk. Al. Valusis darbe 
susižeidė. Gydomas stiprioje 
gydytojų priežiūroje.

• Adv. K. R. Jurgėla, in
formacijų centro direktorius, 
rugsėjo 24 d. kalbės Bridge
port© lietuvių susirinkime.

• Jonas Valaitis rugsėjo 
24 d. kalbės Amsterdamo lie
tuvių Lietuvai šelpti Fondo 
steigiamajame susirinkime

• Jurgis Alonis, karys iš 
Maspetho, apdovanotas „Dis
tinguished Flying” kryžiumi.

Prasidėjus mokyklų sezo
nui, prasidėjo ir mūsų para
pijos salėje lietuvių kalbos ir 
tikybos pamokos. Jos bus 
antradieniais nuo 4 iki 6 vai., 
vakaro ir trečiadieniais nuo 
2 vai. popiet iki 5 vai. vak. 
Pamokas ves sesutės pran- 
ciškietės.

Parapijiečiai, kuriems yra 
galimumo, turėtų savo vaike
lius siųsti į jas, nes jose bus 
prirengiami vaikučiai ir prie 
Dirmavonės.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Šv. Komunija bus 
šį sekmadienį 9 vai. mišių 
metu. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Mūsų parapijos jaunimas 
turės smagų parengimą šį 
trečiadienį, rugsėjo 27 d., pa
rapijos salėje. Visus parapi
jiečius kviečiama atsilankyti.

Šv. Vardo draugijos ru
dens balius bus spalių 28 d. 
Visi prašomi tą dieną nieko 
nerengti, o į minimą balių 
ateiti.

Parapijos metinis koncer
tas ir margumynų vakaras 
bus lapkričio mėn. 19 d.
VETERANAM^MCJKYKLOS

New Yorko valstybė yra 
paskyrusi 1,200 stipendijų 
abiejų pasaulinių karų vete
ranams. Stipendija duodama 
ketveriems metams mokytis 
bet kurioje New Yorko vals
tybėje esančioje mokykloje 
— universitete, kolegijoje, 
biznio ar amato mokykloje. 
Metams skiriama po 350 dol.

PAIEŠKOMAS

Herman (Steve) Portius 
gyvenęs 1548 1st Ave., New 
York ir 510 Jesup Ave., 
Bronx, N. Y. Jis reikalingas 
ryšium su viena nuosavybe 
Lindene.

Kas žino apie šį asmenį, 
prašoma pranešti tokiu ad
resu:

Charles Crane 
917 Clinton St. 
Linden, N. J.

Kostantas Kazlauskis,
L. Vyčių seimo rengimo 

komisijos pirmininkas, L. 
Vyčių 41 kuopos narys. Jam 
teko daug pasidarbuoti ypač 
vyčių seimo pramogų ruoši
me.

Blissville, L. 1.

Susitverė BALF Sskyrius
Rugs. 17 d. 5 vai. p.p. Dam

brausko salėje įvyko vietinių 
susirinkimas. Įsteigtas Ben
drojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo skyrius. Fondo 
įstatus ir veiklą paaiškino 
kun. J. Balkūnas.

Skyriaus valdybon išrink
ti: pirm. Aleksandras Griga
liūnas, vicepirm. Jonas Tri- 
bušauskas, sekr. Marijona 
Dapkevičiūtė, ižd. Juozas Za- 
vistanavičius, drabužių ko- 
misijon išrinktos: Leonora 
Rinkevičienė pirm., Marcelė 
Zavistanavičienė sekrt. ir 
narės: Ona Ražauskienė, Ka
rolina Morkūnienė ir Karo
lina Dambrauskienė. Įsirašė 
dvidešimts narių; visi užsi
mokėjo duokles.

Visi Blissvillės lietuviai 
raginami įsirašyti pas bet 
kurį valdybos narį.

Ar nebūtų gera Long Is
land City ir Astorijoje turė
ti BALF skyrius?

Atitinkamos įstaigos krei
piasi į namų savininkus ir 
visus gyventojus, prašyda
mi sutaupyti kurą. Prašoma 
nešildyti kambarių iki lap
kričio 10 d.

Anglijoje vokiečių roboti- 
nės skraidančios bombos su
griovė 107,000 namų, o 1,- 
104,000 sugadinta.

NAUJAS GYDYTOJAS

Viktoras J. Čiepaitis šio
mis dienomis baigė Saint 
Louis universiteto medicinos 
mokyklą. Rugsėjo 21 d. mok
slo metų baigimo iškilmėse 
jam įteiktas Medicinos Dak
taro diplomas.

Sveikiname naują lietuvį 
gydytoją, linkėdami jam la
bai gražaus pasisekimo gar
bingoje profesijoje.

Maspetho Žinios
— Šį sekmadienį parapijos 

naudai Altoriaus draugija 
turės vienos dienos „Country 
Bazzar”. Visą dieną salė bus 
atdara. Bazaro išpardavimas 
bus pirmadienio vakare.

— Parapijos BALF sky
rius jau įregistruotas centre 
ir gavo šešioliktąjį numerį.

— Great Necko Federaci
jos skyrius davė $75.00 au
ką naujos bažnyčios statybos 
fondan.

— Parapijos mokyklon re
gistracija bus rugs. 29 d. ir 
spalių 2 d. Mokyklos dienos 
bus: pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais 4-6 
vai. p.p. Trečiadienio vaka
rais 8-10 vai. bus High 
School mokiniams pamokos. 
Jų registracija kiek vėliau.

Raudonasis Kryžius
Jau 2 metai, kai Maspetho 

Raudonojo Kryžiaus skyrius 
puikiai veikia, šiai veiklai 
paminėti, visos narės išklau
sys Šv. mišių spalių 15 d. 9 
vai. Po mišių bus bendri pus
ryčiai. Kviečiamos visos na
rės dalyvauti su uniformo
mis.

Pasirodymas viešai su uni
formomis gal patrauks dau
giau jaunų vedusių moterų, 
motinų ir dukrelių stoti į 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyrių.

Pirmininkauja antri metai 
ponia Osteikienė, o daug pa
gelbsti p. p. Teberienė ir Ma- 
tulionytė.

Darbo labai daug yra, o 
bendradarbių truputį per ma
žai. Ypač jaunos vedusios 
moterys, kurios turi laisvo 
laiko, galėtų daugiau prisidė
ti. Štai ir vėl kreipiamės ir 
prašom, kad visos lietuvės 
stotų į šį labai garbingą dar
bą — „surgical dressing”.

Mūsų skyrius veikia ket
virtadieniais nuo 7 iki 10 vai. 
vak., 
Grand

Maspeth Auxliary, 
Street.

EI. Matuiionyte

„Ką sakytum apie tautą, 
kuri iki šiol atsisakytų nau- 

idotis garlaiviu? Taip pat yra 
lygiai neprotinga, dar labiau 
smerktina, nesinaudoti ta di
dele Apvaizdos dovana, bū
tent, spauda.”

Abbe Voreyve.

REIKALINGA
lai- 
pa- 
pri-

Kriaučių dirbtuvei darbininkų: 
nikam beistavoti, apkarpyti ir 
mušti, prosyti. Reikia "bushier” 
žiūrėti. 2 merginų beistams traukti 
(Bushling Giri). Prašome kreiptis:

45
S. KARVELIS

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-2494

Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wain k
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered
Office a

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

susideda Tau- 
įo vajus. Jo 
L pasiruošusi 
t darbui. Va- 
L veikia kiek

EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RUSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITES1

Juozas Gi likus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.

Kariams Dovanas
Gerai Sudekit

rų ir neprivalo būti ilge 
kaip 15 colių ir viršuje! 
valo turėti užrašą, kad; 
„Christmas Parcel”.

Armijos ir Laivyno paš
tas pažymi reikalą pakuoti 
kariams Kalėdų dovanas, 
siunčiamas užjūrin, metali
nėse, medinėse ar šiaip stip
riose dėžėse. Dėžes reikia ap
rišti stipria virvute. Kalėdų 
dovanas reikia išsiųsti tarp 
rugsėjo ir spalių 15 d.

Paštas dar pataria dėžes į- 
vynioti į storą popierį, nes 
iš patyrimo žinoma, kad ne
įvyniotos dėžės dažnai įsky
la ar sulūžta, kas gali pa
kenkti daiktams.

Siuntinio daiktai privalo 
būti ankštai suvynioti, kad 
pakeliui neatsipalaidotų. Kie
ti saldainiai, riešutai, kara- 
meliai, vaisiniai pyragai ir 
šokolado plytelės, kurie yra 
kiekvienas atskirai įvynioti 
į vaškinį popierį, privalo būti 
gerai įpakuoti dar į atskirą ! 
dėžę iš medžio, metalo ar 
kartono. Nesiųskite minkštų 
saldainių, vistiek ar namie 
pagamintų ar pirktinių. Įvai
rūs peiliukai ir įvairūs smai
lūs bei aštrūs daiktai privalo 
būti atskirai ir atsargiai su
vynioti, kad negalėtų per
plauti dėžutės ir sugadinti 
kitų siuntinių.

Kalėdų siuntiniai privalo 
sverti nedaugiau penkių sva-

Mirė Paberžės klebo;

šaukt 
mus. 
ną la 
šiame 
kanči 

ta kiekvie- turi 1
L Vienu šūviu tai 
Lj milijonines 
bhiridiiria- BQ 
M»tim šalpos

> cija <
L labdaros orga- širdž 
Laja Tautinia- tojui 
fe ŪSO., jūri- žmoi 
Los dr-ja, karo niai 
Epos dr-ja, Ki- meri 
Los, Rusijos, izoli 
įjos, Francu- so į 

Lvijos, Belgijos, j 
k Olandijos, 
i Liuksemburgo, 
Lijos, Filipinų, 
Lėms šelpti fon- 
h pašalpos fon- 
L Vaikų pašalpos

Lietuvoje mirė kun.
Veblauskas, Šv. P. M. T 
lankymo parapijos klebo 
Paberžėje, Kėdainių deki 
te. Kun. Veblauskas buvo 
m. amžiaus, kunigu įšven 
tas 1904 m. Į Paberžę pas 
tas klebonu 1934 metaisj

Paberžės parapija tui 
virš 1,000 tikinčiųjų. Pil 
bažnyčia buvo pastai 
1787 m., tai sudegus kitą 
dinę atstatė fundatorius' 
lingas. J

Karo Fondo va- 
į kiekvieną ame- 
Įloti pagal savo 

Tegu nelieka nė 
kiečio lietuvio, 
kitų savo aukos 
k darbui.
na atskiri lietu

ku, lietuviai turė
ki savo komitetus.

S 
Wh( 
pasi 
mą 
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kė, 
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lių, 
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VARGONININKAS

reikalingas Harrisono Dievo 
Motinos Sopulingos lietuvių 
parapijai.

Kreiptis pas kleboną: Rev. 
L. Voisiekauskas, 29 Davis 
St., Harrison, N. J.

IŠNUOMOJAMI
2 apartmentai po 5 kamba
rius (su maudyne). Renda 
$18.00 ir 22.00 *
Kreipkitės pas dženitorių: 

M. Litvinas
411 Suydam St. 
Brooklyn, N. Y.

4-rių kambarių apartmentas. 
Kreiptis pas dženitorių: 

Mrs. Banys
378 Hooper St., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimų, piasteriavimų, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 - 1896

mi šiandie klau- 
p dingo Atlanto

PARDUODAMA i ėirteiį Roosevelt 
L paskelbė prieš 3 
peno svarbiausiu 
ra viešas pasiža- 
Lekti svetimų te- 
Grąžinti nepriklau- 
pDS valstybėms, 
pi buvo išplėšta, 
šcipus pripažino 
ids visos Jungti-

Geri, pigūs, patogūs-; 
mai. Gerose vietose. Pa 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas' 
ko prašo. Apdraudžiu (ii 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunai
Real Estate Insurant 

496 Grand St., Brooklyn, N
Tel. EVergreen 7-1670

pi, kur šiandie At
rado dėsniai?

Suomija pasirašė 
įtartį su Rusija ir 

figai sutartį, Suo-
j? stambią dalį sa- 
Jjos atiduoti Rusi

jai atimamas jos 
'■etsamo uostas, iš 
ama Karelija. Kaip 

47-40 — 74th stree 2ti su pasižadėji- 
ci svetimų teritori-

Clement Voketai
Advokatas

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972 toto čarterio dės-
Latvijos ir Es-

l'ižadėjo netremp-
0 io ii nepriklauso- 
iaugok savo Albas šiandie da- 

° toje?
a -ligiami išstumti iš 

kurią jie engė per
—nuo muiiv,

Lietuvos lais- 
Bet tikrovėje vyks- 
3 lietuvių tautos 
M: nauji trėmimai 
Uji įkalinimai, nau 

optometristas — oPTiK avimai į raudoną j < 
■'•nauji žudymai. 
H baisią padėtį liu 
’‘žmonės, išsigelbė 
Baltijos bangas at 
į Švediją. Jų bal 

. _ ) Soje Salyje da
ALUDE f išgirstamas.

'oje?
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiuręjimkurią jie engė per
AKINIAI prieinamiausią Mg kas mano, kad 
kainomis pagal jų rūšis.
ši įstaiga įsteigta prieš 40 nu

S94-398 Broadway. Brooklyn, N

LIETUVIŠKA

Karšti Užkandžiai —
KASDIEN protestantų vy 

Patogi Vieta UžėjimJ* ^eS 
Su MOTERIMS JjXdams a

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y. į

Baltijos tautas n1 
M Bet jo balso 
gudoje dar nen

HAvemeyer 8 - 0259

is žmonių baisią ] 
hutą ir atjaučia 
'lietuviai. Todėl r 

šventa ir būt 
: šiandie, ne rytoj, s

RALPH KRUCljaį pagalbon sus 
Niurnu.
i pasiekti kiekvi 
J narį, kurio at 

M distrikte gyv 
Ras lietuvis. Re

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENIU ,

Maspeth, N. Y. h.
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