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šaukti masinius susirinki
mus. Reikia pasiekti kiekvie
ną laikraštį, kad ir mažiau- 
siame miestelyje. Lietuvos 
kančia, jos kruvinas veidas 
turi būti visiems žinomi fak
tai.

Būsima nauja tarptautinė 
taikos ir saugumo organiza
cija domina visus, kurie nuo
širdžiai rūpinasi šviesiu ry
tojumi. Juo rūpinasi ir tie 
žmonės, kurie dar taip nese
niai manė ir skelbė, kad A- 
merika gali ir turi laikytis 
izoliuota, atsiskyrusi nuo vi
so pasaulio.

Senatorius Burton K. 
Wheeler kalbėjo per radiją, 
pasisakydamas prieš įstoji
mą Amerikos į tokią organi
zaciją, kol nebus žinomos tai
kos sutarčių sąlygos. Jis sa
kė, kad „mes turėtume žino
ti, ar Rusija arba Anglija 
nenori siekti teritorijų tų ša
lių, kurias dabar pripažįsta 
Jungtinės Valstybės”.

„New York Times” kores
pondentas Washingtone J. B. 
Reston parašė, kad Wheele- 
rio pastabos apie pripažini
mą lietė kaip tik Baltijos 
valstybes — Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.

Anksčiau sen. Wheeler bu
vo didelis izoliacionistas, kaip 
ir daug kitų atsakingų ame
rikiečių. Bet šiandie jis ke
lia aikštėn baisias neteisy
bes, kurios gali būti pritai
kintos Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.
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W ietuvos, Latvijos ir Es- 
itžvilgiu?
ija pasižadėjo netremp- 
ų kraštų nepriklauso- 
i. Bet kas šiandie da- 
iietuvoje?
‘iai baigiami išstumti iš 
70s, kurią jie engė per 
us. Daug kas mano, kad 

vyksta Lietuvos lais- 
as. Bet tikrovėje vyks- 

Jjaisus lietuvių tautos 
imas: nauji trėmimai į 

, nauji įkalinimai, nau- 
StenjfJ bilizavimai į raudonąją 

ą ir — nauji žudymai, 
ie šią baisią padėtį liu- 
gyvi žmonės, išsigelbė- 
er Baltijos bangas at- 
ieji į Švediją. Jų 

‘deja, šioje šalyje 
okai išgirstamas.
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Spalių 2 d. į Katalikų Uni
versitetą Washingtone at
vyksta studijuoti kun. Juo
zas Prunskis. Bažnytinių tei
sių skyriuje jis gilinsis į 
tarptautinius ir į Valstybės 
bei Bažnyčios santykius. Jis 
pasiryžęs studijuoti bent po
ra metų.

Atvykęs iš okupuotos Lie
tuvos prieš trejis metus, 
kun. J. Prunskis, šalia tie
sioginių savo pareigų Chica- 
gos šv. Jurgio parapijoje, 
tuojau stojo visu savo kū
rybiniu entuziazmu lietuviš- 
kan darban. Didžiausias jo 
darbas buvo — vadovavimas 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos Spaudos Biurui. Be to, jis 
bendradarbiavo visiems lie
tuvių katalikų laikraščiams.

Šalia dėkingumo žodžių, 
linkime kun. Juozui Pruns- 
kiui labai gražaus pasiseki
mo studijose, šiandie, kai 
kovojame dėl lietuvių tautos 
gyvybės, privalome turėti 
daugiau žmonių, pajėgiančių 
prasimušti į įtakingas viršū
nes.

Užjūrio Kariams 
Kalėdų Dovanos

Washington. — Karo De
partamentas, Laivynas ir 
Paštas dar kartą primena, 
kad kalėdinius siuntinius už
jūryje esantiems kariams 
reikia išsiųsti iki spalių 15 
dienos.

Siuntiniai privalo sverti 
nedaugiau 5 svarų ir negali 
būti ilgesni negu 15 colių ar
ba nedidesni už 36 colius, su
dėjus ilgį ir plotį. Vienos sa
vaitės laikotarpyje tegalima 
siųsti tam pačiam asmeniui 
tuo pačiu adresu tik vieną 
siuntinį.

Paštas nepriims gendančių 
produktų, kaip pav. šviežių 
vaisių ir dūžtančių daiktų, 
pav. 
šiai.

stiklinių indų ar pana-

(OWI).

Atgijo P0W
Londono gauta žinių, 
Lietuvoje vėl atgijusi

Iš 
kad 
lenkų karinė šnipinėjimo or
ganizacija POW (Polska Or
ganizacija Wojskowa — Len
kų Karinė Organizacija), ši 
organizacija prieš 25 metus 
buvo Lietuvoje rengusi pla
taus mąsto sukilimą, siekda
ma Lietuvą prijungti prie 
Lenkijos, tačiau tie slaptieji 
planai buvo laiku susekti ir 
ta požemio organizacija Lie
tuvos policijos buvo likvi
duota.

Dabar ji vėl pradedanti 
veikimą. Jų slaptosios veik
los atstovai kreipęsi į VLIK’- 
ą (Vyriausį Lietuvai Išlais
vinti Komitetą) su nemanda
giais kaltinimais ir siūlymu 
vienytis naujam gyvenimui, 
bet, kiek mus žinios pasiekė, 
VLIK atsakė neigiamai.

Lietuva Kovoja Prieš Savo Priešus
♦

ŽYGIAI PRIEŠ JAPONUS NESUSTOJA
.. --------

Pacifiko fronte amerikie
čių jėgos daužo be atvangos 
japonų įsitvirtinimus įvai
riose vietose. Šios savaitės 
pradžioje mūsų marinai įsi
veržė į Peleliu salos šiaurinę 
dalį. Dabar liko tik dešimta 
salos dalis, kur dar yra ja
ponų.

Be to, rugsėjo 26 d. Ameri
kos lakūnai besibardavo ja
ponų plieno ir1 chemijos iš
dirby stes Mandžiūrijoje.

Admirolas Nimitz rugsėjo 
26 d. pranešė, kad Palau sa- 
lynan įsiveržimo kautynėse,

kurios buvo Angaur ir Pele
liu salose, 686 amerikiečiai 
buvo užmušti, 4,408 sužeisti 
ir 466 dingę.

Šios savaitės pradžioje mū
sų lakūnai bombardavo savo 
taikinius Filipinų salų apy
linkėje. Nuskandinta daug 
priešo laivų.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad Naujos Gvinėjos vienoje 
dalyje, Holandijoj, suskaity
ti dar 686 užmušti japonai. 
Šiame fronte žuvo 5,107 ja
ponai.

VOKIEČIAI NETEKO MILIJONO KARIŲ
Olandijoje anglų Antrosios 

armijos daliniai paskutiniu 
laiku praplatino savo įsiver
žimo koridorių, nors ir nepa
sisekė pereiti Leko upę. Per 
praplatintą koridorių anglai 
galės įsiveržti į Vokietiją

Olandijoje Sąjungininkai 
susilaukė pirmo atstūmimo. 
Anglų parašiutininkų dali
niai nesulaukė laiku pagal
bos iš savo Antrosios armi
jos. Tie atkirsti ir vokiečių 
apsupti daliniai buvo Arn- 
heim apylinkėje. Rugsėjo 27 
d. pranešta, kad parašiuti
ninkai buvo ištraukti į užnu
garį, o sužeistieji palikti — 
jie pateko į vokiečių nelais
vę. Jei Arnheinr'O žygis būtų 
pasisekęs, Sąjungininkai bū
tų lengvai įėję į Vokietiją į 
šiaurę nuo Siegfriedo linijos, 
kurią vokiečiai gina visu fa
natiškumu.

Vakarų fronte nuo Sąjun
gininkų įsiveržimo vokiečiai 
neteko beveik vieno milijo
no karių: 100,000 užmuštų, 
200,000 sunkiai sužeistų ir 
apie 600,000 nelaisvėn pate
kusių.

Amerikiečių Pirmosios ar
mijos žygiuotė sulėtėjo. Ka
ro korespondentų nuomone, 
vokiečiai gali sulaikyti Są
jungininkus prie Reino ilgo
ką laiką. Staigmenų gali bū
ti visokių.

Labai daug gali nulemti 
Vokietijos vidaus padėtis. Jei 
vokiečių atsparumas pradės 
menkėti, tada ir fronte vis
kas pasikeistų.

19 Mil. Motery
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s, atsišaukė į Ameriką 

Lngliją prašydamas ap- 
oti Baltijos tautas nuo 
ikinimo. Bet jo balso A- 
ikos spaudoje dar nema-

ietuvos žmonių baisią pa- 
supranta ir atjaučia A- 

ikos lietuviai. Todėl mū- 
areiga, šventa ir būtina 

?iga šiandie, ne rytoj, sto- 
ietuvai pagalbon sustip
ti veiklumu.
eikia pasiekti kiekvieną 
greso narį, kurio atsto
jamam distrikte gyvena 
t vienas lietuvis. Reikia

Nacizmas jau žlunga ir 
nyksta pavojai, kuriuos jau
tė nacių prievartaujamos 
laisvų žmonių sielos. Tačiau 
iškyla naujas pavojus — bol
ševizmo, kurio okupuotuose 
kraštuose sąžinės laisvei nė
ra vietos. Visi rytinės Euro
pos kraštai, į kuriuos įsisuk
ti taikstosi bolševikiškas 
imperializmas, yra krikščio
niški. Katalikų tuose kraš
tuose ne vienodas procentas. 
Mažiausiai katalikų yra Suo
mijoje, kur iš 3,900,000 gy
ventojų, katalikų yra apie 
3,000. Estijoje katalikų yra 
apie 4,000, Latvijoje katali
kai sudaro beveik trečdalį 
gyventojų — apie pusę mi
lijono.

Lietuvoje katalikų buvo 
tuvai Šelpti Fondo. Jiems ne-1 daugiau kaip 80 procentų, 
nonroofoi novamn i v* alranHll 't ? y or- _ ______ ___

Bolševikai savo spaudoje 
tebeniršta dėl Bendrojo Lie- * 

paprastai neramu ir skaudu, 
kad lietuvių fondo vardas 
mirga milijonuose spausdin
tų lapų. Jų darbai rodo, kad 
jiems rūpi, jog ne tik sveika 
Lietuvos liaudis būtų išvežta 
į Rusijos gelmes, bet kad ir 
lietuvių vardo niekas nemi
nėtų.

„Laisvei” parūpo, kas dir
ba Fonde ir kokias „šiltas” 
vietas jie turi. Ji paskelbė tik
rą melą, pasakydama, kad 
„Amerikos” redaktorius, 
kaip Fondo finansų sekreto
rius, gavęs Fonde labai „šil
tą vietą”...

Teisybė gi yra tokia: da
bartinis Fondo finansų sek
retorius negauna jokio atly
ginimo. Jis nėra iš Fondo pa
ėmęs nė vieno cento net ir 
kelionių į Chicagą ir Wa- 
shingtoną išlaidoms padeng
ti. Bet ar komunistams bus 
svarbus šis tiesos žodis? Jie 
ir toliau skleis melagystes.

Lenkijoje iš 35 milijonų gy
ventojų katalikų buvo 24 mi
lijonai. Rumunija — dau
giausia ortodoksų kraštas, 
bet ir šioj valstybėj katali
kų daugiau milijono. Čeko
slovakijoje katalikų yra du 
trečdaliai, taigi iš 15 mil. gy-

ŽUVĘ KARIAI

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

Bronius Paulauskas, jūri
ninkas, iš Lawrence, Mass.

Ubertas J. Vičius, lakūnų 
kadetas, iš Elizabeth, N. J.

Juozas Ežerskis iš Detroit, 
Mich.

Viktoras Lukas iš Chica
go, Ill.

Jonas M. Endzelis iš 
Georgetown, Ill.

A

ventojų, katalikų yra 10 mi
lijonų. Bulgarijoje iš 6,700,- 
000 gyventojų, katalikų — 
44,240.

Trūksta Slaugių
Washington. — Paul V. 

McNutt, Karo Darbo Komi
sijos pirmininkas, pritarda
mas Armijos ir Raudonojo 
Kryžiaus planui įvesti tinka
mą slaugymą sužeistiems ka
riams, įsakė savo Parūpini- 
mo ir Paskirstymo Įstaigai 
prašyti visos šalies gydyto
jus ir ligonines kooperuoti 
saugių rekrūtavime.

McNutt pareiškė: „Man 
pranešama, kad Armijai rei
kia šiuo metu 4,000 slaugių; 
slaugių rekrūtavimas sulėtė
jo dėl augančio įsitikinimo, 
kad Europos karas jau be
veik baigtas.

„Sužeistieji kariai reika
lauja tinkamos globos. Kad ir 
labai greitai karas pasibaig
tų, mums vistiek pasiliks pa
reiga slaugyti karius, sužeis
tus paskutiniuose mūšiuose, 
dabartiniu metu gabenamus 
į šią šalį gydyti. Taipgi mes 
manome, kad paskutinieji 
mūšiai Vokietijoje neapsieis 
be stambių aukų, nors mes iš 
anksto negalime pasakyti, 
kiek turėsime sužeistųjų. Ti
kimės, kad jų bus mažai, bet 
iš anksto privalome būti pa
siruošę visam kam. šalia to, 
dar reikia prisiminti, kad tu
rime dar kitą frontą Pacifi- 
ke.”

Washington. — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, pa
stebėdamas, kad niekada šio
je šalyje moterų darbininkių 
skaičius nebuvo pasiekęs to
kio dydžio kaip pereitą lie
pos mėnesį — 19,110,000, pa
reiškė, kad moterų skaičius 
karo pramonėje tebedidėja.

P. V. McNutt pareiškė, kad 
Amerikos moterys užkirto 
kelią Ašies propagandai, esą 
amerikietės esančios tingi
nės, išlepusios ir nepajėgian
čios sunkiai dirbti. „Mūsų 
moterų pasiryžimas padėti 
savo vyrams karinėse pajė
gose ir mūsų sąjungininkams 
yra įrodytas veiksmu, čiagi- 
mės ir svetimgimės amerikie
tės darbuojasi plieno fabri
kuose, lėktuvų dirbtuvėse, 
kalvėse, liejyklose, šaudme
nų gamyklose, tekstilės fab
rikuose ir nesuskaitomoje 
daugybėje kitų karo gamy
bos dirbtuvių. Gamindamos 
įrankius pergalės laimėji
mui, jos artina išlaisvinimo 
dieną. Aš esu visiškai įsiti
kinęs, kad mūsų moterys tol 
pasiliks darbe, kol pergalė 
bus laimėta.”

Čekistų siautimas
Apie dabartinę padėtį Lie

tuvoje gaunama vis daugiau 
žinių. Jos visos labai liūd
nos, labai šiurpios. Jos pra
neša lietuvių tautos kruvi
nas kančias. Bet jos skelbia 
ir apie nepaprastą Lietuvos 
žmonių atsparumą, jų didvy
riškas kovas prieš abu prie
šus — nacius ir bolševikus.

Lietuvių Amerikiečių In
formacijų Centras šiomis 
dienomis gavo per Švediją 
tokių žinių:

Švedijon vis atvyksta pa
bėgusių iš Lietuvos: vyrų, 
moterų ir vaikų; katalikų ir 
protestantų.

Bolševikų čekistai (slapto
sios policijos žandarai) duo
da visiems gyventojams po 
penkis klausimus. Kai klau
simai išpildomi paduotuose 
lapeliuose, tada išdalinamos 
kortelės. Kurie gauna raudo
nas, tie tuojau imami į ar
miją; kurie žalias, tie — į 
privalomo darbo batalionus; 
kurie baltus — tremiami į 
Rusiją; kurie negauna kor
telių, tie tuojau nužudomi.

Vokiečiai išsprogdino
, pastatus

Vokiečiai, pasitraukdami 
iš Kauno, išsprogdino dina
mitu visus svarbiausius pas
tatus: Vytauto D. Muziejų, 
Prisikėlimo Bažnyčią, Pieno
centro rūmus, Žemės Ūkio 
rūmus ir kitus nepriklauso
mybės žydėjimo laikotarpy 
pastatytus didžiuosius na
mus.

Bolševikų čekistų siauti
mas Lietuvoje susilaukė ir 
tinkamo atsakymo. Lietuvo
je susidarė slaptas Lietuvos 
Gynimo Komitetas, kurs pa
keitė Vyriausią Lietuvos 
Laisvinimo Komitetą. Lietu
viai ėmėsi griežtų žygių prieš 
čekistų žiaurumus Šiaulių, 
Panevėžio, Ukmergės apylin
kėse. Dideles lietuvių žudy
nes čekistai pravedė Vilniu
je, Utenoje, Alytuje ir Uk
mergėje.

Čekistai, pravesdami lietu
vių naikinimą, vartoja ame
rikoniškus ginklus. Jie sako: 
„Mes išnaikinsime visus se
paratistus ir priešsovietinius 
asmenis, kol Amerika ateis 
jūsų išgelbėti”.

Kunigai nebėga
Katalikų kunigai pasiliko 

savo vietose, nebėgo. Pabėgė
liai pranešė nugirstas žinias 
apie kelių vyskupų likimą, 
bet tos žinios dar nepatvir
tintos.

Švedijon atbėgo iš Suomi 
jos 108 lietuviai, kuriuos vo
kiečiai buvo atgabenę iš Lie
tuvos ir įjungę į savo kariuo
menę.

Žydų žudynės
Švedijoje einąs „Baltiška 

Nyheter” laikraštis rugpjū
čio 15 d. paskelbė žinias apie 
paskutines žydų Lietuvoje 
žudynes. Baisias žydų žudy
nes vokiečiai Kaune įvykdė 
liepos 9 d.

1944 m. pradžioje Kauno 
gette buvo suvaryta 9,000 žy
dų. Kovo mėnesį vokiečiai 
atrado, kad žydai turėjo 
slaptą tunelį iš getto į Ne
ries upės pusę. Už tai pusė 
žydų kalinių sušaudyta. Vil
niuje laikyti 3,000 žydų ir bu
vo nužudyta kovo mėn.

Gegužės gale vokiečiai 
Kretingoje buvo įsteigę nau
ją koncentracijos stovyklą, 
kurion suvarė apie 4,000 žy
dų, daugiausia iš Belgijos ir 
Olandijos. Juos vartoja sun
kiam darbui. Bijoma dėl jų 
likimo, kai vokiečiams teks 
trauktis ir iš tos vietos.

Iš 170,000 Lietuvos žydų 
liko tik keli šimtai, kurie 
slapstosi miškuose ir kitose 
vietose.

Pabėgėlių kasdien
Kaip bėga iš Baltijos val

stybių į Švediją, rodo švedų 
laikraščių pranešimai: rug
pjūčio 19 d. Švedijos pakraš
čius pasiekė 65; rugp. 20— 
30; rugpjūčio 21—200; rug
pjūčio 22 d. — 70 pabėgėlių.

DAUGIAU MOTERŲ KARO TARNYBOJ
Karo Informacijos Įstaiga 

praneša, kad žymiai yra pa
didėjęs įsirašančiųjų skaičius 
į WACS ir WAVES, o SPARS 
ir Marinų kvota jau beveik 
visa išpildyta. SPARS duoda 
pirmenybę įvairioms specia
listėms, bet Marinės priima 
moteris vyrams pavaduoti.

Karo Departamento prane
šimu, birželio 1 d. Moterų 
Armijos Korpuse buvo 73,- 
435 aktyvioje tarnyboje, o 
liepos 1 d. jų skaičius padi
dėjo net 3,500, kas sudarė 
77,000 moterų pajėgą.

WAVES aktyvioje tarny-

VALDŽIA PRAŠO TAUPYTI K UR j

(OWI).

— Spalių 13 d. — vieneri 
metai nuo Miliūnų kaimo su
naikinimo.

Karo Meto Kuro Adminis
tracija, įspėdama namų savi
ninkus dėl gresiančio gyve
namųjų namų kuro trūkumo 
šiai žiemai, duoda šiuos ke
turis patarimus:

1. Užsakyk kuro tuojau 
pat šiandieną; priimk tokią 
rūšį ar kiekį alyvos, anglių 
ar kito kuro, kokį tau pri
stato.

2. Namo šildymą pradėk 
kiek galėdamas vėliau. Jei 
neturi namie labai mažų vai
kų, senų žmonių ar invalidų, 
pasistenk vėsiais rytais ap
sieiti be šildymo, nes didelė 
dalis kuro eikvojama visai be

reikalo, kai vidudienio saulė 
pakankamai pajėgia įšildyti 
namą.

3. Patikrink šildymo siste
mą, jei dar nesi to padaręs. 
Įsitikink, ar visos dalys ge
rai veikia ir ar išvalytos. Į- 
taisyk šilimos reguliatorių, 
kurį galima dabar gauti ge
ležų krautuvėje.

4. Prieš šalčiams ateinant, 
gerai apžiūrėk namą. Ap
kamšyk duris ir langus, už
taisyk plyšius, insuliuok pa
lėpių grindis ir sienas, pa
taisyk stogą. Paruošk užda
rymui kambarius, kurių ne
sirengi šildyti, žiemai atėjus.

boję yra daugiau kaip 85,000 
moterų, Laivyno Departa
mento pranešimu.

Kas mėnesį į Waves įsi
rašo po 4,000 moterų.

Moterų Rezervas, U. S. 
Coast Guard (Spars) prane
ša turįs karininkų apie 1,000 
ir aktyvioje tarnyboje 8,500; 
pilna kvota susidedanti iš 
10,000 moterų. Dabartiniu 
metu pabrėžiamas reikalas 
lavinti specialistes. Marinų 
Korpuso Moterų Rezervas 
praneša, kad jo 19,000 narių 
kvota jau išpildyta ir viena 
klasė, susidedanti iš 320 as
menų, ką tik pradėjo mokslą. 
Netrukus bus sudarytos dar 
dvi panašaus dydžio klasės. 
Po to bus sudaromos mažes
nės klasės tik trūkstamoms 
vietoms užpildyti.

Rūpinasi Lietuva
Šią vasarą Londono lietu

vių parapijos susirinkime 
buvo pabrėžtas nusistaty
mas, kad apsižvelgiant į ne
paprastai sunkią Lietuvos 
žmonių padėtį, būtų renka
mos aukos kiekviename susi
rinkime Lietuvai Gelbėti 
Fondo naudai. Iškeltas su
manymas — stengtis, kad 
kiekviena Londono lietuvių 
šeima paaukotų bent po vie
ną sterl. svarą 4 .

.-■US'
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TOLI Už MARIŲ
Toli, už marių mėlynųjų,
Už šilo, už laukų,
Ten karalaitę pamotė išgujo, 

\ Išgujo vieną iš namų.

Ruduo, lietus, ir šuo ten kaukė 
Nedrąsiai, patylom...
O karalaitė buvo šviesiaplaukė, 
Akim kaip linas mėlynom.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PAŠALPOS FONDAS SIEKIA PARAMOS
Be straipsnių, kuriuos 

skaitote spaudoje, Bendrojo 
Lietuvai šelpti Fondo vado
vybė leidžia eilę spaudinių. 
Neseniai išleistas plakatas 
(poster), prašąs Lietuvai pa
šalpos. Jis paruoštas tik per 
5 dienas ir išleistas National 
War Fondo užtvirtinus.

Kai Fondai kitoms valsty
bėms remti veikia jau per ei
lę metų, mes, lietuviai, tik ne
seniai gavome leidimą. Dėl 
to darbas buvo labai užvilk
tas ir reikia labai skubėt. Iš
leistieji plakatai išsiuntinėti 
po visas 48 valstybes.

Panašūs plakatai bus lei
džiami kasmet.

Šiais metais mūsų valdžia 
patarė gauti fotografiją iš 
dabartinio karo Lietuvoj nu
kentėjusių. Joje reikėjo at
vaizduoti Lietuvos skurdą ir 
gyventojų būklę. Sunkiai pa
vyko iš Lietuvos gauti auten
tišką fotografiją, kuri ta
čiau N. W. F. užgirta.

Paveiksle atvaizduojamos 
dvi lietuvės moterys, kurių 
namai karo fronte sunaikin
ti. Bėgdamos nuo fronto ug
nies su savo pasigriebta man
ta, kiek jiedvi galėjo iš ug
nies ir kulkų pasigriebti, su
sirado vietelę prisiglausti pa

šiūrėje, kuri irgi nuo šūvių 
apdraskyta. Viena moterų, 
padėjusi daiktelius, žiūri kur 
ir kas reikės daryt, kita rū
pinasi kur nors maisto gau
ti. Liūdnas ir vertas pasigai
lėjimo vaizdas, jokiu būdu 
nebūtų tinkamas turizmui 
skatinti. Bet tai yra karo 
vaizdas. Ir mūsų įstaiga nė
ra turizmo biuras, kaip val
džios įstaigos mums yra pa
sakiusios, kai norėjome ką 
nors gražesnio duoti. Vaizdo 
tikslas — iššaukti Amerikos 
visuomenės pasigailėjimą 
kenčiantiems Lietuvos žmo
nėms.

Kai kam gali atrodyti, kad 
perstatomas Lietuvos skur
das. Taip yra. Juk Lietuvoje 
dabar yra skurdas. Jei kitaip 
sakytume, apsilenktume su 
teisybe.

Visų tautų atsišaukimai 
parodo skurdą ir vargą. Tik 
kai kurie artistų piešti ir pa
dailinti plakatai gražiau at
rodo. Bet fotografija yra au- 
tentiškesnė negu piešinys.

Bus ir daugiau leidinių. 
Turėdami daugiau laiko, juos 
mėginsime, kiek sąlygos leis, 
geriau techniškai paruošti.

Kun. Dr. J. B. Končius

Ir niekam, niekam nerūpėjo 
Nei karalaitė, nei šuva, 
Tik beržas nuo lietų ir vėjų 
Raudojo rauda nesava.

Toli, už marių mėlynųjų,
Už šilo, už laukų, 
Ten karalaitę pamotė išgujo, 
Išgujo vieną iš namų.

Bernardas Brazdžionis

KELEIVIAI
r

Su tavim, aš su tavim kada svajoju «.
Ir svajonės daug gražesnės tos, —
Ties kapu ir ties obels žiedu baltuoju, 
Rodos, žvaigždės giedros birtų ant kaktos...

Su tavim aš per pasaulį platų
Žemės krašto eisiu pažiūrėt, 
Atsigert jaunystės amžinųjų metų 
Iš negęstančios aušros taurės.

Prie bedugnėn krintančio upelio 
Prikeliavus pasilenksi tu — 
Į tą šalį, į tą pačią šalį 
Aš keliauju su tavim kartu.

LIETUVIS KARYS TARDO BELAISVIUS
Vienas lietuvis karys at

siuntė laišką kun. Dr. A. 
Deksniui, kuriame pasisako, 
kad vasarą jam teko praleis
ti Europos fronte. Anglijoje 
sutiko daug lietuvių.

„Šiuo laiku, — rašo jisai, 
— šeimininkaujame Prancū
zijoje... Žmonės čia yra labai 
išvargę. Nežiūrint, kad vos 
tik krūvos akmenų beliko iš 
kai kurių puošnių miestų, 
prancūzai jaučia dėkingumo 
amerikiečiams, nes tie vo
kiečiai jiems iki gyvo kaulo 
įgrįso... Karas yra baisus 
veiksnys ne tik materialiniu 
atžvilgiu ir fizine prasme, 
bet lygiai žalingas ir mora
liniu atžvilgiu (čia jisai turi 
minty jaučiamą papročių su- 
laisvėjimą...)

„Be abejo, iš laikraščių ži
note, kad vokiečiai yra suki
šę į savo armiją kiekvienos 
tautos jaunimą. Aš, kaipo 
karo belaisvių egzaminato
rius, susitinku su visokių 
tautybių belaisviais, dau
giausia tačiau su lenkais ir 
rusais, neskaitant pačių vo
kiečių. Viena charakteringa 
rusų belaisvių savybė yra ta, 
kad daugelis iš jų nenori 
grįžti į Rusiją, kai kurie net 
kategoriškai atsisako, nežiū

rint kas su jais bebūtų daro
ma. Dar nesutikau nė vieno, 
kuris pasakytų mėgstąs ko
munistinę sistemą po viso, 
ką jie pamatė „kapitalistinė
je” Europoje. Jų svajonė — 
būti išvežtais į Ameriką, ar
ba bet kur kitur. Lenkai mie
lai nori grįžti į Lenkiją po 
karo.

„Vieną dieną susidūriau su 
keturiais vyrukais iš Lietu
vos, vienas iš Kauno. Jie bu
vo priversti įstoti į darbo ba- 
talijoną, o vėliau automatiš
kai įkišti į Reicho armiją. 
Kol kas jų (lietuvių) beveik 
nėra vakarų fronte, bet, kiek 
girdėjau, vokiečiai apsupę 
namus gaudė visur jaunus 
vyrus ir merginas ir, atrodo, 
labai maža jaunimo tėra li
kę Lietuvoje dabar, žmonės, 
išsigandę raudonojo teroro, 
bėgo patys vakaruosna...

„Mes tikimės greitai apsi
dirbti su nacių ponyste Eu
ropoje, bet gal dar ne taip 
greit grįšime atgal.

„Tad sakau viso gero, tuo 
tarpu, iš karo belaisvių sto
vyklos. Mes kartais miegame 
,,fox-hole”, bet esu geroj 
sveikatoj, be didelio vargo ir 
ypatingo pavojaus.”

Antanas Miškinis

ILGESIO ŽODŽIAI
Žinai, ta upė tokia mėlyna, 
O tokia vasara žalia.
Šilkinių pievų platumoje
Vai kokia didelė valia!

Kai tu užarsi didžius plotus, 
žaliuosim vasarą kartu.
Kas bus, jei per anksti jaunystę-' 
Išves pro girgždančius vartus!

Bet neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namų.
Aš sudūmojau drobių raštą, 
Aš baigsiu saulės audimus.

Gražiau už vasarą rėdysiuos: 
Ku-ku! už parugių plačių. 
Tu parneši po mano langu 
Sidabro žagrę ant pečių.

Tada tegu sau upės teka
Ir tegu svyra sau klevai;
Vakarė žvaigždė dar pakrūpčios — 
Vai liai žaliai pažaliavai.

Tik neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namų — 
Aš sudūmojau margą raštą 
Iš saulės krintančių dimų.

Tautos Fondo sukaktis
Šiemet sueina 30 metų, kai 

Jungtinės Amerikos Valsty
bėse buvo įsteigtas Tautos 
Fondas. Jisai išaugo iš Lie
tuvių Politiškojo Seimo, kurs 
Chicagoje buvo sušauktas 
1914 m. rugsėjo 21-22 d. Į 
seimą suvažiavę apie 300 de
legatų nuo katalikiškųjų or
ganizacijų paskelbė rezoliu
ciją, reikalaujančią Lietuvai 
plačių laisvių ir kovai dėl 
laisvės įsteigė Tautos Fondą.

Į pabaigą 1916 m. Tautos 
Fondas jau turėjo 50 skyrių, 
o 1918m. pradžioje skyrių bu
vo net 150. Nuolatiniai na
riai — aukdtojai darydavo 
šitokį gražų pasižadėjimą.

„Aš žemiau pasirašęs ži
nau, kad: 1. Mūsų Tėvynę 
Lietuvą ištiko baisiausia ne
laimė. 2. Mūsų Tauta šian
dien be pastogės, nes jos na
mai sudeginti. 3. Mūsų Tauta 
alkana, nes jos maistas iš
plėštas. 4. Mūsų Tauta kenčia 
nuo šalčio, nes ji neturi kuo 
apsidengti. 5. Mūsų Tautą 
galingi priešai stengiasi iš- 
tautinti, nes lietuvių apgy
ventame krašte steigia ne
lietuviškas mokyklas. 6. Mū
sų Tėvynės tūkstančiai ne
kaltų vaikelių tapo našlai
čiais ir nėra ka& juos globo
tų ir mokintų. 7. Lietuva nuo 
amžių yra nekaltai persekio
jama, skriaudžiama ir neturi 
politiškos liuosybės. — To
dėl vardan Dievo, vardan 
krikščioniškos labdarybės ir 
žmoniškumo tvirtai pasižadu 
nuolat mokėti kas mėnuo po 
.... ant Lietuvos aukuro, kad:

1. Lietuvą pridengti ir nuo 
bado išgelbėti,

2. Lietuvos našlaičius pri
globti ir išmokinti,

3. Lietuvai išgauti politiš
ką neprigulimybę.”

Nors1 šio dokumento kal
ba neišdalihta, bet ji taip

nuoširdi ir gilia Lietuvos 
meile persunkta!

Buvo atsiekta žymių dar
bų. Tautos Fondas surinko 
daugiau pusės milijono dole
rių. Anais laikais, kada do
leris dar nebuvo nuvertintas, 
tą sumą dabartiniais pinigais 
beveik dvigubai tektų ver
tinti. Iš Tautos Fondo sukel
tų kapitalų buvo skirta:

Kovai dėl nepriklausomy
bės (diplomatinei akcijai)
— $306,886 dol.; Nukentėju- 
siems nuo karo šelpti — 115,- 
766 dol.; Kultūros reikalams 
(mokykloms, stipendijoms)
— 56,283 dol.; Organizacijos 
reikalams — 36,677 dol.

Visiems minėtiems reika
lams kartu 515,613 dol.

Buvo leidžiamos knygos, 
biuleteniai, palaikomas infor
macijų biuras ir visais gali
mais būdais veikiama dėl 
Lietuvos atstatymo. 1918 m. 
kovo 3-19 Tautos Fondas bu
vo paskelbęs „Laisvės Savai
tę”, kuri labai papildė ištek
lius. Į lietuvius buvo paleis
ti prasmingi šūkiai, kaip pa
vyzdžiui :

— Taupyk, bet Lietuvai 
kišenės neuždaryk.

— Aviliui visos bitės išti
kimos.

Gražūs Tautos Fondo at
siekti rezultatai, jo sukeltos 
didelės lėšos ir pravestoji 
propaganda Lietuvos reika
lui gali būti pavyzdžiu ir da
bar.

Prie to Fondo daug dir
bęs, taigi jį gerai pažinęs, 
prof. K. Pakštas taip apie jį 
atsiliepia:

„Tai buvo didžiausia lietu
vių tautos istorijoje grynai 
privatine iniciatyva ir be jo
kios valstybinės paramos iš
augusi labdaringoji lietuvių 
organizacija, kūrusi Lietuvos 
valstybę ir maloningai atsi
liepusi į visus opiausius tau
tos reikalus didžiojo suspau
dimo dienomis”.

Blaivybės Sąjudži
Sukaktį Minint

Prieš 35 metus, 1909 
rugsėjo 22 d., kun. P. Saui 
saitis sukvietė į Waterbu 
Conn., pirmą lietuvių prieš

<ANGLŲ
(Tęsinys)

^metais, skirtum 
įjnai buvo nulemti 
^jė abi pusės, dalyvi 
, ambasadoriams. 1 
^oiai buvo šie: Kad I

koholinį seimą Amerikoje 0^ teisių į Podl 

čia buvo įsteigta „Amerii ^Įfgjovy vaivadiją;

į, rinktis didžiojo kt 

.įveju turės vykti į
^jo arkivyskupas ka

Lietuvių Katalikų Blaivin 
kų Sąjunga”. Pradėtas 
vesnis blaivybės sąjūdis.

Vėliau buvo šaukti seii iįekvienuose tokiuos 

Bostone, Mass., New Yor ^bajorija turės lygią 

Worcestery, Mass., Mine balsų didžiuma i 

ville, Pa. Įvedus prohibic turės tuo pačk 
Blaivybės draugijų veikiu pigiuoju Lietuvos Ku 
kaip ir atpuolė, susilpnėje 
net dabar ypatingo gyvu ^valstybių sienų; k:

fjįanti iš eilės Lenki jo 

^tais maskolius pad 
Lietuvon, kurie bi 
kad 1655 m. jis i 

gi Lenkijos karalius 
aris jį spaudė iš kit 

jį trauktis ligi Mas 
<aigė ligi 1667 m. sa 
Šios trylikos metx p

Polockz, Vitepsl 
(tad turi sugrįžti lei 
tip Nevel, Vieliss ir 

blogą įtaką žm^^’bS "J"*

^omet turės vykti k

nerodo. O vis dėlto lietu1 
išgeriama nemažai. Yra 
tuvių apgyventų rajonų, k 
gatvės sankryžoje iš ketu 
kampų net trijuose yra po 
tuvišką saliūną, prageria 
šimtai tūkstančių dolei 
Būtų svarbu, šios sukakt r' 
proga organizacijose n 
kartkartėmis paskaitomis 
kitais būdais iškelti blai 
bės idėjas, nurodant alko 
lio kenksmingumą sveika

moralei, pabrėžiant, kad 
bar, kai mums tiek reikaį

įkyti Smolensko, Sev 

iDnepro (Boristhenes)

ga lėšų kovai dėl Lietu si^ti grąžinamas Le 

laisvės, dėl nukentėjusių s
pimo, nusikaltimas tiek pi IBIŲ KRAŠTAS i 
go išleisti alkoholio nuodai į yra pilnas miškų

Petraičio Knyg<
Ispanų Kalba

Įspūdinga pulk. J. Petrui 
(dabar 'jau miręs) kn;

LKF> jjjjmienos y- žuvies e 
išrūpina didelių med 
p pakenčiamai derli: 
g dažnai sugadina jų 
am Lietuvos prel 
lir medžiuose, kurie y 
metimas valstybes. U 
ijny. Visomis maisto

apie pergyvenimus bolšev 
kalėjimuose, apie baisų 
benimą į Rusijos gilumą, a 
masinį politinių kalinių š 
dymą („Kaip jie mus suš

jirijų bandomis (nor 
ikaip Vokietijoje ir k 
ir gana stambiomis 

2, miškai jiems tieki? 
dė”) užsieniui pritaikyt ^kailių, apsigini 
laidoje išversta į ispanų k oro smarkumo.

“TEISYBĖ APIE SOVIETŲ RUSIJA”

KOMUNISTŲ SIEKIAI NESIKEIČIA

bą.
Bus 

Aires 
lo”, o
skira knyga.

spausdinama Bue: 
dienraštyje ,,E1 Pi 
vėliau bus išleista

sriai, atrodo, turi jų 
adangi bajorai yra ii

Kravčenko nauja knyga
Raudonosios armijos kari

ninkas,, inžinierius, nuo 1929 
m. iki 1944 m. komunistų 
partijos narys V. A. Krav
čenko, kaip užpirkimo komi
sijos narys atvykęs į Ameri
ką, yra nusprendęs atskleisti 
visą tą priespaudą, kurią tu
ri pakelti žmonės, sukaustyti 
bolševikų režimo. Jisai .yra 
parašęs knygą: „The Truth 
About Soviet Russia”, kuri 
būsianti išspausdinta Illinois 
valstybėje.

Žurnalo „Cosmopolitan” 
š. m. rugsėjo numeryje buvo

pabaiga jo straipsnių, pava
dintų: „I Broke With Stalin’s 
Russia”, čia jis prisimena tą 
didelę riziką, kokios jisai i- 
masi atskleisdamas bolševiz
mo sukaustytų tautų vergi
jos kančias. Jis prisimena 
paslaptingą mirtį generolo 
Krivitskio, apie paslaptingą 
nužudymą studento Shekdon 
Harte, kurs buvo Trockio se
kretoriumi, apie nužudymą 
Trockio ir Carlo Tresca, kur
sai buvo žinomas prieškomu- 
nistinis veikėjas, radikalas.

Kravčenko pasakoja, kaip 
stropiai žmonės yra sekami,

šnipinėjami bolševizmo tėvy
nėje. Jis pabrėžia, kad Ko- 
minterno panaikinimas yra 
tik akių dūmimas. Jis pa
skelbia turįs žinių, kad Sta
lino įpėdiniu esąs ruošiamas 
Molotovas.

Palygindamas gyvenimą 
Rusijos su Ameriką, jis pa
brėžia, kad iš 175,000,000 Ru
sijos gyventojų gal tik 100,- 
000 asmenų, ir tai tik prieš 
dabartinį karą, buvo, kurių 
gyvenimo sąlygos (atlygini
mas) prilygo ar prašoko vi
dutiniško Amerikos darbi
ninko gyvenimo sąlygas, ir 
tie šimtas tūkstančių Rusi
jos laimingesniųjų buvo biu
rokratai (bolševikų valdi
ninkai, komisarai). Toliau, 
Kravčenko, iškeldamas bol
ševikiškos sistemos netinka
mumą, stato tokius klausi
mus:

Kodėl kapitalistinėje Ame
rikoje darbininkai yra gerai 
apsirengę, gerai maitinasi, 
kai Rusijoje, kuri „nusikra
tė kapitalistų”, po tiek metų 
įtempto darbo, vistiek darbi
ninkai tebėra skarmaluose, 
bloguose butuose ir alkani?

Kodėl streikuojantieji dar
bininkai Amerikoje nėra nei

šaudomi, nei į kalėjimus de
dami, o Rusijoje taip daro
ma? ‘

Kodėl Amerikos darbinin
kai, kurie pavėlavo į darbą 
21 minutę, nėra sodinami ka
lėjime nei ištremiami į pri
verčiamuosius darbus, o Ru
sijoje jie tik to susilaukia?

Kodėl Amerikoje piliečiai 
gali kritikuoti savo vyriau
sybę ir jie nė kiek nesibijo 
nustoti savo darbo ar būti 
ištremtais ?

„Ką pamačiau Amerikoje, 
— rašo Kravčenko, — tas 
mane įtikino, kad ta asmens 
ir politinė laisvė, kuria džiau
giasi amerikiečiai, tas nebu
vimas baimės, prievartos ir 
tokių šališkų neteisybių, o 
taipgi ta medžiaginė gerovė 
kalba už Amerikos demokra
tiją ir prieš Sovietų režimą.

„Aš niekada nebūčiau nu
kirtęs ryšių su Stalino vy
riausybe, jei aš būčiau paju
tęs nors mažiausį Kremliaus 
diktatorių norą suteikti so
cialistinės valstybės žmo
nėms tas keturias laisves, 
kurių jie taip desperatiškai 
reikalingi”.

Įtakingi Meksikos laikraš
čiai, kaip dienraštis „Excel
sior”, savaitraščiai „Mana
na” ir „Hoy” įsidėjo steno
grafuotas kalbas ir aprašy
mus slapto komunistų kon
greso, įvykusio šią vasarą 
Belas Artės rūmuose Meksi
koje. Komunistų kongrese 
buvo pabrėžta, kad komunis
tų siekimai (pasaulinė revo
liucija)., pasilieka nepakeisti, 
nežiūrint kai kurių iš Mask
vos išeinančių naujumų, ku
riuos daroma taikantis prie 
laikotarpio politinių aplinky
bių. Karas sudaręs labai pa
lankias aplinkybes komuniz
mo platesniam paskleidimui. 
Inteligentuose, armijoj, svar
biausia — darbo unijose (jų 
tarpe išvardyta C.1.0.) turi
ma slapta veikią komunisti
niai branduoliai, kurie duo
dą vilties sulaukti pergalės.

Tame slaptame komunistų 
vadų kongrese Čilės komu
nistų atstovas Lafferte pa
brėžė, kad Pietų Amerikos 
valstybėse, komunistų va
dams padedant ir diriguo
jant, ruošiamasi prie revo
liucijos, 
su savo 
sinėmis 
sijomis,
nizmo mintį paskleisti. Tos 
diplomatinės įstaigos tarp u- 
niversitetų jaunimo, tarp in
teligentų, populiarindamos 
rusų kaultūrą, drauge sklei
džia ir prielankumą komuniz
mo idėjoms. Nemažai atsie
kiama per SSSR draugų or
ganizaciją, kuri yra įsteigta 
Brazilijoje, Kolombijoje, U- 
ragvajuje, Čilėje, Costa Rico- 
je, Salvadore, 
Jungt. Amerikos 
ir Kanadoje.

Komunistinei 
daugiausia
esą iš karinių grupių ir iš 
Bažnyčios. Tai esą priešai 
Nr. 1. Kadangi Meksikoje 
Bažnyčios gyvenimas gero-

Sovietų atstovybės, 
prekybinėmis, finan- 
ir kultūrinėmis mi- 
padedančios komu-

Meksikoje, 
Valstybėse

revoliucijai 
pasipriešinimo

kai esąs apardytas, tai čia 
sudaromas lyg centras komu
nistinės įtakos į visą Pietų 
Ameriką. Kad palaužtų Baž
nyčios įtaką, slaptame komu
nistų vadų kongrese buvo 
nusistatyta visomis priemo
nėmis per organizacijas, mo
kyklas, per paskaitas, per 
spaudą pabrėžti, kad Romos 
katalikybė yra stabmeldiška, 
kad dvasininkai nedorovingi, 
žodžiu, visais būdais vesti 
propogandą prieš Bažnyčią ir 
jos atstovus. „Mes turime 
ruoštis, kad Meksika ir Pietų 
Amerikos kraštai būtų pasi
ruošę pasiimti vadovaujamą 
vaidmenį pasaulio užkariavi
me komunizmui... Būdami iš
tikimi Sovietams, mes artė
jame prie dienos, kada (revo
liucijos) aušra išauš...”, — 
kalbėjo komunistų vadai sa
vo tame suvažiavime.

Pažymėtina, kad suvažia
vime buvo paleista nemažai 
karčių žodžių ir prieš „kapi
talistinę” Angliją bei Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Žinoma, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse komunistai, 
iki šiol vis laisvai veikdami, 
nėra atsiekę žymių rezulta
tų, nes Amerikos darbininkai 
turi savas nuosavybes ir yra 
susipratę. Vargu ar ką ypa
tingo komunistai ir ateity čia 
atsieks, bet jei susilauksime 
didesnių puolimų prieš Baž
nyčią, prieš jos veikėjus ko
munizmui palankiuose laik
raščiuose, leidiniuose, tai vis
gi žinosime, iš kur jų pradžia. 
Iš kitos pusės, žinant tokias 
slaptojo kominterno agentų 
pastangas, visų patrijotiškai 
nusistačiusių piliečių pareiga 
yra prisidėti prie patrijoti
nės dvasios, žmoniškumo 
jausmų ugdymo, kad kruvi
nos komunistinės tiranijos 
slaptieji agentai nesuklaidin
tų geros valios, bet mažo su
pratimo žmonių.

LKFSB.

Džiaugiasi Knyg 
Apie Lietuvą

Išleidus ispanų kalba k 
gą apie Lietuvą, „Litua 
entre fuego cruzado”, įžyi 
argentiniečiai atsiuntė s1 
kinimus autoriui. Tarp 
buvo gauti laiškai iš am

f (sneaking and mea 
’kitur Europoje. Te 
š priežastis paeina iš 
š!avery) vergiškumo, 
nuomininkus pakęsti 

būrį (a good 
varžomai plėšti be 
šte ir, jei nori (if j 
Jis nedrįsta burno 

j tau už liovimąsi, ka

savaitėje; ir jeigu jis 
sta) pirmadienio, ta 
i Jei kas jų teirauj 

sadoriaus prof. Ruiz More ^v^at^kys.’ ai 
garsaus rašytojo Maniij 
Galvez, publicisto Saiaci C 
to ir daugelio kitų Lietu’ 
draugų. Knygos keli šia 
egzempliorių jau išsiunti 

ta diplomatams, i-----
niems pareigūnams, biblic 
koms ir universitetams.

^dieniais, lygiai k 
h karuose prieš Ler 
•barbarišką žiaururr. 

■ palydovą), atsakyd 
ainiams, skersdami 

aukšt ir tt. Jie j 
kunigaikščiui, ii

Mirė prel. Byla
-negu Vladislaus Ja 
iUnkiją, ir ten juc 
Snis ir uždėjo pus 
W) jokio kito ą 
žvėrių kailius, dro 

bajorai vilkėjo 
jiems atvežami 

prasta liaudis dai

Lietuvoj mirė prel. Juo 
pas Byla, buvęs Kauno ai 
vyskupijos kancleris ir 
pitulos kanauninkas. A 
žiaus buvo 73 metų, kilę* $vi dar daugely
Kažemėkų kaimo, Jurba i 
valse., Raseinių apskritu ūėiai valgo duoną

Baigęs Kauno kunigų ..... 
minariją buvo įšventini^l0spac 
kunigu 1894 metais ir bi ^ M^ar, 
paskirtas katedros vik"^' 
kurį laiką buvo Sen. Va 
parapijos administrator! 
vėliau vėl buvo paskiru that gave teeth, 
prie Kauno katedros.

Turėjo stiprų, i 
balsą, apie 12 metų buvo du .
dojimo mokytoju kunigų b 0^ (Com), 
minarijoje. Didžiojo Ki ,ru^1 nu^auS| 
metu buvo per trejus me laikomas ba 
klebonu Naujoje Žagarėje 2^°^ 
vėliau buvo perkeltas 
prie Kauno katedros ir dr 
ge dirbo arkivyskupijos k; 
celiarijoje.

Šis karas jį užklupo esi 
kanauninku Kauno kapi

^kultų ir neišsijotų, 
■I® tos pačios prie;

■, ir vok 
ir jokis priežo 

kaip
davė dantes, D

U dietos valgiai y 
jie turi apsčiai, 

gėr

^kų ir prancūzii 
*’ totų vietų arti E

jamas prelatu. Gal gavo I J/tgi’ i’ 
aukštinimą šio karo metul^^a

LIETUVIŲ 
^bendrai (tiek 
kalba rusiška kali 

raštus ir dokur 
ktgi, jų kalboje ;

; kas, ati 
roną. Taip, vie

Bū*. ..
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TUVA ANGLŲ SPAUDOJE 17-TAME AMŽIUJE
iekta žymių dar- Prieš d 
Fondas surinko rugsėjo d 

sės milijono dole- saitis J
laikais, kada do- 
buvo nuvertintas, 
oartiniais pinigais i 
gubai tektų ver- 
utos Fondo sukel- 
į buvo skirta: 
ėl nepriklausomy- 
)matinei akcijai) 
3 dol.; Nukentėju- 
karo šelpti —115,- 
Lultūros reikalams 
as, stipendijoms 
dol.; Organizacijos 
— 36,677 dol.
minėtiems reika- 

u 515,613 dol. 
sidžiamos knygos, 
i, palaikomas infor- 
uras ir visais gali
ais veikiama dėl 
atstatymo. 1918 m.
Tautos Fondas bu- 

bęs „Laisvės Savai- 
labai papildė ištek- 
tuvius buvo paleis- 
ngi šūkiai, kaip pa-

foholinį J 
čia buvo J 
letuvim 
kų SąjįJ 

vesnis iį?
Vėliau J 

Bostone, J 
Worcester 
ville, h J 
Blaivj’įd 

. kaip ir d

nerodo, (į 
išgeriami

gatvės d 
kampijt;' 
tuvišką J 
šimtai n 
Būtų d 
proga J 
kartW 
kitais lį 
bes idfįiJ 
lio kerį-

(Tęsinys)
Jop, 15G6 metais, skirtumai pradėta derinti; 
galutinai buvo nulemti 1569 metų sutartimi, 

t pasirašė abi pusės, dalyvaujant keliems kitų 
ybių ambasadoriams. Vyriausieji sutar- 
Btraipsniai buvo šie: Kad lietuviai ateičiai tu- 
fcisakyti visų teishj j Podlachijos ir Volinijos 
racijas ir Kiow vaivadiją; Kad jie niekad ne- 
| patys rinktis didžiojo kunigaikščio; bet va
nos atveju turės vykti į vietą, kur juos su- 
ĮGniezno arkivyskupas kaipo Lenkijos inter- 
kad kiekvienuose tokiuose rinkimuose lenkų 
tuvių bajorija turės lygią galią balsų davime; 
Set kuris balsų didžiuma išrinktas kaipo Len- 
Ikaralius, turės tuo pačiu laiku būti apskel
bs Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu; kad rin- 
I visuomet turės vykti kokioje nors vietoje 
abiejų valstybių sienų; kad Parlamentas tu- 
psėdžiauti iš eilės Lenkijoje ir Lietuvoje ir tt. 
54 metais maskolius padarė daug ir baisių 
Ižimų Lietuvon, kurie buvo vykdomi tokiu 
bkimu, kad 1655 m. jis paėmė Vilnių. Jis jį 
tė, ligi Lenkijos karalius (padaręs taiką su 
p, kuris jį spaudė iš kitos pusės) jį išvijo, 
įvertė jį trauktis ligi Maskolijos sienų. Betgi 
s nesibaigė ligi 1667 m. sausio mėn., kada bu- 
Uderėtos trylikos metx paliaubos šiomis su
pis: Kad Polockz, Vitepski, Duneburg ir arti- 
ĮLiefland turi sugrįžti lenkui (to the Polan-

įpyk, bet Lietuvai 
teuždaryk.
liui visos bitės išti-

blogąįtri 
moralei:, 
bar, hi j 
galėšįį|

j Tautos Fondo at- 
zultatai, jo sukeltos 
lėšos ir pravestoji

ida Lietuvos reika- 
oūti pavyzdžiu ir da-

to Fondo daug dir- 
gi jį gerai pažinęs, 
Pakštas taip apie jį

a:
ouvo didžiausia lietu- 
tos istorijoje grynai 
ie iniciatyva ir be jo- 
Istybinės paramos iš- 
labdaringoji lietuvių 
acija, kūrusi Lietuvos 
ę ir maloningai atsi- 
į visus opiausius tan
talus didžiojo suspau- 
ienomis”.

(dabar j 
apiepd 
kalėjte 
benimi;: 
masĖi: 
dymąd 
dė") Ė 
laidoje--! 
bą.

NESIKEIČIA Aires i 
lo", od 

skirst

Į betgi Nevel, Vieliss ir Sebisch išimami iš 
kz ir Vitepski vaivadijų; Kad maskolius tu- 
silaikyti Smolensko, Sevir ir visą Vkrainą 
is Dniepro (Boristhenes); kad Kiow po dvejų 
‘turi būti grąžinamas Lenkijos karūnai; etc.

ETUVIŲ KRAŠTAS IR PAPROČIAI
raštas yra pilnas miškų ir ežerų, kurie duo- 
iros stirnienos ir žuvies atsargos. Girios talp
ins parūpina didelių medaus ir dervos kiekių. 
Į yra pakenčiamai derlinga, bet kraštutinis 
Iper dažnai sugadina jų derlius.
lūžiausia Lietuvos prekyba glūdi dervoje, 
ne, ir medžiuose, kurie yra vežami į Olandiją 
as svetimas valstybes. Už tai jie gauna drus- 
b vynų. Visomis maisto reikmenimis jie yra 
gerai aprūpinti; yra gerai apsirūpinę dide- 

I galvijų bandomis (nors galvijai nėra taip 
bti, kaip Vokietijoje ii' kitose jų kaimyninėse 
e) ir gana stambiomis avių kaimenėmis, 
t to, miškai jiems tiekia arminų, kiaunių ir 
lų rūšių kailių, apsiginti nuo (kitaip nepa- 
Rmo) oro smarkumo.
Įetuviai, atrodo, turi jų kokybei atitinkamą 
I kadangi bajorai yra išdidūs ir viešpatauja 
Sneering), ir- liaudis tiek pat paslanki ir že- 
įasė (sneaking and mean spirited) čia, kaip 
kir kitur Europoje. Tokios temperamento 
lybės priežastis paeina iš neįmanomo (unrea-

ąs apardytas, tai čia 
mas lyg centras komu- 
:s įtakos į visą Pietų 
ką. Kad palaužtų Baž- 
įtaką, slaptame komu- 
vadų kongrese buvo 
atyta visomis priemo- 
per organizacijas, mo- 

s, per paskaitas, per 
ą pabrėžti, kad Romos 
kybė yra stabmeldiška, 
vasininkai nedorovingi, 
i, visais būdais vesti 
gandą prieš Bažnyčią ir 
tstovus. „Mes turime 
is, kad Meksika ir Pietų 
ikos kraštai būtų pasi- 

pasiimti vadovaujamą 
aenį pasaulio užkariavi- 
omunizmui... Būdami iš- 
ii Sovietams, mes arte-

nvi I
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šiol vis laisvai veikdami, Bti 
i atsiekę žymių rezulta- mind
les Amerikos darbininkai kimi?
savas nuosavybes ir yra 

pratę. Vargu ar ką ypa- 
;o komunistai ir ateity čia 
eks, bet jei susilauksime 
rsnių puolimų prieš Baž-

paskd 
kurti 
panti 
vėliad 

prie H
ią, prieš jos veikėjus ko
mizmui palankiuose lank
čiuose, leidiniuose, tai vis- 
inosime, iš kur jų pradžia, 
kitos pusės, žinant tokias 
ptojo kominterno agentų
itangas, visų patrijotiškai Jį 
jistačiusių piliečių pareiga ' 
i prisidėti prie patrijoti- 
! dvasios, žmoniškumo

doji^ 
mini' J

įsmų ugdymo, kad krūvi- 
3 komunistinės tironijos 
ptieji agentai nesuklaidin- 
geros valios, bet mažo su- 
itimo žmonių.

i#*

le slavery) vergiškumo, kokį dvarponiai ver- 
vo nuomininkus pakęsti. Jeigu tiktai turi ge- 
lalydovų būrį (a good train of attendance), 
Ii nevaržomai plėšti bet kurio kaimiečio na- 
frašte ir, jei nori (if you please), įspirti jį 
n. Jis nedrįsta burnos praverti, išskyrus 
pti tau už liovimąsi, kai tu jau pavargai. Jie 
Įversti tarnauti dvarponiui penkias ar šešias 
Į savaitėje; ii' jeigu jis jiems pasigaili (kaip 
rasta) pirmadienio, tai jie turi sekmadieny 
rbti; Jei kas jų teiraujasi, kodėl jie dirba tą 
i jie gatavai atsakys, argi mes neturime val- 
ekmadieniais, lygiai kaip ir kitomis dieno
davo karuose prieš Lenkiją jie liūdnai paliu
ko barbarišką žiaurumą (įprastą menką dva 
ho palydovą), atsakydami pasigailėjimo vi- 
limtiniams, skersdami nėščias moteris, žū
ki vaikus, ir tt. Jie yra neištikimi (perfi- 
įsavo kunigaikščiui, ir nepaiso priesaikų ir

pn negu Vladislaus Jagello didelį jų skaičių 
g į Lenkiją, ir ten juos aprengė vilnonėmis 
įlomis ir uždėjo pusbačius ant kojų, lie- 
Ihežinojo jokio kito aprangalo, kaip tik ne
is žvėrių kailius, drobes, ir išvidinę liepų 
pieša, bajorai vilkėjo audinius; bet jų dra- 
Ibuvo jiems atvežamos pagamintos iš kitų 
a. Paprasta liaudis dar nėra tiek civilizuota, 
tebedėvi dar daugely vietų savo senovišką
Ką.
limiečiai valgo duoną, padarytą iš kviečių 
neiškultų ir neišsijotų. Tą jie vadina Duonos, 
|a: (dėl tos pačios priežasties, kad lenkai duo- 
idina Bozydar, ir vokiečiai Gottes-gab, Die- 
Įvana) ir jokis priežodis nėra dažnesnis lie- 
Būpuose, kaip
pieva davė dantes, Dosi duonos, t. y. 
|God that gave teeth, will give bread.
|ti jų dietos valgiai yra žuvis, žolės, ir šak- 
kui'ių jie turi apsčiai.
Ižniausias krašto gėralas yra brandy rūšis, 
lyta iš grūdų (Corn). Apart to, jie turi šiek 
liaus, ir rūšį midaus, suvirinto su apyniais, 
Įkartais laikomas bajorų namuose per šim- 
įtų. Pastaruoju laiku ten įvežama didelių kie- 
Įpaniškų ii' prancūziškų vynų, iš Karaliau- 
jir kitų vietų arti Baltick Jūros.

! LIETUVIŲ KALBA
Įetuviai bendrai (tiek miestuose, kaip ir kai- 
fe) kalba rusiška kalba: ir tąja kalba suraši- 
Izisus raštus ir dokumentus judikatūros teis- 
|e. Betgi, jų kalboje yra didelė lotyniškų žo- 
jpriemaiša; kas, atrodo, patvirtina pasaką 
■daemoną. Taip, vieton Ignis jie sako ugnis;

unda, vanda; aer,oras; sol, saulė; mensis, menuo; 
dies, diena; ros, rasa; Deus, Diewas; vir, virus, etc. 
Be to, jie turi daug lenkiškų žodžių, nors tos dvi 
kalbos originaliai nėra tos pačios. Lotynų kalba 
čia tiek yra paprasta, kaip ir Lenkijoje; ir jūs ne
sutiksite lietuvio (nuo kunigaikščio ligi artojo), 
kuris negalėtų jums atsakyti tąja kalba. Tas gal 
todėl, kad graikai pirmieji juos išmokė rašto, 
nes laiškus jie vadino Gromata (graikiškai Gram- 
mata): nebent jei, gal būt, jie tiesioginiai gavo 
juos iš rusų, kurie vartoja tą patį žodį.

PAGONYBE
„Jokia Europos tauta nėra labiau paskendusi 

stabmeldybėje, kaip lietuviai. Apart kitų netik
rųjų ju Dievų,jie (kaip ir senovės egiptiečiai, grai
kai,romėnai ir indėnai) buvo dideli smakų garbin
tojai: ir daugelis jų tebegarbino juos ligi prieš pat 
keleris metus. Apie ką Sigismund, Herberšteino 
baronas (Comment, rer. Muscovit. P. 84) mums 
pasakoja šią atmintiną apysaką: „Neseniai grįž
damas (sako jis) iš Mozūrijos, Trakuose (Troki, 
mažas miestelis apie 8 angliškų mylių atstume 
nuo Vilna) mano šeimininkas supažindino mane, 
kad tais metais jam pasitaikė užtikti bičių avilį 
vieno šių šliužų garbintojo, kurį jis didelėmis pas
tangomis įtikino prisiimti tikrojo Dievo garbini
mą, ir užmušti savo žaltį. Netrukus po to, keliau
damas tuo keliu, jis užtiko vargšą žmogelį žiauriai 
nukankintą ir sužalotą, jo veidą raukšlėtą, jo bur
ną iškreiptą etc., pasiteiravęs apie jo nelaimės 
priežastį, jis gavo tokį jo atsakymą: šis nuospren
dis buvo jam uždėtas už jo dievo užmušima, ir 
kad jis turėsiąs pakęsti sunkesnių kančių, jei jis 
nesugrįž išpažinti savo senojo tikėjimo”.

„Netgi ligi šios dienos čia yra daug šios stab
meldy bės pėdsakų: nes daugely kaimų (tiek Lie
tuvoje, kaip ir Prūsijoje) jūs sutiksite vargšus bū
rus, kurie laiko savo namuose žalčius, kuriems 
jie (nors viešumoj krikščionys) rodo daugiau pa
garbos, negu paprasto prietaringumo, ir mena, kad 
didelės nelaimės juos užkluptų, jei šie Laria nu
kentėtų. Be to, senoviniai lietuviai turėjo stabą, 
jų vadinamą Percune, kuriam jie degindavo nuo
lat degančią ugnį, tokiu pat atsargumu ir rūpes
tingumu, kaip bet kada vestalių ugnis buvo užlai
koma Romoje. Nes, jei Waidelot (arba kunigas, 
kuris turėjo saugoti aukurą) leistų ugniai užgęs
ti, jis galėjo būti tikras mirsiąs už tai. Panašios 
ceremonijos buvo vykdomos paminint Kiern’ą; 
vieną jų kunigaikščių, kalno viršūnėje, netoli nuo 
Dzievvaltow. Šiuos ir daugelį kitų prietarų, jie 
atrodo, pasiskolino iš romėnų, kurie atvyko į šią 
šalį Palemono vadovaujami. Todėl jie, būdavo, 
degindavo savo mirusius; vildamiesi (sako Caja- 
lowicz, part 1, Hist. Lithv. lib. 5, p. 140) prisikė
limo iš pelenų, kai keistas Dievas ateis visą žemę 
teisti nuo vieno jų kalnų viršūnės.

„Iš šių stabmeldškų praktikų jie pirmą sykį 
buvo krikščionybėn atversti Vladislovo Jagello, jų 
didžiojo kunigaikščio, kuris, 1386 metais vesda
mas Hedvigę, Lenkijos karalienę, virto krikščio
niu, ir buvo Krokuvoje tos vyskupijos vyskupo Jo
no pakrikštytas. Sakoma jį buvus labai pamaldų 
ir ištikimą kunigaikštį, ir nepaprastai uolų at
vedant visą didžiąją Lietuvos kunigaikštiją į 
krikščionišką tikėjimą. Iš pradžių jis susidūrė 
su nemenku pasipriešinimu: bet kada karalius 
nukirto jų aukštus medžius (jų pagoniškų 
dievų bažnyčias) ir jam nieko blogo neatsiti
ko, žmonės ėmė galvoti, kad jų stabai niekad 
nepakęstų šio įžeidimo, jei jie pajėgtų keršinti; 
ir todėl jie nutarė klausyti savo kunigaikščio 
patarimo. Po to, karalius tuojau pastatė kated
rą, ir įsteigė vyskupiją, Vilniuje; ir karalie
nė septynias parapijų bažnyčias kaimynystėje 
aprūpino klierikais, iškilmių apranga; ir visu kuo, 
kas reikalinga dieviškai tarnybai. Rusai tuo lai
ku (taip kaip dauguma jų tebėra šiandien) buvo 
graikiškos bažnyčios nariais: todėl karalius ma
nė būsiant gera uždrausti sutuoktuves su Russ, 
kurie nesiderintų prie Romos bažnyčios, šiandien 
daugelis lietuvių priklauso graikiškai bažnyčiai, 
nors daugiau romėniškajai. Vilniuje, ir keliuose 
kituose didmiesčiuose, daugelis gyventojų yra liu- 
teriai.

VILNIUS
„Visa kunigaikštija yra padalinta į 10 vaiva

dijų; metropolis ir visų jų vyriausia yra Vilna. 
Kitos vaivadijos yra Troki; 3. Minsko; 4. Novo- 
grod; 5. Breste; 6. Vohinia; 7. Kiou; 8. Miecis- 
law; 9. Vitebsk; 10. Poloxko.

„Vilna (gyventojų vadinamas Vilenski, vokie
čių vadinamas die Wilde) gavo savo vardą nuo 
upės, prie kurios jis stovi. Namai, apskritai, yra 
žemi ir menki; visi mediniai, išskiriant tiktai pas
tatus kai kuriose gatvėse, kur kitų tautų pirkliai, 
čion atvykstą prekiauti, pasistatė sau daugiau 
negu paprastus padorius (gentile) namus iš ak
menų. Dauguma bažnyčių yra mūrinės; kai kurios 
medinės. Priemiesčiai čia nėra pastatyti kaip ki
tuose Europos miestuose; bet pasieniais aplink, 
sumišusiu ir netvarkiu būdu: kiekvienas žmogus 
statosi sau namą (kuris yra ne kas kita, kaip tik 
medinė būda), kur jam patinka. Piliečiai yra ne
paprastai skurdūs ir tingūs, vergai savo bajo
rams ir savo pilvui. Jie pasižymi, kaipo dideli 
svogūnų ir česnako'mėgėjai; ši dietos rūšis (gel- 
bima jų dūminių pirkių) apakina pusę jų, pirma 
negu jie išgyvena ilgesnį amžių. Per didelis jų ne
susivaldymas gėraluose kelia nuolatinių ginčų 
tarp jų. Jei pašalietis užmušamas tose muštynėse, 
žmogžudys sumoka tiktai 16 dolerių kaipo pabau
dą. Jei užmušamas lietuvis ir žudikas pasprunka,

tai yra įprasta negyvą lavoną laikyti užbalzamuo- 
tą tol, kol jie gali suimti bėglį, kurio jie negali 
nusmerkti neparodę jam lavono, kurį jis nužudė. 
Visame mieste nėra nei vienos viešosios ligoni
nės, nors jam tokio dalyko reikia labiau, negu 
bet kur kitur Europoje, jei galėtume spręsti iš 
gaujų ubagų, kurių pilna kiekvienoje gatvėje. Vie
nintelis vykusios statybos pastatas yra bernar
dinų vienuolynas, visas iš tašyto akmens. Mas
kviškė pirklių bendrovė irgi turi pasistačiusi, pa
lyginamai, dailų pastatą, parūpintą iš Maskvos at
vežtiems kailiams, arminams ir kitoms brangioms 
prekėms sukrauti. Didieji didžiojo kunigaikščio 
rūmai neturi nieko įžymaus savy, betgi ginklų san
dėlis (armory), prisimenant, kad pati Lietuva 
neturi vario ar geležies kasyklų, yra aprū
pintas stebėtinai visomis ginklų ir šarvų rūši
mis. Maždaug dviejų angliškų mylių atstume nuo 
Vilna, didysis Kunigaikštis turi kitus rūmus (nuo 
jų vietovės vadinamus Wersupa, tai yra, arti van
dens), Lenkijos karaliaus Sigismundo pastatytus, 
vien iš medžio, ir padailintus su parku, ir malo
niais vaismedžių sodnais, ir sodais.

„Kiti Lietuvos miestai turi maža ką įsidėmėti
no, apart to, kad jie duoda titulus vaivadoms ir 
kunigaikščiams. Kiek daug pastarųjų yra užsili
kę, galima lengvai atspėti iš to, kas pasakojama 
apie Vitpldus’ą, kadaise jų didįjį kunigaikštį, kad 
jis savo kariuomenėje turėdavo nemažiau 50 ku
nigaikščių (Dukes).”

ŽEMAITIJA
Pasidairykime dar, kaip vaizduojama Žemaitija 

(Samogitia):
„Šis kraštas gavo vardą nuo savo vietovės, kuri 

yra žema ir šlapia; Samogitz, gyventojų kalboje, 
reiškia pelėtą žemę: iš čia maskolius ją vadina 
Samotzkasemla.

„Jis rubežiuojasi žiemiuose su Liefland; rytuo
se ir pietuose su Didžiąją Lietuvos Kunigaikštija; 
vakaruose su Baltijos jūra ir kai kuriomis Prūsų 
dalimis.

„Didesnė krašto dalis yra nuolat apsemta upių 
ir ežerų, nepereinamų pašalų. Kitur yra pilna 
miškų, kurie parūpina gerokai medaus, švaresnio 
ir geresnio, negu bet kur Lietuvoje ar Lifliandi- 
joje.

„Gyventojai mažai skiriasi nuo lietuvių tiek el
gesiu, papročiais ir kalba. Jie yra permirkę tam
suoliai (sottishly ignorant), labai prietaringi ir 
lengvai prigaunami. Jie nevartoja arklų žemei 
arti, bet kasa špatais ar basliais, kaip yra įprasta 
kaikur Maskolijoje. Kai vienas jų gubernatorių, 
pastebėjęs kaip jo tautiečiai ūkininkavime buvo ki
tų tautų pralenkti, stengėsi išmokyti juos arimo, 
meno, pasitaikė, kad per dvejis metus po to jų der
lius buvo ne taip geras, kaip anksčiau; žmonės 
tada nepasisekimą primetė naujam pabūklui ir 
taip supyko, kad gubernatorius džiaugėsi proga 
peikti eksperimentą, bijodamas sukilimo. *

„Kai Vladislaus Jagello atvertė Lietuvą į 
krikščionišką tikėjimą, vykdydamas šį nusistaty
mą, jis pats vykdavo į šią šalį ir (degindamas jų 
šventus šilus, naikindamas žalčius ir kitus jų gar
binamus sutvėrimus) grasinimais ir pažadais pri
vertė juos prisiekti pamesti savo pirmykštį stab- 
maldumą ir garbinti tikrąjį Dievą. Bijodamas, 
kad, kai jo nugara nusisuks, jie vėl gali grįžti į 
savo pagonybę, jis įsteigė vyskupiją Mzdniki: ap
dovanodamas ją pajamomis pakankamai, kad už
laikytų vyskupą ir 12 klebonų (Prebends), kurie 
turėjo aptarnauti tiek pat parapijų mieste ir apy
linkėje. Visvien, gerajam karaliui nepavyko jo 
sumanymas, neigi jo įpėdiniams, kurie taip rū
pinosi vykdyti jo sumanymą, ir ligi šiandien dau
gelį vargšų tamsuolių stabmeldžių galima užtikti 
šio krašto dykumose. Jie (kaip ir lietuviai, apie 
kuriuos kalbėta anksčiau) garbina keturkojį žal
tį, maždaug trijų rankų (hands) ilgumo, jų kal
boje vadinamą Givosit. Vargiai besurasi šeimą be 
vieno šių naminių dievaičių. Jei juos ištinka 
kokia nelaimė, tai jie mano, kad tai todėl, kad 
mažytė dievvbė nebuvo gerai prižiūrima.

„Kaimiečiai laikosi dar kito pagoniško prieta
ro, šiuo būdu: Spalių mėnesio gale jie turi ben
drą suėjimą vyrų, moterų ir vaikų, kurie suneša 
į nuskirtą vietą duonos kepalų ir pilnų alaus in
dų. šiuos jie sudeda ant stalo, apkloto šienu. Tai 
padarius, jie atsiveda jauną telyčią, šerną ir kiau
lę, gaidį ir vištą, su kitais panašiais gyvuliais ir 
paukščiais, kiek namai įstengia, vyriškų ir mo
teriškų, poromis. Kai viskas taip jau būna paruoš
ta, išeina senas kunigas arba žynys, kuris, pakar
totinai murmėdamas kelis šiurkščius žodžius, laz
da suduoda aukojamąjį smūgį, ir tą smūgį kar
toja visa minia, ligi telyčia užmušama ir išdalo- 
ma į gabalus. Kol ši ceremonija vyksta, jie šaukia: 
„Šią dėkojimo auką mes skiriame tau, o Ziemien- 
nik (taip jie vadina prasimanytą dievaitį), užtai, 
kail tu malonėjai mus išsaugoti nuo visų praeitų 
metų blogybių; ir mes maldaujame tavęs saugo
ti ir ginti mus ateityje nuo gaisro, kardo, ligų, ir 
visų mūsų priešų”. Po to jie pasiima po truputį 
kiekvieno maisto rūšies, kokio jie parūpino, ir iš
dėsto keturiose namų kertėse ir ant žemės, gar
siai šaukdami: „Priimki, o Ziemiennik, mūsų at
našavimus, valgyk su mumis ir linksminkis”. Taip 
baigus iškilmę, likusią dienos dalį jie praleidžia 
puotaudami ir girtuokliaudami.

„Žemaitijoje nėra jokio miesto ar didelio mies
telio, verto atžymėti. Mzdniki yra skurdus ir nie
kingas (poor and despicable) miestas: visi kiti 
vargiai verti kaimų vardo.

„Lietuva ir ši provincija visą laiką buvo to pa
ties likimo ir pasikeitimų pusininkės. Jos abidvi 
kadaise priklausė rusams, kartą buvo užplūstos 
Teutonų Ordino; ir sykiu buvo atverstos iš stab- 
meldybės ir Vladislovo Jagello buvo pajungtos 
(subjected) Lenkijos karūnai”.

PASAULIO LIETUVIAI

LKFSR

Lietuviai Išpirko 
16 Vaikų.

Kinijoje ir kitose pasaulio 
dalyse, kur yra daug dide
liame varge gyvenančių ne
turtingųjų, kai kurie tėvai, 
gelbėdami save ir vaikus nuo 
bado, parduoda kartais net 
savo mažas dukreles ar sū
nelius. Daugelis tokių nelai
mingų mergaičių patenka į 
viešuosius namus, ar šiaip jų 
gyvenimas būna kaip vergių. 
Daug gero šioj srity padaro 
katalikų misijonieriai, išpir- 
kdami tokius kūdikius, duo
dami jiems pradžios mokslą, 
išmokydami amato ir priim
dami į krikščionių bendruo
menę.

Kūdikio išpirkimas kaš
tuoja apie 5 dolerius.

Chicago j e yra susidariusi 
lietuvių draugijėlė, „Kristaus 
Kančios Draugija”, kuri per 
nepilnus savo gyvavimo dve
jus metus jau išpirko 16 kū
dikių, nusiųsdami misijonie- 
riams atitinkamas pinigų su
mas. Išpirktiesiems parinko 
lietuviškus vardus. Be to, ta 
draugijėlė jau nusiuntė mi- 
sijonieriams 134 Mišių au
kas. Susirinkimus daro kas 
mėnesį, vis kitos narės bute 
ir kas susirinkimą paaukoja 
vieną dolerį misijų reika
lams ir kitiems geriems dar
bams.

Lietuviai Urugvajuje

— Uragvajaus sostinėje, 
Montevideo mieste, veikia ke
turios didelės cheminės rūbų 
dažyklos ir valyklos, kurių 
savininkai ir dalis tarnauto
jų yra lietuviai. Vieną iš tų 
įmonių turi buvęs Lietuvos 
armijos karininkas E. Dikas.

— Swifto skerdyklų vice
direktorius Ild. Lenvenis, ki
lęs iš Gruzdžių valsčiaus, ge
rai gyvena su savo šeima 
Montevideo mieste. Neseniai 
pastatė namus ir antram sa
vo sūnui, kurs yra baigęs a- 
viatoriaus mokslą ir dažnai 
skraido Uragvajaus padan
gėse.

— Lietuvaitės O. Steponai
tytė, ištekėjusi už ispano, M. 
Trinkaitė, ištekėjusi už Ku
bos piliečio, O. Dubosytė, iš
tekėjusi už Rumunijos pilie
čio — visos Montevideo mies
te turi po namus.

— Jaunas lietuvis moks
leivis S. Šiaučiūnas už pasi
žymėjimą moksle laimėjo 
aukso medalį Escuela Natio
nal de Comercio mokykloje, 
Argentinoje.

— Tarp Uragvajaus lietu
vių yra mėgstančių vaidybos 
meną. Ne taip senai jie statė 
komediją: „Paskolink man 
savo žmoną”.

— Uragvajaus valstybinio 
teatro pirmoji balerina yra 
Paula Jarmalavičiūtė, turi 
savo mokinių grupę ir vieti
nė spauda aukštai vertina, 
kaip jos pačios gabumus, 
taip ir jos sugebėjimus išla
vinti naujas pajėgas. Ji mie
lai lankosi ir po kitas lietu
vių kolonijas su programo
mis.

— Montevideo mieste A. 
nas Dambrauskas turi pianų 
fabriką ir parduotuvę. Pre
kybos reikalais jis lankosi ir 
kitose kaimyninėse valstybė
se.

— Keliolika lietuvių Mon
tevideo mieste turi prekybos 
ar pramonės įstaigas. Monte
video priemiestyje, Villa del 
Cerro, veikia žukelio kino te-

atras „Selecto”, Bartnikaičio 
foto studija „Esba” ir apie 
50 maisto produktų parduo
tuvių priklauso lietuviams.

Mirė kun. Jul. Gronskis

Lietuvoje mirė buvęs Pa
šušvio klebonas kun. Julijo
nas Gronskis. Gimęs jis bu
vo 1877 m. balandžio 9 d., 
kunigu įšventintas 1903 m. 
Pašušvio klebonu paskirtas 
1939 metais. Anksčiau jis 
priklausė vienai Rusijos die
cezijai, bet atvykęs į Lietu
vą ilgesniam laikui apsigy
veno Kauno diecezijoje ir bu
vo Krakių dekanato vicede- 
kanas. Gal būt, paskutiniu 
metu jisai buvo perkeltas į 
Krakes nes pranešime apie 
mirtį sakoma, kad velionis 
iš Krakių.

Pašušvio parapija nema
ža, apie 2,500 parapijiečių. 
Visų šventųjų titulu bažny
čia buvo čia pastatyta jau 
1533 metais, vėliau kun. 
Straševičius naujai bažnyčią 
atstatė 1798 metais.

Ištremtijjų gyvenimas

Meksiką yra pasiekę tie 
laimingieji tremtiniai, ku
riems pasisekė iš Sovietų Ru
sijos išsilaisvinti. Kai kurie 
iš jų gyvena Colonia Santa 
Rosa, Leon G. 10 Mexico. Iš 
tos kolonijos pasiekė Jungti
nes Ajnerikos Valstybes vie
nos buvusios tremtinės laiš
kas, kuriame ji taip aprašo 
savo pergyvenimus:

— Pakeliui į Sibirą mums 
plaukai prišaldavo prie va
gono sienų. Visiškai neturė
jome vandens gėrimui. Kas 
kelintą dieną berniukai per 
vagono langą išlįsdavo ant 
vagono stogo ir mums pa
duodavo sniego ir ledo troš
kuliui malšinti. Aš tada tu
rėjau prie savęs vaiką dvie
jų savaičių. Jis nebegalėda
vo gauti iš manęs maisto. 
Vandens gaudavome tik tre
čią ar ketvirtą dieną...

„Sibire kurį laiką gyveno
me iš drabužių, kuriuos su 
savimi buvome pasiėmusios, 
o jau kai važiavome iš Sibi
ro, tai tik su mažyčiu rišulė- 
liu rankose. Rusijoje turėjo
me pakelti baisias ligas, ken
tėjome badą, mitome žolė
mis, žiogais, valgėme šunie
ną ir kačių mėsą... čia esu su 
vaikeliu, kuris dabar turi 
trejus metus... Vyras mano 
toli, kariuomenėje. Norėjau 
jam pasiųsti žinelę, bet sun
ku su pinigais, prie savęs tik 
tris pezus teturiu...”

„Ameryka-Echo” atspaus
dino vieno kareivio, kurs da
bar yra Italijos fronte, atsi
minimus iš ištrėmimo dienų. 
Tasai lenkų armijos karys 
sako, kad daug rašoma apie 
vokiečių ir japonų žiauru
mus, bet pamirštama pažy
mėti, ką ištremtieji pergyve
no bolševikų rojuje, „kur ne 
tik žudo ir užmušinėja, bet 
milijonus žmonių tiesiog ba
do mirtimi nukankina”. Jam 
teko matyti vaikų, motinų, 
senelių lavonus pakelėse, pa- 
liai galežinkelių linijas, ku
rie gulėjo pūdami ir niekas 
nesirūpino juos palaidoti.

Išmušė 20 langų

Nuo lekiančių bombų Lie
tuvos pasiuntinybės rūmai 
Londone naujai neteko apie 
20 langų. Užkalė juos dabar 
stora popiera ir laukia toli
mesnių dienų. Neapsimoka 
stiklus dėti, kai juos taip 
dažnai ištrenkia.

Taip rašė Moses Pitt 16 šimtmetyje anglų vi
suomenei apie Lietuvą ir jos kaimynus. Aišku, iš 
tokio aprašymo ne kokį vaizdą anglai galėjo su
sidaryti apie lietuvius. Seniau mūsų proseniai ne
turėjo „propagandos ministerijos” ir vargu ar 
rūpinosi informuoti pasaulį apie save, šiandien 
kai kas yra analogiška: ir šiandien yra žmonių, 
kurie skleidžia įvairiausių paskalų apie Lietuvą. 
Mūsų pareiga, budėti ir savo tėvų ir protėvių kraš
to garbę ginti, jam laisvę ir nepriklausomybę iš
kovoti.
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Philadelphijos Žinios
viena seniausių Šv. Kazimie
ro parapijos parapijiečių, vi
są savo gyvenimo metą pra
leidusi Philadelphijoj.

Ji neturi artimų giminių, 
tik pusbrolio sūnus, kurie 
yra kariuomenėj ir gyveną 
Chester. Paskutiniu laiku se
nukę globojo geraširdžiai 
tretininkai ir kiti katalikai.

VYČIAI Į CAMDEN

ROŽANČIUS — LIETUVIS 
KŲ ŠEIMŲ MALDA

Ką Amerikos katalikai 
pradėjo ypatingai skleisti 
prieš keletą metų, tą Lietu
vos katalikai karštai turi per 
metų metus, šv. Kryžiaus 
vienuolijos T. Patrick Pey
ton, stebuklingai išgijęs per 
Marijos užtarimą ir rožan
čiaus kalbėjimą, sėkmingai 
pradėjo platinti mintį, kad 
visi šeimos nariai sykiu kal
bėtų šv. Rožančių kasdieną. 
Lietuviams katalikams tas 
paprotys yra labai brangus 
ir atsimintinas.

Juk lietuvis katalikas y- 
patingai myli Mariją ir Jos 
garbei kalbamą rožančių. Da
bar, kai Rožančinės mėnuo 
čia pat, vėl gera proga at
naujinti tą pasiryžimą ir kal
bėti šv. rožančių. Dabar yra 
daromas vajus rožančių kal
bėti kaip taikos ir vienybės 
maldą visų šeimos narių. Juk 
šiandien gyvename sunkius 
laikus. Beveik nėra namų, iš 
kurių nebūtų atsiskyręs 
brangus asmuo. Gal jis tą pa
čią valandą ypatingai reika
lingas mūsų maldos, Marijos 
užtarimo. Gal jis mintimis, o 
gal ir kalbėdamas rožančių

susijungia dvasioje ir mal
doje su visa šeimyna ir taip 
visi susivieniję atranda stip
rybės ir paguodos.

Sukalbėti sykiu visai šei
mai rožančių yra labai išga
ninga, šventa naudinga. Ir 
tai nėra taip sunku ir nega
lima, jei tik bus pasiryžta 
tai padaryti. Tik svarbu pa
rinkti visiems tinkamą lai
ką, turėti jaukią vietą, Ma
rijos stovylėlę, paveikslą, už
degti žvakutę, padaryti in
tenciją, melstis už karius, už 
taiką, kenčiančią Lietuvą ir 
visą žmoniją ir turėti vieną 
apaštalą, Vadą, kurs budėtų, 
kad nebūtų praleista nė vie
na diena ir gera proga su
kalbėti rožančių.

Jei kurią dieną turi būti 
pakeista valanda, tai parinkti 
tinkamiausią ir sukalbėti ro
žančių. Jei negali kalbėti vi
si, tai tą dieną tesukalba tie, 
kurie tai gali. Bet paprašyti 
ir kitų šeimos narių, kad, kur 
jie būtų ir jie kalbėtų atski
rai ir atsimintų kitus, kal
bančius drauge.

Teko sužinoti, kad jauni
mas pradeda ypatingą vajų 
ir pasižada būti apaštalais 
savo šeimose ir jie ragina, 
kad ir vyresnieji kalbėtų ro-

žančių. Pasisekimas didelis, 
nes Šv. P. Marija visuomet 
laimina tokius jaunųjų žy
gius. Kai kur sodalietės su
sirenka ir sykiu sukalba ro
žančių. Kitur kelios draugės 
kalba sutartinai. Palengvėl 
prisideda ir kiti šeimos na
riai ir jau visa šeima gerbia 
Mariją, kalbėdami šv. Rožan
čių. Pagirtina.

DALYVAVO VYČIŲ SEIME

Rugsėjo 23 ir 24 d.d. New 
Yorke įvyko Lietuvos Vyčių 
seimas. Iš Philadelphijos vy
čių 3 kuopos atstovėmis iš
rinkta p.p. Marytė Bigenytė 
ir Alberta Poškevičiūtė, bet 
į seimą kaip dalyvės išvyko 
dar Elena Jankauskaitė, E- 
leonora Jablonskytė, Olesė 
Azaranskaitė, Rita Mikolė- 
naitė, Elzbieta Sideravičiūtė 
ir kt. Visos Philadelphijietės 
dalyvavo visoj vyčių seimo 
įdomioj programoj.

Atstovai sugrįžo tuoj po 
seimo, kuris pasibaigė sek
madienį. Iškilmingos pamal
dos ir atsiminimas vyčių ka
rių ir Lietuvos, 
vių bažnyčioj, 
Marijos Aušros 
Yorke, N. Y.

Vyčių seime dalyvavo ir jų 
Vyr. Dvasios Vadas kun. St. 
Raila; jis atlaikė pamaldas 
ir seime skaitė referatą „Mū
sų Jaunieji Vyčiuose” ir vedė 
diskusiją tuo klausimu. Sei
mo metu išrinkta ir nauja 
Vyčių Centro Valdyba.

įvyko lietu- 
Šv. Panelės 
Vartų, New

GAL NETOLI LIETUVOS

Karys Kostas Antušas 
prieš kiek laiko išvykęs į tik
rą karą. Manoma, į Europą. 
Jis yra atvykęs Amerikon 
1927 m. Amerikos armijoj 
tarnauja antri metai.

Manoma, kad jis gal ir 
Lietuvą aplankys, jei tik pa
sitaikys proga, kai karas pa
sibaigs. Jis labai mėgsta ka
riuomenę, nors pagal savo 
amžių ir galėjo būti atleistas, 
bet jis pasiliko ten, kad ga
lėtų tarnauti Amerikai ir 
taikai.

IŠ VYČIŲ KARIO LAIŠKO

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 ir daug įvairenybių.

Lietuvių Radijo Programos Vedėjas

Antanas Dzikas

KARO KURSAI

3619 E. Thompson St. Philadelphia, Pa.

Šv. Juozapo Kolegijoj, 
Drexel, Pannea, Temple, 
Bryn Mawr, Haveford, Penn. 
State, Svarthmore ir Villano- 
va yra duodama neapmoka
mas kursas vyrams ir mer
gaitėms. Mokoma inžinerijos, 
gamtos mokslų ir adminis
tracinių dalykų. Visi norin
tieji mokytis, gali paduoti 
savo prašymus.

Tel REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Jean De La Brete

MANO DĖDE IR
MANO KLEBONAS

Vertė A. Vaičiulaitis^^ —

(Tęsinys)
Jis negalėjo ponui Konpratui drausti jo dukterį my
lėti ir atsisakyti nuo svajonės, kurią jis su komendan
tu jau seniai puoselėjo. Be to, įsitikinęs, kad mano 
jausmas nėra gilus ir kad jis vaikiškas, jis galvojo, 
kad geriausiai mano kaprizą išgydys, mano mintis 
nukreipdamas į kitą vyrą, kuris mane myli ir kurį 
aš pamilčiau, einant šia taisykle: meilė kelia meilę.

Galvojimas būtų buvęs teisingas, jei ne jo klaidin
gas pagrindas.

Po dviejų dienų į Pavolius atvyko ponas Lemaltu
ras ir jo motina su šypsniu lūpose ir viltim akyse, šau
ni dama pripasakojo man galybę malonių dalykų, į 
kuriuos atsakinėjau susiraukus ir paniurus, lyg koks 
jėzuitų durininkas.

Baronas buvo geras vaikinas... Atsiprašau, tuo visai 
nenoriu pasakyti, kad jis buvo kvailys. Visai ne! Jis 
buvo protingas, sąmojingas, bet turėjo tik dvidešimt 
trejus metus. Jis buvo nedrąsus ir baisiai įsimylėjęs— 
pastaroji ypatybė jam tiesiog surakino lūpas, bet 'aš 
būčiau nieko neverta, jei tą ypatybę būčiau laikius 
blogu ženklu.

Kitą dieną jis pas mus atėjo be motinos ir įstengė 
su manim įsikalbėti.

— Ar nesigailit, kad jau nėra vakarų, panele?
— Taip, — atsakiau įžūliai kaip Suzona.
— Ar smagu jums buvo aną dieną pas?...?
— Ne.
— Tačiau ten buvo puiku. Kokius gražius rūbus 

j vilkė jot! Jums patinka mėlyna spalva?
K — Tur būt, nes ja nešioju.

Ponas Lemalturas, kad įsigytų drąsos, kukliai nu
sikosėjo.

IŠVYKO PAS SESERIS

Žinoma senukė Ona Palo
menė, paskutiniu laiku gyve
nusi 309 Earp St., rugsėjo 16 
d. išvažiavo į senelių namus, 
i Elmhurst, Pa., pas Nukry
žiuotojo Seseris. Senelė buvo'

Jaunas karys Pranas Ma
žeika, 222 Morris St. rašo, 
kad sunkiausia diena jam bu
vo atsiskirti su savo drau
gais vyčiais, kurie pasidarę 
jam antra šeima. Dabar jau 
iš tolimo Texas rašo, kad jis 
didžiuojasi esąs jau karys. 
Mat, jis neseniai buvo „už
sitarnavęs” leitenanto laips
nio vaidinime „Lt. Antanas”, 
bet jis turi vilties, kad jis 
dar galės būti leitenantu ar 
ir generolu ir armijoj, ne tik 
vyčių vaidinime. Tai tikrai 
gražus troškimas.

Jų Camp Hood esanti tokia 
didelė, kad užima 1,600 ake- 
rių žemės ir jei norėtum visą 
išvaikščioti, tai turėtum ge
rai pamankštyti savo koje
les. Ten šilta ir sausa, o die
nos trumpos. Bet dabartiniu 
laiku jie patekę į nelaimę, 
nes negalį niekur išeiti, ne
gauna laiškų, negali eiti į te
atrus ir t. t. Ir tai tęsis net 
10 dienų. „Mūsų gyvenimą” 
galima išreikšti — eik, mar- 
šuok, žygiuok ir gana. Mūsų 
vyresnieji yra visi tie, kurie 
sugrįžo iš mūšio lauko ir su 
mumis labai malonūs ir geri 
visą laiką, šalia mūsų yra 
nemaža ir karo belaisvių, ku
rie tik pro tvoras gali pama
tyti pasaulį, bet ir jie esą 
laimingesni kaip gyventi ka
ro fronte tarp gyvybės ir 
mirties.”

Jis išpildė savo pasižadė
jimą nepamiršti vyčių. Ir vy
čiai, tikima, nepamirš jo.

— Ai’ mėgstat keliaut, panele?
— Ne.
— Stebiuosi! Buvau linkęs tikėti, kad jus smarki 

keliauninkė.
— Nesąmonė! Aš visko bijau.
Panašiai mudu dar kiek laiko kalbėjomės. Pribaig

tas mano trumpų atsakymų ir to akiplėšiško susidomė
jimo, kuriuo sekiau musės rėplinėjimą ant jo fotelio 
atramos, baronas nukaitęs pakilo ir baigė vizitą.

Dėdė jį palydėjo ligi sodo vartelių ir įpykęs grįžo pas 
mane.

—Regina, daugiau to nebus! Po perkūnų, toks aki
plėšiškumas ir man ir tam vargšui vaikinui, kuris yra 
nedrąsus ir kurį tu visiškai iš vagos išmušei. Ponas 
Lemalturas nėra koks popierinis žaislelis, kad su juo 
varinėtum juokus, seserėčia! Niekas tavęs nevers už 
jo tekėti, bet būk mandagi ir maloni. Viešpatie, tavo 
liežuvis tiesiog kadaruoja, jei tik nori! Pasistenk, kad 
ir rytoj toks būtų. Ponas Lemalturas rytoj pas mus 
pusryčiauja.

— Gerai, dėde; būkit ramus, aš netylėsiu.
— Aš vadovausiuosi mokslu,' dėde, — išdidžiai at

sakiau.
— Kaip, kuo...
— Nesirūpinkit, padarysiu, ko trokštat. Kalbėsiu 

nenustodama.
— Seserėčia, nereikia...
Bet palikau dėdę pasakyti savo mintį saliono bal

dams, o pati nubėgau į biblioteką rasti, kuo galėčiau 
įvykdyti man kilusį sumanymą. Nusinešiau į savo 
kambarį Malbranšo filosofiją ir studiją apie Turkes
taną.

Malbranšas mane vos iš galvos neišvedė, ir mečiau 
jį šalin, griebdamosi Turkestano, davusio daugiau me
džiagos. Ligi gaigystės atidžiai išstudijavau keletą pus
lapių, urgzdama ir keikdama Bucharos gyventojus, 
kurie apsikarsto tokiais nežmoniškais vardais. Tačiau 
man pavyko įsikalti keletą smulkmenų apie jų kraštą 
ir nemažai svetimų žodžių, kurių reikšmės nė kiek ne
nuvokiau. Atsiguliau trindamosi rankas.

— Pažiūrėsim, — tariau sau, — ar Lemalturas iš
laikys šį bandymą. A, mielas dėde, būk tikras, viršus

. .1 .

Kun. B. Virbicko kviečia
mi, vyčiai vyksta į Camden, 
N. J., kur bus ypatingos Ma
rijos garbei pamaldos, pro
cesija. Iškilmės įvyks spalių 
1 d., 3 vai. po pietų. Visi no
rintieji dalyvauti toj tikrai 
įdomioj ekskursijoj, tegu už
sirašo pas ekskursijos vado
vę p. A. Paškevičiūtę, 337 
Earp St.

Visi ekskursantai kun. 
klebono bus mielai priimti.

tvarkyti namuose, prižiūrėti 
vaikučius. Važiuojant labiau
siai pavargsta akys, kai turi 
žiūrėti ir žiūrėti, kad neįvyk
tų kokia nelaimė, kad kas iš 
skersgatvio neišpultų po ke
liu, kad koks „įsilinksminęs” 
pats nepatektų po elektriniu 
vežimu. Turima vargų ir tuo
met, kai tas vežimėlis atsi
sako važiuoti. Sunkiausia yra 
su keleiviais, kurie kartais 
labai skuba.

Velionė labai užjautė yj| 
čius, padėdavo jiems darbui 
tis, kiek tik ;
tuvoje buvo pavasarininke 
žinojo, ką reiškia veikti j 
jaunimu ir kaip malonu, k; 
vieni kitus užjaučia.

ONDENTŲ
galėdavo. Ji Li ^rt,Conn. 
pavasarininke r

padienį para

nkės lietuvių di-

AUKOJA KRAUJĄ
PABĖGO KALINYS

Rugsėjo 18 d. pabėgo iš ka
lėjimo John Williams. Jis ka
lėjo Moyamensing kalėjime, 
pietinėj Philadelphijoj. Jo 
draugas, su kuriuo paspruko, 
buvo sugautas po kelių minu
čių, bet jo ieško ir vis 
negali sugauti.

LIETUVĖ PIRMOJI 
ŠOFERĖ

dar

ži-

kate 
ir sž 
čiau

Jau gal visi girdėjo ir 
nojo, kad lietuvė Autose 
Cook-Večkienė, 2828 Snyder 
Ave., išmoko vairuoti Phila
delphijos gatvekariuose. Bet 
ne lengva susitikti ir pama
tyti, kaip ta drąsioji lietuvė 
vairuoja tą didžiulį vežimą.

Rugsėjo 17 d. teko ją ma
tyti rašančiam šiuos žodžius. 
Ji važiavo Walnut-Chesnut 
gražiausiomis gatvėmis ir 
labai naujai patobulintu ve
žimu. Pasikalbant sužinota, 
kad ji jau sėkmingai važinė
ja pusantrų metų. Kai ji pra
dėjo mokytis, tai ji buvo pir
moji moteris, kuri užėmė to
kią vietą. Ir kaip pažymėti
na, kad tai buvo lietuvė.

Ponia Cook (Arnauskaitė) 
dirba PTC kompanijoj ir tuo 
pačiu metu taip sutvarko sa
vo darbą, kad prižiūri šeimy
ną. Paklausus, kaip sekasi 
tose pareigose, atsakė, kad 
jau priprato ir patenkinta 
savo darbu. „Pasivažinėti ga
li kiek tik nori ir pamatai 
galybę įvairių įvairiausių 
žmonių, daugiau pažįsti žmo
nes ir daugiau išmoksti” — ji 
sako. Dar laiminga, kad per 
visą laiką neturėjo jokio 
laimingo atsitikimo.

Ji tikrai narsiai atrodo 
vo uniformoj ir valdo tą 
džiulį vežimą gal geriau,
kai kurie vyrai. Kartais ji 
gauna eiti ir kitas pareigas. 
Kai kurį laiką buvo prižiūrė
toja kitų šoferių, kartais at
lieka konduktoriaus parei
gas. Bet ilgiausią laiką važi
nėjosi po South St. Geras 
atostogas, nors ir neapmoka
mas, turėjo streiko metu. 
Tuomet, sako, galėjo susi-

Philadelphijiečiai lietuviai 
labai mielai duoda kraujo A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui. Visi kraujo davėjai lie
tuviai norima suregistruoti, 
kad žinotumėm, kiek mes pri
sidedame prie tikro patrijoti- 
nio darbo.

Prie šv. Kazimiero parapi
jos jau užsiregistravo šie 
kraujo davėjai: Matas Milu
kas 4 kartus; po vieną kartą 
davė šie lietuviai: p. E. Mi- 
lukienė, Agnes Mažeikaitė, 
EI. Sideravičiūtė, Albina Juš
kaitė, Stella Riniutė, Mrs. E- 
lena Throne, Sue Mažeikaitė, 
Adelė Jotautienė.

Dar laukiama, kad ir kiti 
užsiregistruotų, kad reikale 
galėtumėm parodyti, kaip 
lietuviai rėmė šį karą ir kaip 
verti pažymėjimo.

JŪRININKO METINĖS

Rugsėjo 30 d. suėjo 3 me
tai, kai mirė Charles Well
brock, tarnavęs US Laivyne. 
Jis buvo susituokęs su E. Ja
nušauskaite. Karys mirė bū
damas tik 23 metų amžiaus. 
Likusi našlė augina sūnų, 
kurio ir pats tėvas nesuspė
jo pamatyti. Už velionį gedu
lingos metinių pamaldos už
prašytos žmonos bus atlaiky
tos rugsėjo 30 d. šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj.

VYČIŲ UŽUOJAUTA

ne-

sa- 
di- 
nei

Mirus Kostancijai Šaulie
nei, vytės Elenos šaulytės 
motinai, visi draugai ir drau
gės vyčiai labai gražiai iš
reiškė savo užuojautą. Jie 
užprašė šv. Mišių auką ir 
prieš pat laidotuves visi su
sirinko ir kartu atkalbėjo 
rožančių už jos vėlę.

LANKĖSI SVEČIAS kur* ®U' 
_ _ _ _ _ _  ^Lietuvių Ta- 

Kun. Boleslovas Liubaul^0.
kas šiomis dienomis lanki kun' 
Philadelphijoj ir buvo si 
tojęs ilgesnį laiką šv. Kai 
miero parapijoj. Jis yra t 
vykęs iš Lietuvos prieš k 
rą sykiu su kunigu Pr. V 
siliausku, Vilos šv. Juozap L
Marijos kapelionu. Ta pro .^.taipgi nurodė 
aplankė savo seną prietel m vedama kova

J'epriklausomy-
Abu kalbėto- 

Įabai patiko. Po 
įo išnešta viešu 
rezoliucija prieš 
rusą žiaurų žu

vautos žmonių. 
. išsiuntinėta te- 

Valst. kon-
3 j senatoriams 

lietuviu radio PROGRAMj įspaudai, pra- 
Trečiadienl 7:00 p.m. Sešt 8:00 pj r ne tik Lietuvą, 

j su Estija. Pir-

Karo Taupymo Bonai 
Ženkleliai yra didysis g 
klas, kuriuo visi prisidėt 
me kovoje už Amerikos st 
gumą, už laisvą pasaulį, 
laisvą Lietuvą.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

<Tel. POPIar 4110

į Charles J. Roma
% (Ramanauskas)

I
 LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. 
delS, graži koplyčia, erdvi salS. 

^kelelvingiems suteikiama nakv
Viskas nemokamai Kreipkite 

°» diena ar naktį

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauska
LIETUVIS GRABORIUf

Lalsniuotas Penna ir New Jers 
valstijose

r: - vakarui va
rnaitis. Kalbė- 
pevenienė ir Adv.

Abu kalbė
jai apibudino 
įities ir dabar-

įbai gražiai ap
gamas lietuvių

g ją nepriklau- 

buvo renkamos 
jota $69 ir 10c. 

Finiko negalima 
kj suskubti pa
kraščio šį nume
ti visų pavardės 
kraitę. Šių pra
timui daug dar-

pišauskas. Lai- 
pukas rinko A. 
ĮLačinskienė, Am. 
b J. Stanislaus-

ir kun. Al, Za-

iflaidai praėjo 
pgai. Procesija 
tai vad. kun. 

b, choras su so- 
t Radvilaitė, Al. 
p Janušaitė, M.

Nuliūdimo valandoje prašali į Žilinskaitę 
šauktis prie manes fe J. česnikas^ 

11. Banevičius, V. 
liiiti. A. Stani- 

■ pagyrimo nuo 
R giedojimą, 
bdauskas vado- 
jilaidų tvarkai. 
M gavo daug 

JONAS DAUNIS U1™1*ku’ 
L isdekoravimą 

Lietuvis Graborius - Balsamuotoias į^kslininku 
J I- Geraldu žmo- 

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. Ilgėsi, gėrė- 
,svw^w.-.vv.wBw.w.v.w.................................------ -.-.■^1' Pamokslais.

šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tel. Ste 3208

bus mano! Ir po kelių valandų jau būsiu nusikračius 
tuo įsibrovėliu!

Rytojaus dieną jis atvyko padaręs laimingą miną ir 
lyg mietą nurijęs, tarsi eitų per adatas, bet sutikau jį 
taip maloniai, kad jis tuoj geriau pasijuto, o pono Pa- 
volio nerimas dingo.

Drauge pusryčiavo abu Konpratai ir klebonas. Man 
skaudėjo širdį, kai mačiau Paulių linksmai kalbantis 
su Blanka. Aš tuo tarpu buvau pasmerkta nedrąsiam 
mandagumui pono Lemalturo, kurio dailus veidas ma
ne nervino.

— Nuo vakar jau kitaip manau, — staiga jam ta
riau, — man labai patinka kelionės.

— Aš laikausi jūsų nuomonės, panele. Tai išmintin
giausia pramoga.

— Esat keliavę?
—Taip, truputį.

— Ar jūs pažįstat Radarus, Šakird-Pišus, Uzbekus, 
Tidžikus, Molahus, Dėbašius, Pendža-Bašius, Alema- 
nus? — išrėžiau vienu atsikvėpimu, maišydama ra
ses, luomus ir laipsnius.

— Kas gi tai? — paklausė apkaišęs baronas.
— Ką? Jūs niekados nebuvot Turkestane?
— Ne, niekados.
— Niekados nebūti Turkestane! — tariau su panie

ka. — Ar bent pažįstat Nasr-Ulah-Bahadin-Chan-Me- 
lik-el-Munemin-Bird-Blak-Bloką ir Velnią?

Pati pridėjau kelis skiemenis prie Nasr-Ulaho di
desniam įspūdžiui sukelti, nes maniau, kad šio gar
bingo vyro šešėlis neatsikels iš kapo ir man to nepri
kaišios.

Dėdė su svečiais kramtė lūpas, kad nesusijuoktų, 
nes pono Lamalturo veidas buvo visiškai nusigandęs. 
Blanka sušuko:

— Regina, ar galvos netekai?
— Visai ne. Pono klausiau, ar jis prisideda prie ma

no didelio palankumo Nasr-Ulahui, tam vyrui, kuris, 
rodos, turėjo visas ydas. Jis nieko neveikė, tik grūdo 
pasiuntinius į kalėjimus, kur juos supūdydavo; paga
liau jis buvo energingas ir nežinojo nedrąsos, — bai
saus trūkumo, mano nuomone! Ir jo šalis!... Kokia 
žavinti šalis! Ten siaučia visos ligos, ir ten aš nusiųsiu 
savo vyrą. Džiova, rauplės, vėmimai, kurie tave trau-

ko šešis mėnesius, votys, raupsai, kirmėlė rischtaj 
ri tave graužia; jai pašalinti reikia...

— Liaukis, Regina, liaukis. Leisk mums ramiai | 
ryčiauti.

— Ko gi norit, dėde? Mane traukia Turkestanu 
jus? — tariau ponui Lemalturui.

— Panele, nelabai vilioja, ką esat minėję.
— Nevilioja tų žmonių, kurių gyslose nėra krd 

Ištekėjus vyksiu į Turkestaną! — paniekinamai! 
sakiau.

— Garbė Dievui, nebūsi laisva, seserėčia.
— Kodėl ne, dėde! Aš gyvensiu savo protu, o na 

ro. Be to, aš jį nusigabensiu į Bucharą, kad kirm 
sugraužtų.

—Kaip? Sugraužtų kir... — nedrąsiai sušnabži 
baronas.

— Taip, pone, gerai nugirdot. Aš sakau, kad] 
mėlės sugraužtų, nes manau, kad maloniausia s 
pasauly našlei...

Aukštas ir galingas Lamalturas, nors ir iš karž] 
giminės, neišlaikė šito bandymo. Supratęs slaptą] 
toriškų kaprizų reikšmę, jis išėjo ir daugiau nep 
rodė.

Dėdė pyko, bet manęs tai nė kiek nejaudino.
— Dėde, tikslas pateisina priemones!

XV
Prižadus klebonui tesėjau ir rašydavau jam lž 

tiksliai du sykiu per savaitę. Šis įprotis jam atn
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mavo, kai staiga mano tvarka nutrūko. if1317?3 į An-
Savo rūpesčiuos paskendus penkiolika dienų n Jo dėl valdžios 

viau jam jokio gyvo ženklo. Paskui nusileidau nuo! 
niam jo prašymui ir siuntinėjau panašios rūšies j 
telius:

„Klebone, neseniai sužinojau, kad žmogus kva 
Ką Jūs apie tai galvojat? Siunčiu po velnių etiket 
Jus bučiuoju”. į I

Arną * to k .» x
„A, nelaimingas klebone, bijausi, ar nebūsiu si 'irgeri]Uj10J)a' 

dus šalto vandens šaltinį, apie kurį prieš tris menė p5 darbus.
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aus saito vanuens saunų, apie k utį pries uis menei J] 8uarOUS. 
mudu kalbėjom! Laimės nėra; ji tik apgaulė, mi , mūsų ko-

^pijiečio ir 
‘ušeikio. Taigi 
J03 sveikiname 

Tekėdami svei-

šiaip kas nors, tik ne tikrenybė.
(Bus daugiau)
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e, prižiūrėti 
>jant labiau- 
tys, kai turi 
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mitų po ke- 
ilinksminęs” 
>o elektriniu 
'argų ir tuo- 
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jo-September 29, 1944Velionė j.
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la kraujo A- 
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uregistruoti, 
tiek mes pri- 
:ro patrijoti-

AMERIKA „ 5

itą sekmadienį para- 
vetainėj įvyko Bridge- 
r apylinkės lietuvių di-

katos dirbti naudingą darbą 
ir savo srityje pasiekti aukš
čiausią laipsnį.

kas šiomį i Amerikos Lietuvių Ta- 
Philadelphjj, Bridgeporto skyrius, 
tojęs ilgesį' likimą atidarė kun. J. 
n"QrA ' zlauskas, vakarui va- 
vykęs iš Lį? o A. Klimaitis. Kalbė- 
ro o„u. j]ena Devenienė ir Adv.

s Jurgėla. Abu kalbė- 
labai plačiai apibudino 
ros praeities ir dabar- 
vargus, taipgi nurodė 

kaip yra vedama kova

Philadelphia 
f-AIOn JU.. J

Huero para;

sykiu a į. 
siliausku, į

Karn T. bii Btuvos Nepriklausomy- 
Zenkleliai jj, statymą. Abu kalbėto
jas, taniu, klikai labai patiko. Po
me kovoje Ui Jbų buvo išnešta viešu 
gumą, niįĮf ojimu rezoliucija prieš 

čių ir rusų žiaurų žu- 
lietuvių tautos žmonių.

tp. iucijos išsiuntinėta te- 
" I na Conn. Valst. kon- 

^^uvnjk* lonams ir senatoriams 
Trta*to|,*k tos anglų spaudai, pra 

užtarti ne tik Lietuvą, 
•Latviją su Estija. Pir- 

““^fenį, rugsėjo 25, ,,Bridge- 
Post” labai gražiai ap- 
prisimindamas lietuvių 
tos Pabaltijos vargus ir 
cius dėl jų nepriklau- 
bės kovų.
[traukoj buvo renkamos 
s. Suaukota $69 ir 10c. 
irumpo laiko negalima 
pavardžių suskubti pa- 

DffiU fyti į laikraščio šį nume- 
ad tilps visų pavardės 
ančią savaitę. Šių pra- 

W ų surengimui daug dar- 
odemiM si p. A. Viznis, A. Tus- 

eWrtBte*1 Stanišauskas. Lai- 
VhkiiKK rakalbų aukas rinko A.

tal sga, O. Lučinskienė, Am. 
riūnas ir J. Stanislaus- 
Prakalbose pradžioj bu- 
tsilankęs ir kun. Al. Za- 

: Tel DEM 51US‘ 
': r *---------

j i? .rapijos atlaidai praėjo 
: JOS.M į sėkmingai. Procesija 

ymra; > graži, kuriai vad. kun. 
fanavičius, choras su so- 
is: Ann Radvilaitė, Al. 
lis, Ann Janušaitė, M. 

NuBitaJ įskaitė, Cl. Šulinskaitė, 
šulinskaitė, J. česnikas, 

1611 (!’ ^e^a’ J* Kunevičius, V. 
evičius ir kiti. A. Stani- 

ftbė įkas gavo pagyrimo nuo 
___ ;gų už gražų giedojimą.

i. kun. Kazlauskas vado- 
, vįsai atlaidų tvarkai. 
>gi klebonas gavo daug 
plimentų nuo svečių ku- 
| už gražų išdekoravimą 
lyčios. Pamokslininku 

Graborius-Balsa|j°nierium Geraldu žmo- 
tikrai džiaugėsi, gėrė
jo gražiais pamokslais.

lięro parapi- 
istravo šie 
Matas Milu- 
vieną kartą 

.i: p. E. Mi- 
Mažeikaitė, 

, Albina Jūž
inte, Mrs. E- 
; Mažeikaitė,

, kad ir kiti 
kad reikale 
odyti, kaip 
karą ir kaip 
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METINĖS

suėjo 3 me- 
harles Well- 
US Laivyne, 
kęs su E. Ja- 
rys mirė bū- 
etų amžiaus, 
.ugina sūnų, 
vas nesuspė- 
velionį gedu- 
lamaldos už- 
bus atlaiky- 
Šv. Kazimie- 
inyčioj.

OJAUTA

ei j ai šaulie- 
os Šaulytės 
ugai ir drau- 
i gražiai iš- 
uojautą. Jie 
išių auką ir 
įves visi su- 
i atkalbėjo 
vėlę. "

laisvą UetjH

Wil!

Telefax

POPIkq

Rugsėjo 10 d. New Haven 
Register tilpo ilgas, įdomus 
ir iliustruotas aprašymas 
apie šios kolonijos lietuvaitės 
pasižymėjimus karo laukuo
se. štai kaip pradėtas 
straipsnis. „New Havener 
Chief Nurse In Pacific, Eli
zabeth N. Pūkas”, in Charge 
of army evacuation service 
squadron moving 3,000 woun
ded in Jap campaign.

Aprašo, kad mūsų lietu
vaitė yra pašventus apie 6,- 
000 sunkių valandų ore 
išvežant sunkiai sužeistus 
karius Gilbert, Marshalls ir 
Hawaii salų, taipgi iš Saipan 
ir Tinian ir Guam, čia duo
damas didelis pagyrimas Elž
bietai kaipo pilnai prityru
siai savo profesijoj ir sako
ma, kad jos geras mokslas 
ir tyras protas sugebėjo iš
gelbėti sunkei sužeistus ka
rius nuo mirties.

Leit. Elzbieta Pukiūtė yra 
duktė Apolonijos Pukienės, 
mūsų ilgametės gyventojos ir 
parapijietės. Prieš įstojant į 
tarnybą p. Pukiūtė buvo 
slaugių viršininkė New Yor
ko ligoninių. Sveikinam lie
tuvaitę Įeit. Elžbietą Pukiū- 
tę ir linkime sveikatos, Die
vo palaimos ir apsaugos kad 
galėtų savo mielaširdingą 
darbą dirbti sužeistų karių 
ksausmų palengvinimui.

Šv. Kazimiero parapijos 
bazaras prasidės spalių 12 
d. ir tęsis ligi spalių 21 d. 
Klebonas ir rengimo komisi
ja kviečia visus parapijiečius 
bei vietos ir apylinkių kolo
nijų lietuvius atsilankyti ir 
paremti šį didelį darbą.

Amsterdam, N. Y

Ulates

JONAS DAW

ERNON ST., PHILADELft

apkričio 26, bus labai 
> ;us vakaras vaidinim s, 

į choristai jau pradėjo 
intis. Vaidins šie asme- 
: A. Klimaitis, I. Andriu- 
is, K. Andriulaitienė, B. 
įskiūtė ir O. Janušaitė.

anele, nelabai vilioja, k?S nas skiriamas parapijai, 
i turi atminti tą dieną.

O.

s mėnesius, votys, raupsai, t 
graužia; jai pašalinti reikL 

iaukis, Regina, liaukis. Leki' 

i.
o gi norit, dėde? Mane trai 
tariau ponui Lemaltumi

evilioja tų žmonių, kurių 
is vyksiu į Turkestaną!-

arbė Dievui, nebūsi laisva. £ 
odei ne, dėde! Aš gyvensiu^ 
to, aš jį nusigabensiu į Ba£

aip? Sugraužtų kir...-^-

ew Haven, Conn.
•raeitą savaitę teko skai- 
i knygelė Bell Serviceman, 

raft 
aip, pone, gerai nugirdote ^oration, Buffalo, N. Y.

,J ptai užėjau visą puslapį su 
Veikslais ir plačiu aprašy- 
Į1 apie Vincent Meshako— 
ffieikis. čia išdėstomi jojo 
tyrimai per 13 metų dir
pt įvairiose orlaivių kom- 
hijose ir pilnai pripažįsta- 
Ėi jam garbė kaipo pirmos 
Įsės technikos ekspertui, 
pcas buvo išvažiavęs į An- 
iją, kur dirbo dėl valdžios 
įįpo patyręs savo srytyje. 
ibar sugrįžęs ir vėl stojo 
rbti prie Bell Aircraft 
rp‘
Malonu yra skaityti apie 
ūsų kolonijos jaunuolio pa
žymėjimus ir gerus darbus, 
pcas yra sūnus mūsų ko- 
nijos gero parapijiečio ir

Pašalpos darbai
Rugsėjo 24 d., įvyko visuo

tinas lietuvių susirinkimas, 
tikslu, suorganizuoti lietuvių 
Šalpos fondą. Kalbėtoju bu
vo pakviestas Jonas Valaitis 
iš New Yorko, kuris dvejais 
atvejais gražiai išdėstė bai
sią dabartinę Lietuvos' padė
tį ir kaip reikalinga mums 
visiems susibūrus teikti vi
sokeriopą pagalbą mūsų bro
liams Lietuvoje.

Žmonių prie šalpos Fondo 
prisirašė nemažai. Išrinkta 
laikinoji komisija iš 12 na
rių, kurie sudarys valdybą ir 
kitas reikalingas komisijas. 
Taip pat kalbėjo Povylas La
banauskas, kuris dabar dir
ba Gen. Electric Co., Sche
nectady, N. Y., kaipo inžinie
rius. Labanauskas kalbėjo 
apie Lietuvos laivyną. Taipat 
pasižadėjo trumpoj ateity 
duoti amsterdamiečiams 
svarbią paskaitą.

Susirinkime įsteigtas Fon
do skyrius. Valdybon išrink
ti J. Olšauskas, M. Kerbelis, 
adv. Stokna, Gaškienė, Mi
kėnai, Lukšys, V. Rusilas, 
Lalas, Liberis, Kisieliūtė, 
Karutytė, Ambras.

Linkime naujam skyriui 
gražiausio pasisekimo!

sugraužtų, nes manau, i 
našlei...

tas ir galingas Lamaltu® M 

;, neišlaikė šito bandymo, m 
kaprizų reikšmę, jis išėjai 

pyko, bet manęs tai nė 
ėdė, tikslas pateisina prieki

dus klebonui tesėjau ir 
du sykiu per savaitę H 

alonus, paguodžiantis, H 

cai staiga mano tvarka 
rūpesčiuos paskendus 

n jokio gyvo ženklo.
> prašymui ir siuntinėjau F I

( I
>one, neseniai sužinojau>1 
apie tai galvojat? Siunau f I 
iiuoju”.

gciu <xpijicciu ir
lelaimingas klebone, bijau*, teikėjo Jono Mišeikio. Taigi 
o vandens šaltinį, apie fries šios progos sveikiname 
lalbėjom! Laimės nėra:? |inCą Mišeikį linkėdami svei- 
s nors, tik ne tikrenybę. R

(Busdauguu) |

pirmą kartą pergyvena šir
dies skausmą. Neperseniau
siai mirė jos vyras. Žentas 
taipat žuvo Francūzijos in
vazijoje. Dabar 
nūs.

Jau keletas 
jaunuolių žuvo 
sužeistų.

So. Boston, Mass.

vėl žuvo sū-

Amsterdamo 
ir daug yra

R-s

Atlaidai
Šv. Onos lietuvių par. 

valandų atlaidai bus spalių 
1-3 d. Vietiniai ir apylinkės 
tikintieji lietuviai prašomi 
pasinaudoti.

Rochester, N. Y

40

Antanas Marozas sklandy
tuvo vairuotojas nesenei grį
žo iš Europos, kur buvo skau
džiai sužeistas į kairį šoną. 
Dabar ilsisi namie ir kokiam 
laikui yra paliosuotas iš tar
nybos.

Antanas atliko 53 skraidy
mo misijas, dalyvavo Afri
kos, Italijos ir Francūzijos 
mūšiuose, kur buvo sužeis
tas. Jaunas kareivis daug ga
li pasakyti apie įvairius įvy
kius, kuriuos jam teko per
gyventi.

Vėliausia Amsterdamo lie
tuvių auka tai Antanas Dar
gužis, kuris neseniai žuvo 
Europos mūšiuose. Jaunas 
vyras buvo gražiai pasižymė- 

c jęs krepšinio žaidimo sporte, 
cą Mišeikį linkėdami svei-1 Nelaiminga motina jau ne

Įsisteigė BALF Skyrius
Garsinamas ir kviečiamas 

bažnyčioje kleb. kun. J. Bak
šio viešas vietos lietuvių su
sirinkimas, tikslu įsteigti 
BALF skyrių Lietuvos žmo
nių paramai, įvyko rugsėjo 
20 d., parapijos salėje 8 vai. 
vakare.

Susirinko virš 20 vyrų ir 
moterų, nors buvo tikėtasi 
daugiau. Pas vietos lietuvius 
šiuo metu pasireiškia pusė
tinas apsileidimas Lietuvos 
šelpimo reikalais. Yra kele
tas net ir katalikų tarpe, ku
rie sako, kad jau Lietuva yra 
Rusijos okupuota, tad never
ta nei sielotis. Be to, Lietu
vai nebuvo taip blogai bū
nant Rusijos globoje. Tur 
būt jie įsivaizduoja Rusiją 
caro valdomą, kurios valdi
ninkai žiauriai purtė gyven
tojus baudomis ir į Sibirą 
siuntimu, bet turėdami savo 
širdyse krikščionišką atspin
dį, nevykdė masinių žudynių 
kaip dabar daroma. Įsivaiz
duokime, kad 1914 m. karo 
metu iš Lietuvos pabėgėliams 
Voroneže buvo įsteigta lie
tuviams gimnazija duodant 
progos jaunimui siekti moks
lo. Prof. Leonui lietuvių šel
pimui duota, rodosi, 300,000 
rublių. Dabartinės Rusijos 
komunistiška vyriausybė o- 
kupavus Lietuvą 1940 m. pa
siuntė apie 60,000 lietuvių į 
šaltąjį Sibirą. Kažin ar nors 
trečdalis tų žmonių yra gy
vi? O kiek tūkstančių lietu
vių baisiomis kančiomis ir 
priemonėmis išžudė ir dabar 
žudo. Tad lietuvi pagalvok, 
o tuojau surasi priežastį, dėl 
ko turim dėti didžiausias 
pastangas prisidėti prie ne
laimingųjų sušelpimo ir at
gavimo Lietuvai nepriklau
somybės.

Kleb. kun. J. Bakšiui pla
čiau išaiškinus šio susirinki
mo tikslas, visi mielai prita
rė BALF vietinio skyriaus į- 
steigimui. Išrinkta skyriaus 
valdyba: pirm. M. Wentis; 
pirm, pagelb. A. Norkeliūnie- 
nė, V. Vilimienė, J. šūkis, F. 
Paluikis; nutarimų rašt. Te
resė L. Stukaitė; ižd. J. Ba
ranauskas ; spaudos rašt. 
Ant. žiemys.

Per susirinkimą į fondą įs
tojo: kun. J. Bakšys, J. Ba
ranauskas, J. Šūkis, M. Wen
tis, P. Pečkus, P. Norkeliū- 
nas, A. Norkeliūnienė, T. S. 
Stukaitė, V. Zlotkus, V. Pa- 
luikaitė, F. Paluikis, K. Zlot
kus, A. žiemys, užsimokėda
mi nario mokestį po $2.00. 
Kiti pasižadėjo per kitą su
sirinkimą prisirašyti ir užsi
mokėti. Visi pasižadėjo po 
keletą narių prikalbinti.

Kleb. kun. J. Bakšys paža
dėjo santykiauti su vietiniu 
amerikiečių centru esant rei
kalui. Drabužių priėmimą 
pradėsime nuo spalių 1 d., 
bet kad sutvarkyti ir išvalyti 
drabužius, visi geros valios 
ir širdies lietuviai prašomi 
ruoštis dabar.

A. L. T. skyriaus fondui 
K. Stašaitis aukavo 5 dol. ir 
keno tai išvažiavime surink
ta apie $20.00, bet vardai dar 
nepriduoti. Mūsų A.L.T. sky
rius jau turi $300.00. Pradžia 
nebloga. Dievuliui laiminint, 
gal ir pabaigą gerą padary
sim. Ant. žiemys

Įsisteigė BAL. Fondo skyriij
Įtakinga Bostono Lietuvių 

Piliečių draugija, prie kurios 
priklauso apie 600 įvairių pa
žiūrų Amerikos piliečių, šio
mis dienomis buvo sukvietus 
draugijų atstovų ir šiaip vei
kėjų susirinkimą, tikslu įs
teigti Bendro Lietuvių Šal
pos Fondo Skyrių.

Po rimtų kalbų nutarta to
kį skyrių steigti. Valdyba iš
rinkta iš įtakingų asmenų. 
Pirmininku išrinktas visoj 
Mass, valstybėj žinomas ir 
gerbiamas, buvęs 6 metus 
valstybės sveikatos komisio- 
nierius, Dr. Paul J. Jakmauh 
— Jakimavičius. Vicepirm. 
adv. J. Cunys, Suffolk Coun
ty Dist. Atty, štabo narys; 
Pranas Razvadauskas, Vy
čių Centro pirm, ir J. Tuma- 
vičienė, sandariečių veikėja; 
prot. rašt. Adv. K. J. Kali
nauskas, Am. Raud. Kry
žiaus S. Bostono distrikto 
vajaus pirm; fin. rašt. G. 
Grendelytė, L. Vyčių Centro 
rašt.; ižd. Dr. A. L. Kapo
čius, Draft Boardo narys.

Direktoriais išrinkta: A. J. 
Namaksy, Bostono miesto 
asesorius, Ad. J. J. Griga
lius, Bostono Legalio Dept. 
narys, O. Ivaškienė, J. Kaš- 
mauskas, medikalių instru
mentų ■ dirbtuvės vedėjas; S. 
Strazdas, ,,Keleivio” red.; K. 
Mereškevičius, Adv. A. J. 
Young - Jankauskas, Kat. 
Fed. Sk. pirm.; A. J. žardec- 
kas, J. Kumpa „Darbininko” 
spaust.; J. L. Petrauskas ir 
P. Jankus.

Prie skyriaus vietoje pri
sirašė 35 nariai. Nutarta 
greitu laiku suruošti masinį 
mitingą supažindinimui vi
suomenės su šiuo fondu. Val
dybos nariai nusistatę greitu 
laiku gauti skyriun nors 
tūkstantį narių. Daromi pla
nai pravesti drapanų vajų. 
Tas rodo, kad Bostono lietu
viai suprato ir atjaučia da
bartinę Lietuvos žmonių tra
gišką padėtį ir stoja jiems 
pagalbon.

Masinis susirinkimas bus 
spalių 1 d.

Kun. K. Jenkus —Karo 
kapelionas

Per trylika metų išbuvęs 
Šv. Petro lietuvių parapijoje 
S. Bostone vikaru, kun. Ka
zimieras K. Jenkus, išvyko į 
kariuomenę kapelionu.

Buvo du įspūdingi išleis
tuvių vakarai. Rugpiūčio 24 
d. Vendome viešbutyje jau
nimas, L. Vyčių 17-ta kuopa, 
suruošė šaunų bankietą at
sisveikinti su savo mylimu 
dvasios vadu. Dalyvavo per 
200 rinktinės publikos. Rugp. 
27 d. bažnytinėje salėje įvyko 
visuomeninis susirinkimas. 
Bažnytinė salė jau seniai be
matė tiek žmonių, kiek jų su- 

' sirinko atsisveikinti su my
limu kunigu, čia kalbėjo kle
bonas kun. P. Virmauskis, 
kun. Dr. K. Urbonavičius 
(perskaitė savo parašytą ei
lėraštį), kun. Petrauskas, 
kun. Baltrušiūnas, kun. P. 
Juškaitis, kun. A. Naudžiū
nas, M.I.C., sugrįžęs iš Ar
gentinos, kun. A. Abračins- 
kas ir naujasai vikaras kun. 
Saulėnas.

Parapijos choras, vado
vaujamas muz. Juškos ir so
listai gražiai padainavo. Lt. 
kun. K. Jenkus savo kalboje 
prisiminė, kaip viena lietuvė 
mirdama jo prašius įdėti į 
jos karstą žiupsnelį iš Lietu
vos atsivežtos žemės, kuri 
simbolizavus jos meilę Lie
tuvai. Jis jaučiąs, kad ir jis 
išsivežąs su savim tokį žiup
snelį Lietuvos žemės, ir to
dėl kur būsiąs, visuomet pri
siminsiąs, kas lietuvio šir
džiai bragiausia — tolimą, 
malonų kraštą — Lietuvą.

Kun. K. Jenkus buvo ne tik 
uolus savo pašaukimo parei
gose, bet taipgi stambi inte
lektualinė pajėga, gilus stu- 
dijozas. Puikiai vartoja lie
tuvių kalbą. Yra išvertęs ke
letą veikalų į lietuvių kalbą

ir yra vedęs „Darbininke” 
puslapį vardu „Kristaus Vy
nuogyne”. Lankėsi laisvoje 
Lietuvoje ir šiaip plačiai ke
liavęs atostogų metu po šią 
šalį. Nors Amerikoje augo 
(iš Lietuvos atvežtas 5 m. 
amžiaus), bet yra nuoširdus 
lietuvis patrijotas. Turi, tur 
būt, turtingiausį lietuvių li
teratūros knygyną. Turi vi
sus „Židinio” tomus, puikiai 
apdarytus. Neveltui vietos 
lietuviai taip nuoširdžiai iš
lydėjo su geriausių pasekmių 
linkėjimais, kad su Dievo pa
galba sugrįžtų sveikas su A- 
merikos pergale ir teisinga 
taika — tai yra Laisva Lie
tuva.

A.

Grubevičiūtė, G. Lastauskai- 
tė. Daug darbo teko įdėti 
mokyklos komiteto pirm. P. 
Jarašiūnui, KLT. pirm. P. 
Kairiui, P. Lastauskui, P. 
Motiejūnai ir kit. Daug pa
gelbėjo kleb. kun. V. Mac- 
Givney, S. Dubauskas, K. 
Jurčias.

Po pikniko Juozas ir Ag
nietė Grubevičiai, puikūs lie
tuviai katalikai, žinomi biz
nieriai, pasikvietė daug pik
niko dalyvių pas save. Visi 
maloniai laiką praleido. Ka
dangi dauguma dalyvių tar
navę Lietuvos kariuomenėje, 
tad skambėjo beveik išimti
nai kariškos dainos. Grube
vičiai visus maloniai pavaiši
no.

tėvelių namuose, 284 Crow
ford Str., atidarė savo biznį. 
Turi naujas mašinas, kurio
mis pritaiko ir padaro aki
nius. Bronės tėveliai yra at
važiavę iš lenkų okupuotos 
Lietuvos. Susitaupę pinigų 
nusipirko didelį ūkį Lietuvoj, 
netoli Zarasų, bet nelaimin
gas karas neleido Bukaus
kams apsigyventi, turėjo 
grįžti į Kanadą.

Bukauskai yra geri lietu- • 
vių prieteliai. Bronė atsilan
ko į lietuvių bažnyčią, yra 
gera katalikė. Paremkime 
panelės Bernice naujai įs
teigtą biznį.

Chicago, Ill.

Juozas Vaitkūnas, gyvenęs 
Thomas Park, Boston, Mass., 
paliko savo tėviškę ir atvy
ko studijuoti medicinos į Lo
yola universitetą Čikagoj. 
Medicinos studentas paruo
šiamą kursą baigė tėvų jėzu
itų Bostono kolegijoj.

Gedulo varpai pranešė 
Bridgeporto lietuviams, kad 
netikėtai mirė labdaringų 
darbų rėmėjas a. a. Vincen
tas Galeckas. Velionis ir jo 
žmona Uršulė daug prisidė
jo prie lietuviškos kultūrų ži
dinių. Kai Ateitininkų drau
govė pradėjo savo darbuotę, 
jie buvo pirmutiniai ateiti 
jiems į talką.

Laidotuvėse dalyvavo jo 
giminė kun. Martis, Ateiti
ninkų draugovės nariai, teo
logijos studentas Antanas 
Tamulis iš. St. Louis, Mo., 
gausi minia žmonių.

Šiais metais aštuoni Ma- 
rianapolio kolegijos alumnai 
buvo įšventinti į kunigus: 
kum E. Bulevičius, Pittsbur
gh© vysk.; kun. Antanas Nor
kūnas, Scranton vysk.; kun. 
Feliksas Kenstavičius, Bos
tono arkivysk. ir penki Tėvų 
Marijonų kongregacijos na
riai.

Marianapolio kolegijos a- 
lumnas kun. Povilas Sabulis 
yra asistentas italų parapi
joje Stamford, Conn. Darbš
tus kunigas taip išsilavino i- 
talų kalboj, net sekmadie
niais sako pamokslus itališ
kai.

Jonas A. Stoškus

Montreal, Canada

Nepaprastos prakalbos
Kanados Lietuvių Taryba 

ruošia lietuvių susirinkimą 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 3426 Parthenais St., 
spalių 1 d. 3 vai. po pietų.

Atvyksta iš Amerikos sve
čias Tėvas J. Vaškys, visiems 
žinomas nenuilstantis veikė
jas, buvęs Lietuvoj okupaci
jos laiku. Išgirsite jo kalbą, 
kuri bus visiems įdomi ir 
svarbi, daug ką pasakys apie 
mūsų brolių gyvenimą; ko
kius sunkumus ir varžymus 
iškentėjo ir praleido.

Po prakalbų bus vakarie
nė, kurioje dalyvaus gerbia
mas svečias. Kiekvienas tu
rėsite progą susitikti ir pa
sikalbėti.

Prašome visų atsilankyti į 
rengiamas prakalbas ir ruo
šiamą vakarienę.

Vakarienės bilietus galima 
gauti vietoje ir pas Kanados 
Lietuvių Tarybos valdybos 
narius.

Kanados Lietuvių Taryba

Toronto, Ont.
Iš lietuvių gyveninio

Lietuvių kalbos parapinės 
mokyklos naudai įvyko pik
nikas. Diena buvo labai pras
ta, bet žmonių susirinko. Pel
no gauta per 40 dol. Daug 
pasidarbavo V. Jarašiūnaitė, 
Jane Grunskytė, E. Jarašiū- 
nienė, A. Grubevičienė, E. 
Matjošaitienė, A. Lastaus
kienė, Vai. Jarašūnaitė, Iz.

Rugp. 15 d. P. E. Jarašiū
nai par. salėje surengė savo 
dukrelei Vandai 16-to gimta
dienio puotą. Buvo daug sve
čių, linkėjimų, dovanų. Lietu
vių .kalbos mokyklos vedėjas 
S. Balčiūnas priminė, kad 
Vanda mokykloje visada bu
vo mandagi, tvarkinga, veik
li, giliai tikinti lietuvė, gera 
vaidintoja.

Vandos sesutė Valerija ir 
broliukas Vytukas pasakė ei
lutes ir įteikė nuo S. Balčiū
no puokštę gėlių. Dalyvavo 
ir klebonas, kurs linkėjo 
Vandai ir jos tėveliams daug 
laimės.

Aukštąją komercijos mo
kyklą baigė Vanda Derviny- 
tė, Petrė Vilkelytė, Genovai
tė žaliaduonytė. Visos trys 
labai veiklios lietuvaitės, 
lanko savo bažnyčią.

Gailutė Frenzelytė ir Regi
na Strazevičiūtė, baigusios 
mokyklą, jau turi darbus. 
Aldona Pauliutė, baigusi 
aukšt. mokyklą, yra kviečia
ma į Hollywoodą.

Vaclovas Mieldažis, studi
javęs chemiją, pasižymėjęs 
vaidinime, pašauktas į ka
riuomenę.

Adelė Matjošaitytė baigė 
Šv. Mykolo slaugių mokyklą. 
Ji baigė kursą pirmutinė iš 
74 studenčių ir gavo pirmą 
dovaną. Ji yra lankiusi lietu
vių kalbos mokyklą. Buvo 
anksčiau lietuvių par. var
gonininke, turėjo gerą cho
rą. Ji nepraleidžia sekmadie
niais bažnyčios, dažnai eina 
prie Šv. Komunijos.

Jauna ir labai simpatiška 
optometristė Bernice Bu- 
kowska (Bukauskaitė) savo

*Viešėjo detroitiečiai Juo
zas ir Delfiną Cress (Kra
sauskai). Juozas anksčiau 
yra gyvenęs Toronte. Jis bu
vo vienas iš veikliausių. Jo 
pastangomis buvo suorgani
zuota didžiausia visoj Kana
doj lietuvių jaunimo organi
zacija „Švyturys”. Labai ge
rai sutvarkė ir padidino šv. 
Jono pašelpinę draugiją. Juo
zui išvažiavus, Toronte vei
kimas visai apmįrė. Labai vi
si apgailestaujame nustoję 
Juozo, tokio energingo ir ge
ro veikėjo. Už tokius kilnius 
ir kultūrinius nuveiktus dar
bus Dievas nepamiršo Juozo, 
duodamas jam dailią žmo
nelę, išmintingą, gabią mu
zikę, gerą katalikę, kilnių i- 
dealų lietuvę. Visi Toronto 
lietuviai, pas kuriuos tik at
silankė, buvo sužavėti jų at
silankymu, o ypač žmonele. 
O kaip Delfiną gerbia tuos 
lietuvius, kurie myli savo tė
vynę Lietuvą, kaip ji džiau
giasi vaikučiais, kurie gra
žiai kalba lietuviškai, rodos, 
kad ji visus vaikučius išbu
čiuotų ir širdį atiduotų, kad 
tik jie būtų geri katalikai ir 
nepamirštų savo tėvų gimtos 
kalbos.

Visą savaitę Juozas ir Del
finą viešėjo Toronte, bet ne
suspėjo visų savo artimų 
draugų aplankyti.

Korespond.

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.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

i
Laidotuvių Direktorius i

Notary Public
į

660 Grand Street i
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Rugsėjo 26 d. į Washing- 
toną buvo išvykusi Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacija, 
kurią sudarė adv. K. R. Jur- 
gėla, Dr. M. J. Vinikas ir Juo
zas B. Laučka. Ji lankėsi 
Valstybės Departamente. Į- 
teikti atitinkami pareiškimai 
ryšium su paskutiniais įvy
kiais Lietuvoje. Delegacija 
buvo maloniai priimta.

Drauge su lietuviais lankė
si latvių ir estų amerikiečių 
organizacijų atstovai.

Šv. Jurgio draugijos pas
kutinis kvartalinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, spa
lių 4 d., 7:30 vai. vak., pilie
čių klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Visi nariai turėtų šiame 
susirinkime dalyvauti.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Great Neck, N Y. Brook!yno Lietuviai Gydytojai

Rugsėjo 26 d. įvyko Ben
drojo Lietuvai šelpti Fondo 
ofiso atidarymas. Tai buvo 
savo patalpose, 19 West 44 
St., New Yorke. Atsilankė 
apie 60 asmenų.

Įžanginę kalbą pasakė 
Fondo pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius. Sveikinimo žodžius 
pareiškė Lietuvos įgaliotas 
ministeris Povilas žadeikis ir 
New Yorko Miesto Tarybos 
pirm. Newbold Morris. Buvo 
atsilankę spaudos atstovai, 
Tautinio Karo Fondo parei
gūnai, įvairių tautų šalpos 
fondų atstovai.

Apie atidarymą reikšmin
goje vietoje parašė „New 
York Times”, paduodamas 
ištraukas iš ministerio žadei- 
kio ir Morris kalbų.

Šv. Monikos našlių drau
gijos pirmas po vasarinis su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, rugsėjo 29 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Visos narės prašomos bū
tinai dalyvauti susirinkime, 
nes yra labai svarbių 
lų.

Spalių 14 d. Piliečių klube 
ruošiamas bankietas pastaty
mui Dariui-Girėnui pamink
lo.

Užėjus karo laikui klausi
mas labai atsiliko, bet valdy
ba stengiasi, kad nors kiek 
šį reikalą klibintų, todėl nu
tarė nors vieną parengimą į 
metus surengti ir tuomi 
žymėti lakūnų skridimą, 
atžymėjimas bus iš eilės 
tas.

Valdyba kviečia visus
rinčius paminėti a. a. Darių- 
Gireną šioj puotoj atsilanky
ti.

Valdybos narys P. M.

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

Moterų S-gos 24 kiibpa 
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 
silankyti.

Moterų S-gos New Yorko- 
New Jersey apskrities pus
metinis suvažiavimas bus 
spalių 15 d. Lindeno lietuvių 
salėje, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J. Pradžia 2 vai. po
piet.

Visos kuopos prašomos iš
rinkti savo atstovus. Yra la
bai daug svarbių reikalų ap
tarti.

Rugsėjo 22 d. Lietuvių 
Namų Savininkų draugija tu 
rėjo smagų užkandžių ir žai
dimų vakarėlį p. p. Daukan
tų patalpose.

Pelno Am. Raudonajam 
Kryžiui liko virš $50.00. Val
gomi daiktai buvo suaukoti.

Tortus, namie skaniai kep
tus, aukojo moterys, ponios: 
Šimaitienė, Mačienė, Blažai- 
tienė ir Pilkauskienė.

Bonką vyno p. Kavaliūnie- 
nė. Ji pati pravedė ir laimė
jimą. Degtinės išlaimėtą 
bonką p. Kavaliūnas aukojo 
atgal išlaimėjimui. Dešrukes 
aukojo J. Stanis.

Dirbo p.p. Šertvytienė ir 
Mikulskienė. Už baro dirbo 
V. Pūkas. Tvarkdariu buvo 
J. šertvytis.

Prieš kelias savaites Hobo
ken, N. J., prieplaukoj buvo 
didelis gaisras. Ištyrę sura
do, kad vienas iš darbininkų 
su sunkvežimiu pramušė ba
čką eksploduojančių skysčių 
ir ją uždegė automobilio ki
birkštys.

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

Lietuvių Radijo Draugijos Vakarines 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc
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. JĖZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

• „The Tablet”, Brooklyn© 
vyskupijos laikraštis, rugsė
jo 23 d. laidoje turėjo daug 
žinių apie baisią Lietuvos pa
dėtį. Buvo ir vedamasis 
straipsnis.

• Katrynai Balkūnaitei pa
daryta sunki operacija. Gy
doma Memorial ligoninėje.

• Dr. Viktoras Čiepaitis 
sugrįžo iš St. Louis, Mo. Ne
trukus pradės interno darbą 
Cumberland ligoninėje. Nau- 
jasai gydytojas puikiai atro
do, gerai jaučiasi.

• Kun. Stan. Raila, L. Vy
čių dvasios vadas, seimo pro
ga lankėsi ir „Amerikos” įs
taigoje.

• Antanas Vaičiulaitis bu
vo atvykęs į vyčių seimą ir 
pasakė kalbą apie lietuvišką 
spaudą.

• Kun. J. Balkūnas svar
biais organizaciniais reika
lais buvo išvykęs į Mariana- 
polį. Drauge su juo buvo ir 
„Amerikos” redaktorius.

® Pranas Razvadauskas iš
rinktas L. Vyčių centro pir
mininku ketvirtiems metams. 
Vicepirmininku išrinktas 
Juozas Boley.

® L. Švelnis ir St. Micke
vičius, Bostono vyčiai, seimo 
delegatai, buvo apsilankę ir 
„Amerikos” įstaigoje.

• Petras ir Teresė Barzi- 
lauskai, Federacijos pikniko 
proga, „Amerikos” reika
lams suteikė naują auką. 
Nuoširdus jiems ačiū.

• St. Serž. Juozas Juknelis, 
žuvęs karo lauke, buvo kilęs 
ne iš Harrisono, bet iš Kear
ny, N. J.

• Danielius Razanauskas, 
dirbdavęs prie „Amerikos” 
išsiuntinėjimo, jau laivyne. 
Jis paskirtas į Sampson, N. 
Y„ stovyklą.

• Jokūbo Stuko radijo pro
grama šeštadieniais 3 vai. 
popiet perduota jau du kar
tu. Programa gyva, įdomi.

• Elizabetho lietuviai la
bai pamėgo „Ameriką”. Vien 
tik prie bažnyčios kiekvieną 
sekmadienį išperkama arti 
100 egzempliorių.

® Stasiui Vitaičiui, buv. 
„Tėvynės” redaktoriui, pada
ryta operacija. Ligonis sėk
mingai sveiksta ir stiprėja.

Jeronimas Jakučionis, 29 
metų, mirė rugpiūčio 21 d. 
Ilgai sirgo ir buvo gydomas 
Bellevue ligoninėje.

Buvo kilęs iš Alytaus. Li
ko motina Lietuvoje, brolis 
Kazys (kariuomenėje) ir ne
mažai giminių, tarp kurių 
M. Baranauskienė ir jos šei
ma.

Palaidotas Švč. Trejybės 
kapinėse. Patarnavo grab. S. 
Aromiskis. Velionies brolis 
Kazys ir M. Baranauskienė 
dėkoja visiems dalyvavu
siems laidotuvėse, visiems 
prisiuntusiems gėlių bei už
prašiusiems mišias.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus Draugija eis ben
drai prie šv. Komunijos 9 vai. 
Mišių metu. Narės prašomos 
susirinkti į svetainę ne vėliau 
8:30 vai. ryte. Iš salės pro
cesija eis į bažnyčią.

Vakare, po 4 vai. pamaldų 
bus procesija bažnyčioje, gie
dama Šv. Pan. litanija ir pa
laiminimas. Po šių pamaldų 
parap. salėje bus svarbus su
sirinkimas. Kaip rytinėse 
taip vakarinėse pamaldose ir 
susirinkime visos narės pra
šomos dalyvauti.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, spalių 1 d., 
tuoj aus po sumos. Nariai ir 
narės prašomos atsivesti 
nors po vieną naują narį pri-

Šį sekmadienį prasideda 
Šv. Pan. Marijos Rožančiaus 
mėnuo. Mūsų bažnyčioje Šv. 
Rožančius bus kalbamas 
kiekvieną dieną: sekmadie
niais 4 vai. popiet, kitomis 
dienomis 7:30 vai. vakare. 
Visi tikinti lietuviai prašomi 
dalyvauti tose pamaldose ir 
melsti šv. Panelės užtarti už 
mūsų tėvynę Lietuvą — už 
Lietuvos laisvę.

Apreiškimo 
Parapija

ŠV. 
rinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 1 d., po sumos, par. sa
lėje. Visi parapijos vyrai ir 
draugijos nariai yra prašomi 
atsilankyti. Turim daug 
svarbių reikalų aptarti.

Kristaus Karaliaus šventė 
šiemet bus sekmadienį, spa
lių 29 dieną. Manoma, kad 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
bus iškilmingas šios šventės 
minėjimas. Po pamaldų pa
rapijos salėje bus prakalbos, 
o po jų Apreiškimo par. šv. 
Vardo vyrai žada pavaišinti 
svečius atsilankiusius iš ap
linkinių parapijų.

Prašomi visi vyrai susido
mėti.

Pas sąjungietes
Rugsėjo 20 d. Moterų S- 

gos 29 kuopos susirinkime 
išklausyta įvairių pranešimų. 
Laimėjimų—žaidimų vaka
ras gerai pasisekė. Atsilan
kęs kleb. kun. N. Pakalnis 
pakvietė sąjungietes prisidė
ti prie parapijos bazaro. Są- 
jungietės nutarė prisidėti ir 
išrinko darbininkes.

Šį sekmadienį, spalių 1 d., 
10 vai. ryte Apreiškimo par. 
bažnyčioje mišios bus už ka
rius. Jas užprašė Mot. S-gos 
29 kuopa. Spalių 29 d. 8 vai. 
bus kuopos metinės mišios, 
po kurių par. salėje bus ben
dri pusryčiai.

Bazaras pavyko
Rugsėjo 24 d. buvo Alto

riaus draugijos bazaras. Jis 
puikiai pasisekė. Liko gra
žaus pelno — 476 dol. Pelnas 
skirtas naujos bažnyčios sta
tybos fondui. Draugijos na
rės labai gražiai pasidarba
vo.

— Spalių mėn. Rožančiaus 
pamaldos bus laikomos kas
dien vakarais už taiką ir Lie
tuvos laisvę.

— Šį sekmadienį spalių 1 
d. Rožančiaus Draugija šven
čia savo metinę šventę su Šv. 
Mišiomis, bendra Komunija 
ir bendrais pusryčiais. Meti
nis susirinkimas įvyks kitą 
sekmadienį.

— Pašalpos skyrius pradė
jo rimtai dirbti, rinkti dra
bužius. Drabužius priima 
kasdien Seselės parapijos sa
lėje. Visi lietuviai privalėtų 
įsirašyti ir užsimokėti duok
lę.

— Tretininkų arbatėlė į- 
vyks spalių 22 d., kada bus 
ir Tretininkų kongregacijai 
vizitatorius. Tretininkams 
trumpų rekolekcijų pamoks
lus pasakys kun. J. Balkūnas 
spalių 1, 2 ir 3 d. vakarais. 
Susirinkimas įvyks spalių 3 
d. po vakarinių pamaldų.

— Vyčiai išleido gražų 
„Snooz” leidinį spalių mėn. 
Mėnraštis multigrafuotas ir 
siunčiamas nariams karei
viams.

Pašalpos skyrius
Rugsėjo 12 d. L. Kat. Fe

deracijos 51 skyrius sukvie
tė lietuvių susirinkimą Ben
dro Lietuvai šelpti Fondo 
skyriui įsteigti. Buvo smar
kus lietus, bet susirinkimas 
vis dėlto įvyko.

Kalbėjo kun. J. Balkūnas. 
Po jo kalbos pasirodė ne
kviestas svečias, vietos ko
munistų vadas; jis mėgino 
visaip pakenkti ir meluoti, 
bet kun. Balkūnas tinkamai 
atsakė. Pamatęs, kad jo agi
tacija be pasekmių, išsidan
gino pro duris.

Skyrius įsteigtas. Apie 
valdybą jau anksčiau „Ame
rikoje” rašyta. Dabar turi
me stoti į darbą. Gal dar 
kiek mūsų tėvų žemelėje, Lie
tuvoje, ir plevėsuos raudona 
vėliava, bet šioje šalyje jų 

spėka be jokios reikšmės, 
tad parodykime, kad gerbia
me ir mylime mūsų tėvų že
mę Lietuvą, kuri dabar yra 
našlaitė, pavergta, skriau
džiama be galo, be krašto.

Negalima praleisti nepa
minėjus Al. Vasiliausko, mū
sų veiklaus jaunuolio. Jis 
dirba visur — ir Federaci
joj, ir šv. Pranciškaus dr., ir 
Lietuvos dukterų ir sūnų dr- 
joj, ir namų savininkų dr-joj 
ir 1.1. Visur eina atsakingas 
pareigas. Jis yra gražus pa
vyzdys visiems mūsų jaunuo
liams. Garbė jį išauginu
siems tėveliams, tik gaila, 
kad jų nebėra gyvųjų pasau
lyje-

Dr. John Wahi k
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

;dnnia. 
įtartis. 
įinnDS. 
įj&nns.

Ente
Offic

A. Petrauskienė

Paterson, N. J
Rugsėjo 21 d. įvyko CYO 

susirinkimas. Dalyvavo be
veik visi nariai. Labai 
džiaugsmingai priimtas pra
nešimas apie įvykusį pikni
ką. Dabar draugijos ižde yra 
200 dol.

Nutarta lapkričio 12 d. 
ruošti laimėjimų-žaidimų va
karą. Bus par. salėje, 7 vai. 
vak. Pelnas — naujos salės 
statybos fondui ir CYO. Iš 
anksto dirbs komisija: He
len Balis, B. Ragauskas, Ed. 
Ochippinci ir J. Jokubavi- 
čius. Komisija turėjo posėdį 
puošniuose Balių namuose. 
Nutarta ruošiamą pramogą 
paįvairinti užkandžiais ir 
lengvais gėrimais.

CYO susirinkime J. Joku- 
bavičius kalbėjo apie Bendrą 
Lietuvai šelpti Fondą. CYO 
prisidės prie Patersono sky
riaus.

BALF SKYRIŲ DAUGĖJA

Bendrojo Lietuvos Šalpos 
Fondo skyriai dygsta visu 
smarkumu. Pirmasis skyrius 
įsikūrė Fondo pirm. kun. Dr. 
Končiaus kolonijoje, Mount 
Carmel, Pa. Pirmininku yra 
Antanas Dambrauskas. Sky
rius nr. 2 suorganizuotas Wa
terbury, Conn.; garbės pirm, 
kun. Valantiejus, pirminin
kas komp. Al. Aleksis. Sky
rius nr. 3 Chicago, Ill. 
(Bridgeporto sekcijoj), pirm. 
Aleksandra Budris. Skyrius 
nr. 4 Chicago, Ill. (North 
Side) ir t. t. ir t. t.

Organizuojant skyrius tu
rėkit minty faktą, kad nariai 
moka po $2 per metus. Metai 
skaitomi nuo dienos įstojimo,

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

S. KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, N. 

EVergreen 7-2494

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

g i Amerikos 
nusiuntė ra- 

' jrediją atbėgu- 
jus. Palinkėta y • _ _ *-

nepriklauso-

lai- 
pa- 
pri-

Y.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Druzdys: — Kaip išėjo 
sų ta sutartis?

Kupstys: — Iki šiol ne 
rado nei vieno svarbaus 
simo...

;oje pažymėta, 
3 politika Lie- 
.įiisomybės at- 
jieitė. Taip bu- 
i j Amerikos Lie- 
įg delegacijai, 
pakvietęs pats 

^torius..
Aiką švedijon

Akis už akį
— Tai su savo kaimynu 

daugiau nesikalbi?
— Ne. Visi diplomatiniai 

santykiai pertraukti.
— Kaip tai įvyko?
— Jis man prisiuntė dėžu

tę taukų ir liepė patepti žo- 
liai piauti mašiną, kuomet 
pradedu šienauti 6 vai. ryte.

— Tai ką pats padarei?
— Aš jam tą dėžutę per- 

siunčiau atgal ir mielaširdin- 
gai patariau savo dukters 
gerklę pašmeruoti, kai 
dainuoja 11 vai. vakare.

Svarbus patarimas
Jokūbas: (Kitam ka 

nui) — Ką reikia daryti 
lant šautuvą?

Nikodemas: — Gerai 
žiūrėti į šautuvo numerį.

Jokūbas: — žioply, 
tas reikalinga?

Nikodemas: — Todėl 
neišvalytum kieno kito 
tuvo.

ji

Naminis ramumas
Kupstys: — Pirm vedybų, 

prieš 20 metų, su savo žmo
na susitarėme, kad namuose 
aš paimsiu visus svarbiau
sius klausimus išspręsti, o ji 
mažesniuosius.

iki kitų metų tos pačios die
nos.

Labai gaila, sako BALF 
pirm. kun. Dr. J. B. Končius, 
kad kai kuriuose organizuo
jamuose skyriuose nematyti 
nelietuvių kilmės amerikie
čių — nei skyrių valdybose, 
nei nariuose. Mūsų pasiseki
mas ir amerikiečių nuoširdi 
parama bus sėkminga tik ta
da, kai mes įtrauksime į Lie
tuvai šelpti darbą Amerikos 
visuomenę, įvairių profesijų 
žmones, be skirtumo tikybos 
ar tautybės.

Jonas Valaitis
BALF rūbų rinkliavos ve

dėjas.

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.

g STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimo, plasteriavima, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

y; ■

v

p
ę

v u

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 - 1896
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ršpino Bendra- 
; jalpos Fondas.

i Maskva neva

į Ims lygiai pen- 
i Maskvoje pa

do pagalbos 
3i sutartis tarp 
įrietų Sąjungos, 
į pasirašė Juo- 
jorietų - Via-

3 sritimi, pasi
eti į Lietuvos 
aąsi ir pasisto
ja Lietuva bū- 
įtnva sutiko 
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sėjo nė viene- 
Hva parodė 

Maskva su- 
^afrningą žodį į 

mė Lietuvos 
Geri, pigūs, patogūsfft šlykščiau- 

mai. Gerose vietose. Pafcaiis. 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Pranas Beka

Long Island Medicijos 
legija šiomis dienomis 
do 100 naujų daktarų.

PARDUOD

j nebus už-

Mų Pašalpos

Joseph Vastun^^Ji

Real Estate Insurant ^a’

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

maršalo Tito

žmonėms
prižiū-

Clement VoketaiLį*; dalintų ir 
jis pasiūly-Advokatas

41-40 — 74th Stre komunis- 
aRnsijos tvar- 

tarptauti- 
?Ji dalinti pa- 

NEwtown 9-5972 ^arsiun- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I i pasiekia žmo-

Jackson Heights, N.

Saugok Savo A
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėji 
AKINIAI prieinamiaus 
kainomis pagal jų rūšis

Ši Įstaiga įsteigta prieš 40

Gausioje ka
byje yra Kini- 
isiien pasiekia 
4 Amerikie- 
Į pasitraukti iš 
!hnių jie sėk-

iija negauna 
kiek privalė- 

’ Anglijos dė- 
is Europos 

394-398 Broadway, Brooklyn, |l labai 
h paramos

OPTOMETRISTAS — OP

^lėktuvais.
W pagelbė- 
* Bet Rusija 

akrupulatiš- 
o. Kaip 

ftn. Philip 
Kinijos pro- 

o raktas 
■turi visą ei- 
Ms plauktų

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Karšti Užkandžit

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjlna

Su MOTERIMS
DIDELIS P

VISOKIU GĖRIMU '------g
r«tarRusi-

JUOZAS ZEIDAI 
41J Grand Stree 

Brooklyn, N. Y

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRU

FOTOGRAFA 
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.
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