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PREZIDENTO TRUMANO PROGRAMA Daug Japonų
^komunizmas, tiek fa- 

pradžią gavo iš tos 
Uilosofijos. Kaip vie- 
haos neištikimi broliai, 

Irklai ėdasi, bet kar- 
*”i%irankas pasiduoda.

X -rnn matę eilę tokių
Te. EVergreen 4 - 7 42 karvelių: čia buvo

SALDAINIŲ P^cas, čia nacis, čia vėl 
GERIAUSIOS R(Jas-

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artąjį, visų atminime to fa- 
pusryciai — pietūs - vakarius. J komunistų pasibučia- 
AISKRYMAS gamintas namie 11igerim,įveiksią davė Stalinas, 
riauslx bravorų. Parengimams priimami ••

t p. ^9 m- padėjo Hitle- 
J uozas Gmljij curti karą.

495 Grand Street, Romiau, kad komunis-
<s’5^vąo progų talkininkauti 

5 net tada, kai tarp 
^jos ir Rusijos ėjo ka—

“"•‘laiku 
y^%sprukti kai kurie ko- 
kričio 4k , • i i
R , a jų tuoj rado sau dar- 
ro^'undinėjo lietuvius pa- 
Praš®d ir pogrindžio veikė- 

rikos"atiŲ Gestapo agentams.
____ las buvo aiškus: jiems 

'upėjo sumažinti dėl 
kovojančių lietuvių

teko matyti didelių daly-

'arp kitko, jis yra kapito- 
pasiuntinys.

Grįžo dvynukai 
s karo tarnybos atleisti 
broliai dvynukai — Juo- 
ir Vincas Klimauskai. 

uozas ištarnavo 6 metus, 
•opos karo lauke — 3 me

dis buvo du kartus šu
tas ir yra gavęs svarbių 
(žymėjimų.
ią savaitę jis vedasi su 
ese Mascotello.
o brolis Vincas tarnavo 
yne pusketvirtų metų ant 
iana kovos laivo.
is dalyvavo 11 mūšių ir 
gavęs aukštų pasižymėji- 
ženklų.
ią savaitę jis vedasi su 
Pusloszny.

Piknikas pavyko 
iknikas pereitą sekmadie- 
)asisekė puikiai.
Įsiems prisidėjusiems ir 
)usiems — nuoširdi padė-

Janiški! ★ • ★
l»Šutiniais metais viena 
kiaušių knygų buvo 

į ,. dėtos giesmė”. Kas jos 
atskžė’ tai benl ši°.ki tokį 

žiliną gav0 1S filmos- 
2$®nz Werfel, kuris sukū- 

5(hd00-t'ikalą, mirė Amerikoje.
p vienas iš žymiausių 
ių šiais laikais.

^s Čekoslovakijoj iš žy- 
------ ^Qg 1890 m., jis jau 

kar4 ėmė kilti savo 
ciais. Jis yra parašęs 

Geri, jĖii poezijos, dramų, apy- 
Gerose fair romanų. Geriausia 
teisingas, ga yra laikoma „Muša 

Apdra®8 Keturiasdešimt Die-

ray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

les and promotion in greater 
Metropolitan area 

309-11 Fifth Ave.
New York 16, N. Y.

;i jūsų namo stogas prakiu- 
reikia pataisymo, mes esą- 
pasiruošę patarnauti. Joks 

įas nėra per mažas. Mes pa- 
atliekame darbą, turime mo-' 
liūs įrankius. Mūsų darbi-1 
:ai yra patyrę mechanikai, 
urie patys nori taisyti sto- 

mes gaminame ALCALA 
VI ROOF COATING. Tam 
?ikia šildymo. Jūs patys už- 
site. Apsaugos nuo vandens, 
labai pastovus.

aukite: MUrray Hill 4-9561 
a rašykite: Mr. Kriaucunas, 
-11 5 Ave., New York 16, 
v York.
ešimties metų garantija.

imai — Apdrauda 
dgu norite pirkti ar parduo- 
lamus, arba kai reikalinga 
rauda (insurance), malonė- 

kreiptis žemiau pažymėtu 
■ašu, kur Jums maloniai ir 
d patarnaus—

J. P. MACHULIS
AL ESTATE 4 INSURANCE 
85th St, Woodhaven 21, N. Y.

’rie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896

Pagg 2-1454

IT. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

(lieka mūrinių namų sienų iš- J 
ginimų, piasteriavimų, šaligat- į 
ų cementavimą ir kt darbus.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

— Ameri- 
Kongresui 

pranešimą, 
naują savo

Suima

metais

tuojau 
kuriuo

Washingtonas. 
kos prezidentas 
nusiuntė platų 
kuriame išdėsto 
programą, apimančią visas 
gyvenimo sritis.

Jis pasiūlė, kad bedar
biams per 26 savaites būtų 
duodama 25 dolerių pašalpa.

Prezidentas karo meto 
kontrolės įstatymą nori pra
tęsti, kad kai kurie dalykai 
būtų ir ateinančiais 
kontroliuojami.

Kongresui siūloma 
svarstyti įstatymą,
kiekvienam darbininkui bū
tų užtikrintas darbas.

Karo darbo įstaiga, kuri 
sprendė ginčus tarp darbi
ninkų ir darbdavių, turėtų 
būti netrukus panaikinti.

Reiktų palaikyti tam tik
rų žemės ūkio gaminių kai
nas, duodant valdžios para
mą.

Vyrus nuo 18 ligi 25 metų 
reikia imti į kariuomenę dve
jų metų laikotarpiui.

Skatinti, kad būtų pastaty
ta apie 15 milijonų naujų na
mų ir kad miestuose būtų 
panaikinti netikę namai.

žmones. 1 J° Yra išvers- 
Kitimų kalbą

[įams įsigalint Europo- 
Josepknz Werfel, gelbėdama- 

o jų, kurį laiką prie- 
rado Lurde. Čia bu- 

496 Grandu jįs prisižadėjo para- 
Telfltnygą apie Lurdo apsi-

Valdžiai remti mokslinius 
tyrinėjimus, kaip tai buvo 
daroma karo laiku.

Iš dalies sumažinti mokes- ___ _ „ ....
čius 1946 metais ir parūpiu- imti 40 žymių japonų, kaip 
ti geresnį mokesčių ėmimo karo kaltininkų, 
planą.

Paskirti vieną administra
torių valdžios nuosavybėms.

Skatinti smulkųjį biznį.
Pagerinti veteranų reika

lus — ligonines, gydymą, ap- 
draudą, paskolas.

Išleisti dideles sumas vie
šiesiems darbams, kaip Togo, užsienių reikalų minis- 
tvenkti upes, tiesti kelius, j teris per Pearl Harbor ata- 
statyti lėktuvams aerodro
mus.

Padidinti UNRRA budže- 
tą puse bilijono dolerių.

Pakelti Kongreso narių al
gas ligi 20 tūkstančių dole
rių per metus.

Rūpintis krašto apsauga 
ateityje.

Tokijo. — Gen. Douglas 
MacArthur įsakė tuojau su-

Visi jie bus patraukti at
sakomybėn prieš amerikie
čių karo teismą.

MacArthur sąraše yra vi
sas ministerių kabinetas iš 
Pearl Harbor laikų ir eilė 
aukštų karių.

Tarp įsakytųjų suimti yra

ką, toliau eina finansų mi- 
nisteris Kaja, laivyno minis- 
teris šimada, gen. Homma, 
kuris yra atsakingas už gar
sųjį mirties žygį Filipinuose, 
ir kiti.

RUSŲ NUOSTOLIAI 
AZIJOJ

Londone Tvarkoma Europa
■<$>

Kvislingas Nuteistas
Mirti

Oslo. — Vidkun Kvislin- 
gas, pagal kurį buvo pramin
ti visi nacių pataikūnai, bu
vo norvegų teismo pasmerk
tas mirti.

Jo nuosavybė anksčiau bu
vo konfiskuota.

Kvislingas pasakė, kad jis 
apeliuosiąs.

ATPLAUKIA MISSOURI
Spalių 27 d. į New Yorką 

atplaukia karo laivas Mis
souri su Pacifiko laivyno va
du admirolu Nimitz.

LIETUVIAI KREIPIASI Į SEK. BYRNES

Londonas. — Penkių di
džiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerial pradėjo po
sėdžius Anglijos sostinėje.

Konferencijoje dalyvauja 
Amerikos Valstybės sekreto
rius Byrnes, Anglijos užsie
nių reikalų ministeris Bevi- 
nas, prancūzų — Bidault, — 
Rusijos — Molotovas ir kinų 
užsienių reikalų ministeris.

Su Byrnes yra atvykę jo 
padėjėjai Dunn ir Cohen, taip 
pat Bohlen ir Dulles.

Pirmoje darbų vietoje sto
vi taikos sutarties sudary
mas Italijai.

Toliau numatomos svars
tyti panašios sutartys su 
Suomija, Vengrija ir Rumu
nija.

Tai vis valstybės, kurios 
kariavo Vokietijos pusėje.

Sekretorius Byrnes pareiš
kė, kad po minėtų klausimų 
bus svarstoma Europos van
dens kelių problema.

Tai reiškia, kad bus pa
liesta opi Dardanelų sąsiau
rių padėtis.

Prancūzija posėdžiams no
ri įduoti Reino pakraščio pri
jungimą prie Prancūzijos ir 
Ruhro krašto pavedimą tarp
tautinei kontrolei.

Rusija greičiausia iškels 
klausimą, kaip reikia elgtis 
su Balkanų kraštais. Ji gali 
pareikalauti, kad su tais 
kraštais taikos sutartys bū
tų pasirašytos pirmiau, negu 
su Italija.

Tačiau amerikiečių pirmu
tinis tikslas yra sutvarkyti 
santykius su Italija.

Spėjama, kad iškils ir Aus
trijos vyriausybės pripažini
mo byla.

Byrnes dar pastebėjo, kad 
darbų tvarkoj nėra atominės 
bombos kontrolės, Palestinos 
ir Indijos klausimų.

Konferencija užtruks apie 
dvi savaites laiko.

Sutarties su Italija pro
jektas jau yra sustatytas.

Didžiausią delegaciją kon- 
ferencijon atsivežė rusai — 
jų yra iš viso 36 nariai ir 16 
sekretorių.

B ALF Trentono 
Parodoj

Philadelphia. — Amerikos 
Lietuvių Jungtinių organiza
cijų komitetas pirmadienį 
nusiuntė į Londoną Ameri
kos Valstybės sekretoriui 
Bymes telegramą prašyda
mas, kad būtų imtasi žygių 
rusams atitraukti iš Lietu
vos ir grąžinti laisvę tam 
kraštui.

Telegrama, kurią pasirašė 
pirm. J. Kavaliauskas ir se
kretorius Žemaitis, taip 
skamba:

„Amerikos Lietuvių Jung
tinių organizacijų komitetas 
prašo Jūsų tvirtos iniciaty
vos pagreitinti rusų okupa
cinių jėgų atitraukimą iš 
Lietuvos, išlaisvinimą ir su
verenumo bei savos valdžios 
grąžinimą Lietuvai, išpildant

Dar kitu pareiškimu gen. Atlanto čarterį ir ją pri- 
MacArthur nurodė, kad ja- imant į Jungtinių Tautų tar- 
ponai galės patys valdytis pą.” 
savo šalį, jeigu tik jie ir im- 

Sovietų vadovybė praneša, 
kad jie kare su japonais nu
stojo: 8,219 užmuštais ir 22,- 
264 sužeistais.

PANAIKINO JAPONŲ STABĄ
Tokijo. — Japonų karinė 

galybė šią savaitę susilaukė 
skaudžiausio smūgio: gen. 
MacArthur įsakė panaikinti 
japonų imperijos generalinį 
štabą.

Ketvirtadienį savo dienas 
baigė Japonijos štabas, ku
ris buvo tikroji tos šalies val
džia, pasislėpusi už imperato
riaus sosto.

Tas štabas turėjo savo 
žiaurią politinę programą ir 
savo šalį įtraukė į karą prieš 
Ameriką.

štabas buvo sudarytas pra
vesti 1904-5 metų konfliktui 
tarp rusų ir japonų, antras 
— 1931 m., kai buvo pradė
tas žygis į Mandžiūriją. Šis 
štabas privedė ir prie Pearl 
Harbor.

Imperijos štabas apėmė 
armijos ir laivyno štabų ka
rininkus. Jei reikės, bus išar
dyti ir šie du štabai.

Trenton, New Jersey sosti
nėj, vyksta žemės ūkio paro
da, kuri prasidėjo rugsėjo 9, 
baigsis rugsėjo 16 d.

Tai 200-toji Trentono pa
roda, kurią šiais metais, 200 
m. sukakties proga, ypatin
gai daug žmonių lanko. Pa
rodoj didžiajam name daly
vauja ir savo kioską įsirengė 
Bendrasis Lietuvių Šalpos 
Fondas.

Naciai Atsiminė 
Bibliją

Savo žodį jis te-1 Kitame įsakyme gen. Mac-

QgĮĮ]įmeriką Franz Werfel 
A-glkė 1940 m. Tuo pačiu 

šį kraštą pasiekė ir ke- 
lietuvių.

4|^*ainėjus, kad Franz 
d buvo žydas, čia reikia 

Jacto'ūnti vieną dalyką.
.jpJsevikai aną dieną ap- 
1 ’ mus skleidžiant fašiz

mą, kam prie anglų dar- 
Ttijos veikėjo Laski pri- 
m, kad jis gimęs žydų

Arthur pabrėžė, kad jis už
darys visas žinių ir radijo 
agentūras, kurios varys pro
pagandą prieš sąjungininkus 
arba skleis klaidingas nau
jienas, gandus ir pranešinės 
apie kariuomenės vietas.

Japonų imperijos štabas 
buvo suorganizuotas rengti 
karams. Pirmasis imperijos

ias mums nėra nei pa- 
Teiki* nei- P‘l.Juoko»' nei Pa’ 
~rLumo žodis. Žydas mums 
M#;mOgUS', ,.ip visur tarp žmonių, jų 
kaino®8 ^būti gerų ir blogesnių. 
H IjttipPydąs savo tautos nepar- 

lėja teroristams. Lietu- 
SteDjtrs komunistams didžiau- 

^malonumas, kad jų bro- 
OPioS^tremia iš Lietuvos. Žy- 

5^1 ^užstoja ir gelbsti savo 
us.

mokslininkų, meninin- 
lliipoetų, muzikų, politikos 

<ėjų, prieš kuriuos mūsų 
Hunistai neverti nė kepu- 

(jlpakelti:
Kflrli'es nepirmą sykį ir ne

butinį minim žydo vardą, 
jfl naciai juos persekiojo 

^^jfuvoj, mes smerkėm vo- 
s ,ių smurtą. Mes lygiai 

DlD^rkiam ir tuos raudonus 
is, kurie šiandien žydus 

j||0į|!.umunijos veža į Sibirą.

4ll^enry Wallace, Prekybos 
Jf(t>'etorius, išleido knygą, 

sukels nemaža kalbų ir 
^^?kšmo.

Amerikoje siūlo darbo 
^milijonų žmonių — tokiu 

ir jo knyga praminta, 
rūpmr tie milijonai dirbs? 
, ,«(jjl’agal Wallace planą, val- 

65 , j

KONGRESAS TIRS PEARL HARBOR
Washingtonas. — Atstovų 

rūmai 368 balsais nutarė iš 
pagrindų ištyrinėti visą by
lą, susijusią su Pearl Harbor 
katastrofa. Prieš šį siūlymą 
niekas nebalsavo. Už jį pasi
sakė ir demokratai ir respub
likonai.

blaškė neseniai paskelbti 
platūs kariuomenės tyrinėji
mai apie Pearl Harbor ka
tastrofos priežastis.

Tito Persekioja 
Jugoslavus

peratorius klausys jo įsaky- BjJdle Teis Nacius
mų. Jei bandys nukrypti ar 
išsisukti, jie greitai susilauks 
bausmės iš okupacinės ka
riuomenės.

Australijos vyriausybė tuo 
tarpu pranešė, kad japonai 
amerikiečius ir australus ka
reivius belaisvius pavartoda
vo durtuvų pratyboms, juos 
subadydami ir paskui suka
podami.

Niurnbergas. — Buvo pa
skelbta vardai 24 nacių, ku
rie netrukus bus teisiami, 
kaip karo nusikaltėliai.

Jų teismas įvyks lapkričio 
mėn.

Tarp jų yra Goeringas,
Washingtonas. — Prezide- Ribentropas, Keitelis, Hes-

tas Trumanas pranešė, kad 
Biddle, buvęs Teisingumo se
kretorius, paskirtas komisi- 
jon, kuri Vokietijoje teis 
cius karo nusikaltėlius.

Elmer Davis

na-

NUSIŠOVĖ GENEROLAS TOJO
Tokijo. — Antradienį į sa-džios įstaigose tarnaus 4,-

500,000, kariuomenėj 2,500,- vo vidurius kulką paleido ja- 
000, žemės ūkyje 8 milijonai, 
krašto vidaus tarnyboje 2 
milijonai, savo pačių įmonė
se 6 mil., fabrikuose ir ka-' 
syklose 15 milijonų, prie sta
tybos 3,500,000, prie trans- 
portacijos 3,500,000, prie 
prekyboje 9 milijonai, finan
suose ir kitose mišriose sri
tyse 6 mil.

Amerikoje yra 110,000,000 
žmonių virš 14 metų am
žiaus.

Tad daugiau negu kas an
tras iš jų turėtų būti prie 
darbo, pagal Wallace planą. 
Kitose šeimose visi eitų į 
darbus — nebūtų kam nė na
mų prižiūrėti ir tvarkyti.

Wallace darbams per me
tus nori išleisti 200 bilijonų 
dolerių.

Kiti nenori sutikti su Wal
lace programa. Jie sako, kad 
60 milijonų darbininkų yra 
per daug: kitiems reikia na
mie būti, į mokyklas eiti ar 
senatvės pensija naudotis.

Be to, jei varyti statybą 
taip, kaip numato Wallace, 
tai po 10 metų bus tiek vis
ko pristatyta, kad nebus ko 
veikti, ir prasidės nauji var
gai.

Washingtonas. — Karo 
Informacijų žinybos (OWI) 
viršininkas Elmer Davis pa
sitraukė iš savo pareigų.

OWI netrukus bus likvi
duota.

Kai kurias šios įstaigos da
lis perims Valstybės depar
tamentas.

sas, Bormannas ir kiti.
Beveik visi jie, laukdami 

kalėjime teismo, pasidarė 
uolūs Šv. Rašto skaitytojai.

Iš pradžių visi jie pasisa
kė nepriklausą jokiai bažny
čiai. Bet paskui bent pusė jų 
ėmė lankytis į pamaldas ir 
beveik visi pareikalavo Bib
lijos.

Rezoliucija numato, kad į 
tyrinėjimų komitetą bus pa
skirti penki senatoriai, iš ku
rių ne daugiau kaip trys de
mokratai, ir toks pat skai
čius Kongreso atstovų.

Komiteto reikalams numa
tyta 25,000 dolerių suma.

Tyrinėjimų tikslas yra nu
statyti, kas yra tiesiogiai 
kaltas už visą nepasirengi
mą, kuris japonams davė 
progos padaryti tokių skau
džių nuostolių Amerikos lai
vynui.

Pearl Harbor paslaptis lig- 
šiol jaudina Amerikos visuo
menę. To susirūpinimo neiš-

New Yorkas. — Jugosla
vai nusiskundžia, kad Tito 
netoli Zagrebo miesto laiko 
uždaręs stovykloje šimtą 
tūkstančių žmonių.

Vienas jugoslavų laikraš
tis rašo, kad toje stovykloje 
Jugoslavijos diktatorius ap- 
kalino visai nekaltus žmones, 
kurių daugumas yra kaimie
čiai.

Neseniai Zagrebe buvo di
delės demonstracijos už de
mokratiją ir politinę laisvę.

Nežinia, kur yra dingęs Ju
goslavijos ortodoksų galva 
patriarchas Gavrilo.

KARO AUDRŲ PASĖKOS LIETUVOJE
 <$>-------------------------------------------------------------

ponų gen. Hideki Tojo.
Jis norėjo nusižudyti, kai 

gen. MacArthur įsakė jį su
imti ir kai kariai amerikie
čiai pasirodė prie jo namų.

Tojo buvo Japonijos mi
nisteris pirmininkas per 
Pearl Harbor ataką. Jis savo 
šalį įtraukė į karą su Ame
rika.

Generolo Tojo nusišovimą šimt dienų be darbo pasiliko 
matė būrys amerikiečių ka- aPie 2 milijonai žmonių, 
reivių ir korespondentų.

Jis tuoj buvo paimtas 
Amerikos daktarų. Nors la
bai sužalotas šūvio, jis vis 
dėlto gal bus išgelbėtas ir 
pristatytas teismui, kaip ka
ro nusikaltėlis.

Tojo, kraujui plūstant iš 
žaizdos, kuždėjo: „Aš prisi- 
imu atsakomybę už karą. Aš 
maniau, kad tai teisingas ka
ras japonų tautos gerovei. 
Dabar žinau, kad karas ne
geras tautai”.

Jis tuoj gavo kraujo trans- 
f ūži ją — amerikiečių krau
jo.

Jį prižiūri Amerikos dak
tarai. Jie sako, kad buvęs 
Japonijos ministeris pirmi
ninkas turi 50 procentų ga
limybę išlikti gyvas.

Trys Milijonai 
Be Dabo

Washingtonas. — Pasida
vus Japonijai, per pirmas de-

Iš viso šiuo tarpu bedarbių 
skaičius siekia 3 milijonus. 
Šių metų gale ieškančių dar
bo žmonių bus apie 6 mili
jonai, gi ateinantį pavasarį 
— 8 milijonai.

Bet yra ir tokių vietų, kur 
darbininkų trūksta, pav., 
Richmond, Virginijoj.

Daugiausia žmonių neteko 
darbo prie laivų, lėktuvų ir 
kitų karinių užsakymų.

Pramonei persitvarkius 
taikos metui, daugumas 
vėl

New Yorkas. — J. L. Le
wis smarkiai dirba, organi
zuodamas naują uniją.

Svarbiausias jo tikslas — 
gauti geležinkelių, aviacijos 
ir chemikalų pramonės dar
bininkus, tačiau jis įsileis 
žmones ir iš kitų darbo sri
čių.

Nauja organizacija dabar 
jau turi 200,000 narių, o ne
trukus mano pasiekti milijo
ną.

Dalį žmonių jis gali 
traukti iš CIO ir AFL.

Nori Didelio 
Laivyno

tikisi gauti darbus.

KIEK NACIŲ TEIS

jų

Iš Washington© praneša, 
kad spalių ir lapkričio mėn. 
400,000 nacių kaltininkų bus 
teisiami Niurnberge, Vokie
tijoje.

——į“

Washingtonas. — Kongre
sas iš Laivyno departamento 
gavo reikalavimą, kad Ame
rikos karinis laivynas turė
tų 1,079 laivus.

Tarp jų būtų 18 didžiųjų 
kovos laivų ir 116 lėktuvne
šių.

KIEK VAIKŲ MOKOSI 
NEW YORKE

Iš Europos gautomis ži
niomis, per 1941 metų karo 
operacijas Lietuvoje buvo 
sunaikinti Alytus, Marijam
polė (ypač nukentėjo miesto 
centras), Vilkaviškis, Taura
gė, Raseiniai ir Jonava. Jo
navoje nepaliestas liko tik 
tiltas per Nerį.

Antrai karo bangai Lietu
vą užklupus, ir vokiečiams 
jau besitraukiant, specialių 
nacių sprogdintojų būrių bu
vo sunaikinti visi fabrikai, 
visi sunkesni tiltai ir beveik 
visi didesni pastatai, tame 
skaičiuje pagrindinės moks
lo įstaigos, kaip Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademija, Kau
no Universiteto klinikos, Ty
rimų laboratorijos ir t.t.

Visiškai sunaikinti Šiau
liai, Mažeikiai, Prienai, Ša
kiai, Jurbarkas, Darsūniškis, 
Pakuonis, Klaipėda ir t.t.

Sudeginta daugybė ūkių. 
Kas nebuvo sudeginta karo 
veiksmų metu, sudegė vėliau, 
jau vokiečiams iš Lietuvos 
pasitraukus. Mat, vokiečiai 
specialiai padegamais sviedi
niais ir toliau naikino ūkius 
iš lėktuvų. LAIC.

Sumažins Mokesčius
Washingtonas. — Kongre

sas smarkiai dirba mokesčių 
sumažinimo programoje.

Atitinkamoj komisijoj bu
vo nutarta tuoj paruošti po
karinį mokesčių įstatymą. 
Tas įstatymas turi būti pri
imtas lapkričio mėn. norint, 
kad jis galiotų 1946 metais.

ATMINK IR JUOS

990,000 New Yorko miesto 
vaikų rugsėjo 10 d. pradėjo 

I mokslo metus.

ati-

259 prancūzės laukia laivo 
Marselyje, Prancūzijoje, vyk
ti į Ameriką pas savo vyrus 
— karius.

Jūs visokiais būdais ruošiatės 
rudeniui: pcrkatės rūbų, avaly
nės ir kitų dalykų.

Besiruošdami prisiminkit ir 
karo nukentėjusius lietuvius, iš
blaškytus po pasaulį. Siųskit ir 
jiems pagalbos per:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

Warehouse
101 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

TREMTINIŲ PUOLIMAS

Antžmogio kūrėjas Nietzsche mokė: „Puolantį pastū
mėk”.

Šis mokslas buvo labai patikęs naciams. Bet dar la
biau jį mėgsta mūsų lietuviškieji komunistai.

Jie užsuko savo katarinką šmeižti ir juodinti lietu
viams tremtiniams. Jei įmanytų, tai ir vandens šaukšte 
juos prigirdytų.

Jie mažiau kalba arba visai nieko neužsimena apie 
lietuvius tremtinius Sibire: su jais susidoros rusiškieji mu
šeikos. Bet tiems bolševikėliams kruvinos pavydo ašaros 
varva, kai jie pagalvoja apie lietuvius, kurių negali pa
siekti raudoni NKVD pirštai ir kurie yra išblaškyti po įvai
rius Europos kraštus.

Komunistams šioje šalyje ilgai kvaršinti savo makau
lių nereikia: jie paleido savo kakarines, kad lietuviai Vo
kietijoje ir kitose šalyse yra buvę nacių savanoriai, ben
dradarbiai, garbintojai, fašistai. . .

Jie ne tik patys atvėrė savo plačias burnas, bet ir įkin
kė Amerikos kareivius lietuvius, esančius Vokietijoje: tie 
ėmė siuntinėti ilgus laiškus, kuriuos čia spausdina lietu
vių komunistų laikraščiai, savo šmeižtus skleisdami.

Tai nenaujiena: juk Amerikos kariuomenėje yra ko
munistų lietuvių, kurie uoliau už Maskvą užnertų apinasrį 
tiems lietuviams, kurie yra laisvėje.

Kiek nuostabiau, kad Karo Departamentas neatkreipia 
dėmesio į tuos laiškus: juk kariuomenėje tokia tvarka, kad 
be viršininkų leidimo negalima bendradarbiauti spaudoje. 
Čia ir komunistai neturėtų būti išimtis.

Bolševikai lietuviai naujos planetos neatrado. Jau per 
penkerius metus jie koliojo fašistais visus lietuvius, kurie 
išvengė Maskvos venterio ir kurie nesykį nukentėjo už sa
vo demokratinius įsitikinimus. Komunistai demokratijos 
nemėgsta.

Dabar jie fašizmo šmeižtais drabsto visus, kuriems 
laisva Lietuva brangesnė už rusiškąją vergiją.

Šis jų klykavimas savo metodais kaip tik primena pa
tį fašizmą, kuris panašiai juodino demokratijos ir laisvės 
šalininkus. Iš tikrųjų fašizmas ir komunizmas yra du bro
liukai, kurie savo išmintį iš to paties šaltinio gėrė. Užtai 
jų bliuznijimus dažnai sunku atskirti: tikrų dvynukų šne
ka.

Mes turime liudijimus, kad tuos tremtinius lietuvius 
naciai gaudė Lietuvoje, siuntė darbams į Vokietiją, išvarė 
juos iš namų ir tėviškių, persekiojo, grūdo į kalėjimus, kan
kino ir žudė koncentracijos stovyklose. Lietuviškiems ko
munistėliams savaime aišku, kad buvo „fašistai” ir tie 
lietuviai, kurie mirė Štuthofo koncentracijos stovyklose ar
ba buvo rasti išbadėję — gyvi skeletai — nemažiau gar
siose kankynių vietose kitur Vokietijoje.

Štai skaitome laišką, kuriame apsakoma, kaip nacių 
daliniai, virtę kryžiuočių plėšikų gaujomis, gaudė ir trėmė 
lietuvius į Vokietiją vergiškam darbui, badui, mirčiai, — 
tai vieno tokių tremtinių žodžiai.

Mes pažįstam eilę tremtinių: visą laiką jie buvo išti
kimi demokratinių idėjų ir laisvos Lietuvos gynėjai. Bet 
mes nemanom, kad raudonieji leopardai šioje šalyje pakeis
tų savo dėmes ir liautųsi šaukę apie anų lietuvių „fašizmą”.

Patys Lietuvos komunistai pripažįsta, kaip lietuvius 
trėmė vokiečiai. Viename jų pranešime iš Lietuvos skaito
me: „Važiuojant Kybartų link, matyti laukuose neplauti 
rugiai, vielų užtvoros ir minų laukai. Apylinkės gyvento
jai beveik visi buvo išvaryti jėga Vokietijon. . . ”

Nežiūrint to, Amerikos lietuviai bolševikai šaukia apie 
tuos tremtinius: fašistai, nacių tarnai!

Pastebėtina, kad mūsiškių komunistų taktika rado sau 
ištikimų talkininkų pačiuose vokiečiuose, neseniai savo ran
koves puošusiuose svastikomis.

Vokietijoje prūsiškosios galybės ir garbės svajotojai 
amerikiečiams ir anglams išsijuosę skundžia lietuvius. Jie 
traukia tą pačią dainą: tie tremtiniai lietuviai buvo „sa
vanoriai” ir panašaus plauko sutvėrimai. Matyt, mūsų bol
ševikai jei ne iš Maskvos, tai iš prūsiškųjų junkerių pa
sisėmė šių pamazgų kibirą. Nors maža garbė būti naciš
komis beždžionėmis, bet komunistai randa pasimėgimo to
kioje pliurzėje.

Kodėl tie bolševikėliai taip elgiasi?
Tiesa paprasta: jie nori dėmesį nukreipti nuo Maskvos 

juodų žygių. Tik pasiskaitykit jų laikraščius — ten rasi
te žinių apie lietuvius „savanorius”, vykstančius į Rusiją. 
Jų ten esą tūkstančiai.

Mes žinome iš ankstesnių dokumentų, pasirašytų Mask
vos komisarų, kaip „savanoriškai” mūsų broliai ir seserys 
atsidūrė Sibire. Išplėšti iš savo sodybų ir savo tėvynės, jie 
buvo atiduoti žiauriam likimui, vergijai ir mirčiai.

Toks buvo ir yra „savanoriškumas” Rusijon. Naciai 
ir komunistai vartoja tuos pačius metodus ir ta pačia 
smurto kalba šneka. Bolševikai gerai supranta, koki „sa
vanoriai” buvo visos tos nacių aukos; bet jie vis tiek šmei
žia: jiems skaudėte skauda širdį, kad ne visi lietuviai dar 
Sibire.

Mūsų komunistai, būdami akli svetimos valstybės 
vergai, ir savo tėvų šaliai nori vergijos. Visai suprantama, 
kodėl jie taip ištroškę pražūties visiems tikriems lietu
viams ir kodėl juos purvais drabsto.

Jie, tur būt, atsimena ne tik savo tėvo Lenino mokslą, 
bet dar ir senojo Voltaire žodžius: „Šmeižk, šmeižk, o vis 
šis tas prilips”.

R.

Marianapolio Kolegija

APIE KULTŪRINĘ PAREIGI
(Del A. Vaičiulaičio straips

nio)

Bendroji tezė, kad Ameri
kos lietuviai yra atsilikę lie
tuviškojoje kultūroje, be abe
jo, teisinga. Atsilikimo gi 
aiškinimas galėtų būti ki
toks, žymiai švelnesnis. Skai
tant straipsnį susidaro įspū
dis, kad Amerikos lietuviai 
yra nusikaltę savo tautai, ne- 
išpildydami pareigos palai
kyti ir kelti iš protėvių pa
veldėtą tautinę kultūrą. An
tras įspūdis, kad ta tautinė 
kultūra apribojama literatū
ros sritimi.

Man atrodo, jog prieš kal
bant apie kultūrinį nusikal
timą ar pareigų neišpildymą, 
reikia aiškiai įrodyti tokią 
pareigą esant.

Todėl straipsnio teisingu
mas ar neteisingumas pri
klauso nuo to, kokį atsaky
mą duosime į šitą klausimą: 
ar yra pareiga emigravusiai 
tautos daliai ir iš jos, svetur, 
kilusioms kartoms toliau pa
laikyti ir ugdyti iš protėvių 
paveldėtą kultūrinį paliki
mą?

Kiekviena pareiga kyla iš 
įstatymo, kurį uždeda teisė
tas autoritetas.

Iš kokio įstatymo galėtų 
kilti pareiga palaikyti savo 
tautos kultūrą?

Trys yra pareigų šaltiniai. 
Pirmas: tai amžinasis die
viškasis įstatymas, kuris įsa
ko palaikyti ir draudžia 
griauti Kūrėjo nustatytą na
tūralią santvarką. Kai ta Kū
rėjo valia apreiškiama aiš
kiu pozityviu įsakymu tada 
kalbama apie pozityvų Dievo 
įstatymą.

Pozityvaus Kūrėjo įsaky
mo palaikyti savo tautos kul
tūrą nėra.

Lieka kitu du pareigos 
šaltiniu: natūralinis įstaty
mas ir pozityvus žmonių au
toriteto (valdžios) išleistas 
įstatymas.

Rūbu Rinkimas Nukentejusiems Nuo Karo Lietuviams

Šalpos įstaigos, šalia kas
dieninių tiesioginių darbų, 
nuolat planuoja ir ateities 
darbus. Jos ieško šalpos rei
kalingų žmonių, su jais už
mezga platesnius santykius, 
jiems gelbsti, tiria būdus, 
kaip jiems nelaimėj greičiau
siai ir geriausiai pagelbėti. 
Patiria, ko jiems neatidėtinai 
reikia, tariasi su visomis ži
nomomis ii’ galinčiomis pa
gelbėti įstaigomis.

Ateities svarbesniuose pla
nuose šalpai teikti norima su
rasti būdus, kaip vieni ki
tiems galėtų pagelbėti, prie 
teikiamos organizuotos pa
galbos. Iki šiam laikui mėgin
tieji būdai nebuvo sėkmingi. 
Dalis siųstosios pagalbos pa
siekdavo savo paskirtį už 9 
ar 10 mėnesių laiko.

Organizacijos ir asmenims 
gelbėti žmonės nori ateiti į 
talką. Pav., kooperatininkai 
parodo labai daug draugišku
mo. Jie, be uždarbio, šalpai 
galėtų pavesti savo veikian
čiąsias įstaigas nelaimin
giesiems pagelbėti.

Yra siūlymų išleisti tam 
tikrus kuponus. Atskiri as
mens Amerikoj tokį kuponą

už nustatytą sumą nupirktų 1 Planų 
ir perduotų šalpos agentūrai,
kuri nusiųstų tam asmeniui, 
kuriam dovana perkama. Ga
vėjas su tuo kuponu gautų 
ko reikia iš apylinkės sandė
lio.

Patyrę kooperatininkai 
pirkėjai pigiausia kaina mė
gintų suprkti iš viso pasau
lio produktų. Pav., šiandien 
Argentinoj mėsos daugiau
sia, ji ten pigiausia kaina 

'pardavinėjama. Tokiam Cey- 
lone geriausia arbata parda
vinėjama pigiausia kaina. 
Kanados ir Amerikos kvie
čiai, rugiai ir kiti produktai 
labai daug pagelbėtų koope
ratyvų sandėliams reikalin
giems pagalbos užpildyti.

Gavę kuponus šelpiamieji 
juos iškeistų į tai, kas jiems 
reikalinga. Kuponai turėtų 
savo vertę, pav., svarui mė
sos gauti, nežiūrint, ar tas 
svaras, pinigine verte verti
nant, pagal dienos kursą, bū
tų 10c. ar $100.

Rugsėjo 10 d. Londone 
prasidėjo 30 valstybių gy
vuojančių kooperatyvų atsto
vų suvažiavimas. Ten svars
toma, kaip šalpai gelbėti.

yra daug, įvairių. 
Aukščiau pažymėtasis numa
tytas šalpos agentūrų atsto
vų susirinkime New Yorke. 
Bet jis gali keistis. Apie tai 
pranešama, norint visuome
nę informuoti, kas nelaimin
gųjų šelpimu rūpinamasi ir 
planuojama.

Žmonių gyvenimui būti
niausi daiktai yra maistas, 
drabužiai, vaistai, butas. Jau 
visi žino, kad kam reikia 
maisto ir drabužių, tai pini
gų duoti nėra jokios prasmės 
ten, kur už tuos pinigus ne
galima nei nieko nupirkti, 
nei nėra iš ko pirkti.

Daiktus daug sunkiau nu
siųsti, bet daug lengviau duo
ti. Duoti galit, kas nuo jūs 
atlieka, tik ne tą, ką norite 
jau išmesti...

Šiandien neatidėtinai lietu
viams reikia: drabužių, ava
lynės ir patalynės. Ją rinki
te patys, prašykite kitų rink
ti, organizuokite komitetus 
iš amerikiečių, kad jie lietu
viams gelbėtų, ir viską kuo 
greičiausiai siųskite į BALF 
sandėlį, 101 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ SEIM^^® DAM

Rugsėjo 16 d., sekmadienį, Marianapolyje įvyk;
Marijonų rėmėjų seimas. „

Tą dieną 11 valandą rėmėjai ir svečiai išklaus ^KQD-wCjs 
kilmingų šv. mišių prie Lurdo grotos. Mišios bus a------- -
mos už amžinos atminties kun. dr. Joną Navicką,/ji sukata- sipuose baroko stiliaus baz- 
Marianapolio steigėją, jo mirties metinėse, ir už Li-ir®esanso, nyčiomis, kurios meno žino-

Šv. mišias laikys kun. Jonas Jakaitis, MIC, buv/^j0*r vų laikomos tikrais šedev- 
Marijonų provincijolas, ne per seniai grįžęs iš Argenta“1? ra18.Marijonų provincijolas, ne per seniai grįžęs iš 
Pamokslą sakys kum Jonas Bakanas, šv. Kazimieų 
vikaras, Worcester, Mass.

Po pamaldų visi turės bendrus pietus. i1
1 vai. bendras stacijų ėjimas lauke išmelsti mūsų 

nei Lietuvai Nepriklausomybės. f
Seimas bus pradėtas 2 vai. Be kitų klausimų, rik. 

ir svečiai išgirs rašytojo A. Vaičiulaičio paskaitą 
liais lietuvių tremtinių klausimais.

■' Jenos prof. dr. Paulius We- 
■ ir kiti ber, 5USižavėjęs katalikų baž- 

tyčiomis Vilniuje, taip pava- 
0 0 dino savo labai paplitusią ap- 

J rašymų knygą: „Vilnius, pa- 
<r įnirštoji meno vietovė.”

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
Marianapolį galima pasiekti traukiniais iš New j ir Iš daugelio Vilniaus baro- 

Hartford ir Boston, gi iš Providence ir Worcester ko bažnyčių, viena puikiau- 
tobusais. šių yra šv. Petro ir Povilo

Iš New Yorko traukinys išvažiuoja 6:25 a. m., Ifl bid- bažnyčia, kuri maloniai ste- 
do ir Bostono traukiniai išeina 9:15 a. m. Iš tų miesti-jaj1^1 bina net svetimšalius. Ypač 
kiniai atvažiuoja 10:42 vai. ryto Putnam. .-jugiauvei- viduje ji tikras meno kūn-

Iš Worcester autobusas išvažiuoja 9:00 a. m.j nys. Nors ji statyta baroko 
Providence 8:15 a. m. Būna Putname 10:30 a. m. rim- klestėjimo metu, tačiau jos

nys. Nors ji statyta baroko 
rim- klestėjimo metu, tačiau jos 

Atvykusius šiais traukiniais ir autobusais Purvinius vidurinė nava-dvelkia ramia 
paims Marianapolio autobusas ir nuveš laiku pami.^ėgsta renesanso dvasia. , 
Marianapolyje prie Lurdo grotos. , žmonės, Bažnyčią puošia du tūks-

Automobiliais reikia važiuoti į Thompson mieste^toriai, tančiai baltutėlių skulptūri-
yra Marianapolis. 0

Visi lietuviai ir lietuvės esate kviečiami atvykt:' 
mą, pamaldas už a. a. kun. dr. Joną Navicką, MIC.

Marianapolio Kolegija ir Rėmėjų Val(jA
---- -------------------------=ji 0

nių figūrų ir figūrėlių. Visos : 
jos — menininkų Giovanni ] 

. Galli ir Pietro Veretti dar- < 
Marianapolio Kolegija ir Rėmėjų Valąm lunibas.Nežiūrint plastikos gau- į 

" ---------------------------------------------_grangu tų gum0, -ayį^p^jj šventa į

Paskutinysis pareigos šal- šapeliui mėtomam kis. ’ ramybė ir prakilnus rimtu- j 
■ ... mas. Ypač vyriškųjų ir mo-i

-, . .. ._ h siaurėsDidesnioji jėga pap
veikia mažesniąją ir
pavergia, m tai ucr, ,.f ° , • o juo sal- - ------ -kultūros pasaulyje? . a,..

Nesu pasaulinės Iii? veidų išraiška, kupina dan- 
ros žinovas, bet kiek'^’ logiškos ramybės ir laimės, ly- 
menu, nesu girdėjęs, kf^^‘ giai kaip ir jų ramūs, pilni 
tų kultūra būtų buvusi®®-^' taurumo ir gracingumo mos- 
ma liaudies masių. Mas^l111183 Įtai, žadina pagarbą ir pasi- 
reikalingos, bet jų k0^e- tikėjimą. Kaip teisingai pa- 
nis kėlimas pareina nuilM8,1 stebi prof. P. Weber, tų fi- 
ginamai negausių indi?*?18*1®''^ fotografinės nuotrau- 

Pačioje V 
vome kaimo pasy^0110811' 
Kiek nuošimčių mūs natvę, kurią pilnai pažinti ir 
mas išpirkdavo litera teigiami atjausti galima vien atsidū- 

ja j, top^g

venančioje šviesoje, ir tai ne 
greitomis žvilgterėjus, bet 
atidžiai viską studijuojant 

Kopuloj gyvas barokas .
'gražiai derinas su rimtu re- j 
nesausu. Nemažai nustebina į 
romaniškai-korintinis archi- 
travas su mitologiniais pa- t 
veikslais barokinėj katalikų t 
bažnyčioj. Jame matome ne- ( 
abejotinai klasikines lytis. 
Ant piliastrų eina pirma trys 
sijų eilės, paskui turtingas 
plastikos frizas ir ant jo ke- 1 
purėjantis korintinis gzim- 1 
sas. Nuostabu, kad fryze nė- \ 
ra nė vieno krikščioniško mo- < 
tyvo. Vien tik putės (amūre- t 
tai) žaidžia, jodami ant pa- t 
klusnių delfinų, ir jaunos 
vandens nimfos nardo ban- 1 
gose, lydimos erelių. Toksai t 
fryzas ir renesanso bažnyčio- I 
se retai sutinkamas. p 

Sienos, skliautai ir kopų- * 
los vidus papuošti figūrali- 1 
nėmis skulptūromis ir .tur
tinga stiukų ornamentacija. 
Žmonių figūros yra sugru
puotos į atskiras scenas, kur 
atvaizduoti momentai iš 
Naujojo Įstatymo, šventųjų 
gyvenimo, Lietuvos istorijos 
ir iš Vilniaus miesto praei
ties. Tenka pasakyti, kad 
bažnyčia atrodo tarytum di- 

. delis baroko stiliaus teatras, 
i kur visa bažnyčia groja, dai

nuoja, sako monologus ir 
dialogus.

Vilniaus katedra

tinis mums atpuola, kadangi čių jūrėse, 
jis gali liesti tik „piliečius”, 
toje pačioje bendruomenėje 
gyvenančius. Emigravusių 
liesti nebegali. Belieka pri
gimties, natūros įstatymas. 
Natūros įstatymas apima vi
sa, kas plaukia iš žmogaus 
prigimties. Jo tikslas padėti 
žmogui būti žmogumi: t. y. 
padėti jam pasiekti vyriau
sią žmogaus tikslą — Kūrė
ją.

Dabar mūsų klausimas 
skamba štai kaip: ar galima 
teigti, kad natūros įstaty
mas, ar kad pati žmogaus 
natūra reikalauja emigravu
sios tautos dalies palaikyti 
tėvų kultūrą? Ar galima įro
dyti, kad tėvų kultūros nepa
laikanti asmenybė tampa 
menkesniu žmogumi? Kad jis 
nebegali siekti visiems žmo
nėms, kaip žmonėms, bendro
jo tikslo? Kad jis nebegalė
tų išvystyti pilnos žmogiš
kos asmenybės?

Nemanau, kad tai būtų ga
lima įrodyti. Kalba, tautinė 
kultūra yra tik priemonės 
tikslui pasiekti. Priemonės gi 
skirtingose gyvenimo aplin
kybėse gali, o kartais ir pri
valo būti kitos. Todėl neįro- 
džius visai aiškiai argumen
tais (proto, ne širdies argu
mentais !) natūros uždeda
mos pareigos palaikyti tau
tinę protėvių kultūrą, nega
lima išeivijai prikišti „nusi
žengimo” tautinei „pareigai”.

Jei tas galiotų net pirma
jai išeivijos kartai, juo la
biau galėtų antrai, trečiai ir 
kitoms kartoms. Jų gimta
sis kraštas, taigi jų tėvynė, 
yra ten, kur jie gimė, augo, 
kurios oru kvėpuoja, kurios 
duoną valgo ir visais lobiais 
daugiau ar mažiau naudoja
si, iš kurios jie nemano iš
vykti. Tai uždeda jiems pa
reigą pridėti savo dalį prie 
tos jų tėvynės kultūros loby
no, džiaugtis jos džiaugs
mais, vargti jos vargus.

Tas jų kultūros įnašas ga
lėtų būti perdavimas savo 
protėvių kultūros deimančiu
kų jų nepažįstantiems pilie
čiams. Bet ar tai yra griež
ta pareiga? Kiek yra žmogui 
pareigos gilintis į savo protė
vių kultūrą? Nelengvai atsa
komi klausimai!

Dėl diskusijos pratęsimo 
būtų galima prileisti esant 
šiokią tokią pareigą palaiky
ti protėvių kultūrą. Bet ir 
tada lieka klausimas: ar nė
ra kartais aplinkybių, tas 
pareigas sumažinančių, gal 
net visai panaikinančių, ar 
bent jų nevykdymą gerokai 
pateisinančių?

Tautinei kultūrai ugdyti 
reikalinga turėti didelė tau
tiečių masė, gyvenanti maž
daug vienodose dvasinėse ir 
materijalėse aplinkybėse. To 
kaip tik stoka išeivijai, kaip lizmo neatsivežė.

mas. Ypač vyriškųjų ir mo- i 
. teriškųjų šventųjų figūros, 

.eBinqjq. ii j patalpintos ant archivoltų, 
Ar tai ne^;, spindi stačiai klasišku gre-

žiu. Jų nuostabiai įdvasintų

Lietuvoje 'kos gali mums duoti tik silp- 
’ Dą supratimą apie grožio pŪ-

(

i 
t

r
i

mokslo veikalus paūspaairodo 
nuošalyje? Kultūros k-bažnyčio- 
— tai inteligentijos ciąmddžia- 
O kur mūsų išeivijos ši. 
gentija? Ar galima . 
kad keletas šimtų kur”!6 I 
gydytojų bei advokaP®^*0- 
sukurtų ir palaikytų -®&ippa- 
Lietuvoje tik dešimty^ stilius 
tančių vos vos įstengei baž- 
kyti? .ffienegy-

Norėčiau žinoti, kelinta- 
tu vos gimnazijos ir p®13' P3’ 
nazijos leido literatui 
mokslo veikalus? Ta^^' 
neįėjo į jų programą Ro Sto
rus keleto paskirų meili
ju veikalus ir vadovuose ir 
Tai kaip galima reik ako. sau- 
kad Amerikos atiti:’©irusio, 
laipsnio mokyklos leis’j£d&i. 
kalus, kurių Lietuvoje^ 
do? ibio baro-

Vienuolynai niekuoną^gj. 
buvo, nėra ir nebus 
tautinei kultūrai kelinį 
tikslai yra žymiai auk^ ’̂ 
ir platesni. Visa ką jjta^ 
veikia toje, tautinėje 
yra tik pašalinė, pripųf0 
to aukštesniojo veikn^6. 
dava. Amerikos vienų 
vedamos mokyklos tui 
nustatytas programas^ 
kalavimus, nėra pal;"v 
tėvų kultūrai skleisti. 1.08

Taip, būtų maloni0.ro' 
Amerikos lietuvių tarV®1 
sirastų asmenybių, pCi'T 
šių lietuvių literatūrą.-

Bet kas jiems tos 
įkvėps? Iš viso, Anų 
„šviesuomenė” nedaugi P?®0- 
do intereso švelniai, 
literatūros daliai, o kąjjg- 
kyt, apie susidomepm. ' * a Va.
ratura, kurios kalba ® .
sunkiai suprantama, . i°0
gražiausiais sakiniais > h-,e tatedrai-bazilikai 
sigėrėti negali! !S>1 *■ * sv- f.““™ k*

Žodį naujiesiems iš 1° *caret:isu
vos atvykėliams j^Į. kaip įvijomis. a 
100%! Yra bent viena

j 
r
1

1

Koplyčios sienos išklotos
jėga, kuri galėtų daugis sti- Italijos raudonai pilku ir 
giau duoti — bet lindi1 kietybės juodu marmuru ir papuoštos 
je, kaip barsukai”. Vien4Uetūvoe joninės tvarkos piliastrais, 
tas jų nudegė pirštus. ! Ant altoriaus matome šv.Ka- 
ji Amerikos veikėjai nejjasbaž. zimiero sidabrinį karstą, ne
ri kviesti. „Ką išmano 
riai apie mūsų gyveninio, g. 
lygas? Tesidžiaugia d^hor-l 
kąsnį gavę”. Tokie ir ’Hujyj], 
šūs užmetimai juos 
o vienas kitas gal jokio*

’^pa-

Ant altoriaus matome šv. Ka-

000 svarų sidabro. Ant kars
to stovi daili šv. Kazimiero 
figūra, irgi sidabrinė. Po juo 
matome to paties šventojo 
atvaizdą trimis rankomis, 
kurių daug kas nepas**v
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Rašo Kun. Dr. K. Gečys

NORKŪNO PILIS

TĖVŲ MARIJONŲ

menas ir dam
Tą dieną 11 valandą rėmėjai}, LIETI IVOIE

ilmingų šv. mišių prie Lurdo J
uos už amžinos atminties kun.
Jarianapolio steigėją, jo mirties^

Šv. mišias laikys kun. Jonas k
Marijonų provincijolas, ne per sau ai gautinai sukata- 
’amokslą sakys kun. Jonas g^'pasireiškė renesanso, 
■ikaras, Worcester, Mass. .r,ok°ko’ .klasisįoįo ir

Po pamaldų visi turės bai<ini,®koJa-stl laus bazny-
1 vai. bendras stacijų ėjimaslijįlltektura’

įei Lietuvai Nepriklausomybės, tektūra, kaip ir kiti
Seimas bus pradėtas 2 vai Beturi savo kalbą, kuri, 

r svečiai išgirs rašytojo A. Vaiti^era tokia aiški kaip 
iais lietuvių tremtinių klausimais. įmonių kalba, bet už-

Marianapolį galima pasiekti teinama labai plačiai 
Hartford ir Boston, gi iš Provide?,5 nei. 
obusais. us linijų ir stiliaus

Iš New Yorko traukinys išvažą jau nesunku nuvok
to ir Bostono traukiniai išeina Srih^ektūros kalbą ir nu
rimai atvažiuoja 10:42 vai. ryto Pe$ čia rimtai bei liūd-

Iš Worcester autobusas išvažą linksmai bei jaukiai,
Providence 8:15 a. m. Būna Putnus-0, ar j°s daugiau vei-

Atvykusius šiais traukiniais įft ar širdį.
paims Marianapolio autobusas irieji linija reiškia rim-
Marianapolyje prie Lurdo grotos, tumą, proto davinius

Automobiliais reikia važiuoti jfy išdidumą. Ją mėgsta 
yra Marianapolis. adovaujami žmonės,

Visi lietuviai ir lietuvės esatefa^ reformatoriai, 
mą, pamaldas už a. a. kun. dr. Joqjpkaa lr didikai.

Marianapolio Kolegija [Baroko stilius
......................................... - jsas, šalia tiesių, turi

Paskutinysis pareigos šal- šapeliai krY^Y^ bei banguotų 
tinis mums atpuola, kadangi čiųjįį veikia ne tiek protą, 
jis gali liesti tik „piliečius",! Diį^į. Pasižvalgę po pa- 
toje pačioje bendruomenėje veiku s*;a®im.e: kad šiaurės 
gyvenančius. Emigravusių.pavapu mėgsta tie- 
liesti nebegali. Belieka pri- k*jietl^reiv^ 
gimties, natūros įstatymas. Nes J ura.u- Juo sal- 
Natūros įstatymas apans 4 „ 
sa, kas plaukia is žmogaus mu,,did? ’ F 
prigimties. Jo tikslas padėti mal nuoširdu^. 
žmogui būti žmogumi: t. y a bi širdies auklėjimas 
padėti jam pasiekti vyriau-, 1*6^ ■ vietoj Kas sve. 
šią žmogaus tikslą - Kure- iiifc aplankė Lietuvą, su

P^imu pasakoja apie lie- 
Dabar mūsų klausimas hfeiutos simpatingumą, 

vome malonumą ir nuošir- 
Kiek angumą.
M i?zių širdies teigiami 
mokėki geriausiai pasirodo 
nuošlitamuose — bažnyčio- 
- tiiiiviai ne taip meldžia- 
0 kuro, kaip širdimi.
b rokas Lietuvoje

skamba štai kaip: ar galima 
teigti, kad natūros įstaty
mas, ar kad pati žmogaus 
natūra reikalauja emigravu
sios tautos dalies palaikyti 
tėvų kultūrą? Ar galima įro
dyti, kad tėvų kultūros nepa
laikanti asmenybė tampa 
menkesniu žmogumi? Kad jis kad te'111 11 Ik Vv kJ III LA LA AA . A_X11H J** 1AUU e e _

nebegali siekti visiems žmo- gjdjtĮĮ' ^au, suPraslęn®, °" 
nėms kaip žmonėms, bendra-barokas talP pa- 
JO tikslo? Kad jis nebegale-ta ja baž.
tų išvystyti pilnos smogis-Wtatyboje Jame negy- 
kos asmenybes? _ M lu0 gavo sielą ir ku.

Nemanau, kad tai būtų ga- gyvybes riečiasi, pu- 
lima įrodyti. Kalba, tautinė , tavos Pngiuo j a ir kyla aukš- 
kultūra yra tik priemonės 
tikslui pasiekti. Priemonės gi 
skirtingose gyvenimo aplin
kybėse gali, o kartais ir pri
valo būti kitos. Todėl neįro- 
džius visai aiškiai argumen
tais (proto, ne širdies argu
mentais !) natūros uždeda
mos pareigos palaikyti tau
tinę protėvių kultūrą, nega
lima išeivijai prikišti „nusi
žengimo” tautinei „pareigai".

Jei tas galiotų net pirma
jai išeivijos kartai, juo la
biau galėtų antrai, trečiai ir 
kitoms kartoms. Jų gimta
sis kraštas, taigi jų tėvynė, 
yra ten, kur jie gimė, augo, 
kurios oru kvėpuoja, kurios 
duoną valgo ir visais lobiais 
daugiau ar mažiau naudoja
si, iš kurios jie nemano iš
vykti. Tai uždeda jiems pa
reigą pridėti savo dalį prie 
tos jų tėvynės kultūros loby
no, džiaugtis jos džiaugs
mais, vargti jos vargus.

Tas jų kultūros įnašas ga
lėtų būti perdavimas savo 
protėvių kultūros deimančiu
kų jų nepažįstantiems pilie
čiams. Bet ar tai yra griež
ta pareiga ? Kiek yra žmogui 
pareigos gilintis į savo protė
vių kultūrą? Nelengvai atsa
komi klausimai!

Dėl diskusijos pratęsimo 
būtų galima prileisti esant 
šiokią tokią pareigą palaiky
ti protėvių kultūrą. Bet ir 
tada lieka klausimas: ar nė
ra kartais aplinkybių, tas 
pareigas sumažinančių, gal 
net visai panaikinančių, ar 
bent jų nevykdymą gerokai, 
pateisinančių?

Tautinei kultūrai ugdyti 
reikalinga turėti didelė tau- i 
tiečių masė, gyvenanti maž-i 
daug vienodose dvasinėse irįi 
materijalėse aplinkybėse. To i

i5V rtoka išeivijai, kaip f

sipuošė baroko stiliaus baž
nyčiomis, kurios meno žino
vų laikomos tikrais šedev
rais.

Jenos prof. dr. Paulius We
ber, susižavėjęs katalikų baž
nyčiomis Vilniuje, taip pava
dino savo labai paplitusią ap
rašymų knygą: „Vilnius, pa
mirštoji meno vietovė.”

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
Iš daugelio Vilniaus baro-1 

ko bažnyčių, viena puikiau
sių yra šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia, kuri maloniai ste
bina net svetimšalius. Ypač 
viduje ji tikras meno kūri
nys. Nors ji statyta baroko 
klestėjimo metu, tačiau jos 
vidurinė nava dvelkia ramia 
renesanso dvasia.

Bažnyčią puošia du tūks
tančiai baltutėlių skulptūri
nių figūrų ir figūrėlių. Visos 
jos — menininkų Giovanni 
Gaili ir Pietro Veretti dar
bas. Nežiūrint plastikos gau
sumo, čia viešpatauja šventa 
ramybė ir prakilnus rimtu
mas. Ypač vyriškųjų ir mo
teriškųjų šventųjų figūros, 
patalpintos ant archivoltų, 
spindi stačiai klasišku gro
žiu. Jų nuostabiai įdvasintų 
veidų išraiška, kupina dan
giškos ramybės ir laimės, ly
giai kaip ir jų ramūs, pilni 
taurumo ir gracingumo mos
tai, žadina pagarbą ir pasi
tikėjimą. Kaip teisingai pa
stebi prof. P. Weber, tų fi
gūrų fotografinės nuotrau
kos gali mums duoti tik silp
ną supratimą apie grožio pil
natvę, kurią pilnai pažinti ir 
atjausti galima vien atsidū
rus pačioje iš kopulos sru
venančioje šviesoje, ir tai ne 
greitomis žvilgterėjus, bet 
atidžiai viską studijuojant.

Kopuloj gyvas barokas1 
gražiai derinas su rimtu re
nesansu. Nemažai nustebina 
romaniškai-korintinis archi- 
travas su mitologiniais pa
veikslais barokinėj katalikų 
bažnyčioj. Jame matome ne
abejotinai klasikines lytis. 
Ant piliastrų eina pirma trys 
sijų eilės, paskui turtingas 
plastikos frizas ir ant jo ke- 
purėjantis korintinis gzim- 
sas. Nuostabu, kad fryze nė
ra nė vieno krikščioniško mo
tyvo. Vien tik putės (amure- 
tai) žaidžia, jodami ant pa
klusnių delfinų, ir jaunos 
vandens nimfos nardo ban
gose, lydimos erolių. Toksai 
fryzas ir renesanso bažnyčio
se retai sutinkamas.

Sienos, skliautai ir kopu
los vidus papuošti figūrali- 
nėmis skulptūromis ir .tur
tinga stiukų ornamentacija. 
Žmonių figūros yra sugru
puotos į atskiras scenas, kur 
atvaizduoti momentai iš 
Naujojo Įstatymo, šventųjų 
gyvenimo, Lietuvos istorijos 
ir iš Vilniaus miesto praei
ties. Tenka pasakyti, kad 
bažnyčia atrodo tarytum di
delis baroko stiliaus teatras, 
kur visa bažnyčia groja, dai
nuoja, sako monologus ir 
dialogus.

Vilniaus katedra
Didieji Lietuvos kuni

gaikščiai Žigimantas IV Va
za ir Vladislovas IV prista
tė Vilniaus katedrai-bazilikai 
puikią šv. Kazimiero koply
čią, kur padėjo jo karstą su 
relikvijomis.

Koplyčios sienos išklotos 
Italijos raudonai pilku ir 
juodu marmuru ir papuoštos 
joninės tvarkos piliastrais. 
Ant altoriaus matome šv. Ka
zimiero sidabrinį karstą, ne
šamą dviejų sidabro erelių. 
Jam papuošti panaudota 3,- 
000 svarų sidabro. Ant kars
to stovi daili šv. Kazimiero 
figūra, irgi sidabrinė. Po juo 
matome to paties šventojo 
atvaizdą trimis rankomis, 
kurių daug kas nepastebi,

naudos, lietuvių maldi- 
moteivasia įsikūnijo alto- 
neįė]O|,'figūrose, sienose, lu- 
rus tejlonose, gzimsuose ir 
jų wčia nieko šalto, sau- 
Tai tingaus ir apmirusio. 
kad Ui bažnyčia meldžiasi. 
laiĮHB’kšti jausmų nuošir- 
kaWargi nepakako baro- 
do? į. Gyvesnių ornamen- 

ViS^šjo skolintis iš puoš- 
buvo.^rokoko. Jo riestiniai, 
tautite joklės, liaunos lazdos, 
tiksliipūaučiai, turtingi ska- 
ir ^reniai taip ir mirga 
veiįjji? altoriuose ir dangu- 
yratiDulos atvaizduotos ju
to ai$> vienos su kitomis 
ginančios, einančios,
-oliuojančios, sakančios 
Alpius, remiančios
kailis, laikančios ir ro- 

įvairius simbolius, 
^inčios, iš kupolo, nuo 

ar frontonų drąsiai 
, Mgančios į bažnyčios 
, tikinčiuosius.

slli. įj.ostabu, kad, pasiro- 
.^7.,barokui jo puošniau- 
I^Laizdoj, Lietuvos vys- 
»sVie^kunigaikščiai ir didi- 

pasikvietė pas save ir 
litepebepaleido. Netrukus 
ky*j\ietuva pasipuošė ba
ra®*is rūbais, ir gal nie- 
siinpaulyje nepastebėsime 
graž^nguotų pastatų, kaip 
sigėpje.

ŽoV visų mėgstamas sti- 
vos 'ainiui įgijo pilietybės 
10$' ir pasidarė Lietuvos 
jėga.stiliumi.
gaiviai ne tik naujas baž- 
jeįstatė baroko lytimis, 

senas subarokino, iš- 
■jlĮji^mi jas barokiniais or- 
Ibiais ir pildydami vil- 

^njji's reikmenimis. Ne tik 
. Lietuvos sostinė, 
"^provincijos miestai, o 
J, ,įjį ir maži miesteliai pa
ovp 
lizino11’

Ratedra-bazilika yra Lietuvos širdis”.Vilniaus

kadangi šventasis atrodo vi
sai netūraliai.

Koplyčioje aptinkame du 
puikiu freskų, būtent: prie 
šv. Kazimiero lavono ir šv. 
Kazimieras prikelia mirusią 
mergaitę. Spėjama, kad tai 
Petro Danckero, koplyčios 
statytojo, tapiniai. Kopulos 
gipsatūra vaizduoja keturias 
alegorijas, o ties altoriumi 
pastebime šv. Kazimiero apo
teozes.

Apskritai kalbant, koply
čia palieka kuo geriausio įs
pūdžio. Ji puiki, graži, pro
porcinga ir kilni. Apačioje 
dominuoja ramus joninės 
tvarkos stilius, bet kopuloj 
banguoja puošnusis barokas.

Vilniaus katedra-bazilika, 
neoklasinio stiliaus, yra Lie
tuvos širdis ir jos didžiųjų 
kunigakščių mauzoliejus, čia 
palaidoti minėtasis šv. Kazi
mieras, Lietuvos globėjas, 
ir didieji jos kunigaikščiai: 
Karigaila, Boleslovas, Vy
gantas, Vytautas Didysis ir 
jo antroji žmona Ona, Žigi- 
mantas I, Švitrigaila, Myko
las, Aleksandras, Elzbieta 
Habsburgaitė ir gražioji Bar
bora Radvilaitė, žigimanto 
Augusto III žmonos, Lietuvos 
kancleris Jonas Goštautas.

Pažymėtina, kad šią ka
tedrą statė garsusis architek
tas lietuvis Laurynas Stoka 
Gucevičius.

Pažaislis
Gražioj, vaizdingoj apylin

kėj, tarp tylių miškij iškyla 
garsusis baroko stiliaus Pa
žaislio vienuolynas ir bažny
čia, pasislėpęs nuo pasaulio 
triukšmo, ant Nemuno kran
to.

Tamsiai žaliuojančio pušy
no fone įspūdingai išsiskiria 
tyrų, harmoningų linijų ku
polas ir du lengvai jį lydį 
bokštai. Tai Lietuvos archi
tektūros, freskų ir figūrinės 
plastikos žemčiūgas.

„Gražioj, vaizdingoj apylinkėj, tarp ty- 
lių miškų iškyla garsusis Pažaislio vienuo
lynas.”

Bažnyčia buvo apiplėšta 
per prancūzmetį (1812), ru
sų vienuolių šeimininkavimo 
laikais (1832-1915) savaip 
perdirbta. Joje buvo sunai
kinta daug meninių vertybių, 
ypač nukentėjo freskai ir 
septyni mediniai pjaustyti al
toriai. Per Didįjį karą vokie
čiai vandališkai išlaužė 102 
marmurinius variu apmuštus 
bažnyčios baliustradų stul
pelius, nuplėšė varinį bažny
čios kupolo ir bokštų stogą, 
ir padarė šiaip daug kitų 
nuostolių bažnyčiai.

Vidus, kaip pridera baro
kiniam pastatui, išgražintas 
šauniais freskais, gausingais 
gipsiniais papuošalais. Ypač 
traukia akį didelės, kelių 
metrų ilgio freskos, nupieš
tos Mykolo Angelo Palionį ir 
Delbene viršuj šoninių porta
lų. Sienos viduj išdėstytos 
įvairiais marmurais, atga
bentais iš Italijos. Iš Pažais
lio žymenybių minėtinas fla
mandų mokyklos XVII am
žiaus Šv. Marijos paveiks
las, laikomas stebuklingu.

Statytojai
Yra žinoma, kad Lietuvos 

įstabiausias architektūriniu 
atžvilgiu barokines bažnyčias 
yra statę daugiausia italų 
menininkai-architektai, kitų 
stilių bažnyčioms statyti bu
vo kviečiami menininkai iš 
Vokieti-jos ir Belgijos, o su 
Niderlandais meno santykiai 
tęsėsi nuo XVI iki septynio
likto amžiaus. Tenka konsta
tuoti, kad italų menininkų 
Lietuvoje kūriniai nėra šab
loniškos kopijos bažnyčių, 
matytų paties renesanso bei 
baroko tėvynėje Italijoj.

Lietuvoje statydami baž
nyčias, tie architektai sutei
kė joms tokių savotiškumų, 
kurie įgalina meno istorikus 
kalbėti apie Lietuvos baroką, 
panašiai kaip kalbama apie 
savotiškus Italijos, Prancūzi

jos bei Vokietijos barokus. 
Lietuvos barokinių bažnyčių 
statytojai bus atsižiūrėję į 
lietuvių tautos dvasią ir sko
nį. žinovo akis lietuviško ba
roko savumus pastebi bažny
čių aukštuose fronto viršū
nės bokštuose, pažiobėse ar
ba frontonuose, nepaprasto
se angų arkose ir pačių al
torių didume, puošnume, lan
gų baigime puslankiais.

Šv. Onos bažnyčia
Lietuvoje gotiškos archi

tektūros perlas yra šv. Onos 
bažnyčia Vilniuje, vėlybojo 
prancūzų-flamandų gotiko 
stiliaus, XVI amžiuje papli
tusio Niderlanduose.

Sakoma, kad Napoleonas, 
praeidamas 1812 m. pro Vil
nių ir susižavėjęs šios baž
nyčios gražumu, pareiškė no
rįs ją ant savo delno perkelti 
į Paryžių. Iš tikrųjų savo dai
lumu ji drąsiai gali lenkty
niuoti su puikiąja šv. Liudvi
ko koplyčia — Sainte Chapel- 
le—Prancūzijos sostinėje. 
Tokių gražuolių nedaug yra 
visame pasaulyje.

Puikioji fasada rodo tikrą 
architektūros šedevrą. Pada
linta gražiai profiliuotais pi
liastrais, ji pasibaigia trimis 
kiaurais bokštais, tarp kurių 
pastebime du tos pačios kon
strukcijos bokštelius. Sustip
rinti viduriniam bokštui pa
statyta du kylių lanku. Ypa
tingai tvirtas apatinis lan
kas. Pralįsdamas pro alto
rius, jis tarsi replėmis suver
žia visą frontą. Dėl simetri
jos tokiais pat lankais pa
puošti ir šaliniai bokštai. 
Juos vainikuoja liekni pinak- 
liai, pagražinti gėlių lapais. 
Visa fasada atrodo kaip auk
sakalio kūrinys.

Be Italijos garsių dailinin
kų, kurie davė Lietuvos baž
nyčioms gražiuosius paveiks
lus ir freskus, žymėtini ir 
vietinės kilmės dailininkai, 
kaip Smuglevičius ir sulietu
vėjęs italas Mykolas Aloizas 
Andriolli, gimęs Vilniuje 
1839 m.

Meniškų vertybių Lietuvo
je apsčiai. Antai Vilniaus ka- 
tedroje-bazilikoje, tarp kitko, 
yra garsaus dailininko Tici- 
jono originalas, kuris XVIII 
amž. buvo atsiųstas iš Ro
mos. Jis vaizduoja momentą, 
kai mokiniai pažino Kristų 
Emaus miestelyje. Yra ten 
dešimt labai vertingų ir ar
tistiškai padarytų flamandiš
kų XVII ir XVIII am. pra
džioje gobelinų; didžiame al
toriuje yra iš XVI amž. si- 
sidabrinė ciborija, kurioje 
Augsburgo sidabrakalių iš
kalti du paveikslai: viršuje 
— paskutinė vakarienė ir 
apačioje — numazgojimas 
kojų apaštalams.

Lietuvos bažnytinis menas 
ir dailė yra geriausias liu
dininkas, kad toj šalis nuo 
pat krikšto priėmimo yra pil
noje Vakarų Europos kultū
rinėje įtakoje.

Kur kas geriau turėti iš
mintį, negu auksą.

Saliamonas.

Tenai kur toli, žieminėje 
Sudavijoje, netoli nuo Še
šupės krantų, įsigrūdus į 
pelkes, ant aukštos kalvos, 
stovėjo Norkūno pilis, nuo 
tvirtos žemės iš pietų pusės 
plačiu perkasu atskirta. Iš ki
tų pusių šitą pilį supo klam
pi pelkė, norint ir nelabai 
plati. Anapus pelkės buvo že
ma lyguma, kniumbanti vis 
žemyn Šešupės krantų linkui. 
Lyguma buvo nuolat pažliu
gusi vandeniu, išilgai kelių 
ulelių perveržta, arti upės 
krantų virstanti ir šen ir ten 
į klampias balas, balaites, 
klanus — mylimas laukinių 
žąsų, ančių, gervių, baublių 
vietas. Tiktai į pietų šalį nuo 
pilies eidamas, matei tar
pais aukštumėles be vandens. 
Bet pilies kalva pranoko vi
sas aplinkines aukštumėles. 
Rusančio per pilies kiemą 
upelio klonis nešė vandenį iš 
visų klonių, kurie tysojo į 
pietus nuo pilies; nešė į pel
kę, o iš jos į Šešupę.

Senis Norkūnas,nuo kurio 
gavo vardą pati pilis ir ku
riam teko šita pilaitė beveik 
visai suirusi, pastarais lai
kais pakėlė pilies pilimą, at
naujino kalėjimo sienas ir 
padidino perkasą. Maža to: 
viršum pilies vartų pastatė 
aukštą ąžuolinį kuorą.

Mėgo senis Norkūnas, už
kopęs ant aukšto kuoro, pa
sigėrėti puikia Dievo dovana 
— giriomis. Atsisėda, būda
vo, senis kuore ir akių ne
gali atitraukti nuo apygar
dos. Į visas šalis, kaip jūrės, 
banguoja girios. Eina jos ligi 
upės, rūksta anapus upės, ir 
kaip tik akys užmato, tęsia
si į giliausią tolumą ir nyks
ta pilkam rūkų sluoksnyje. 
O viršum tų girių išmėtyti 
tamsiai žali guotai, kaip žo
lynų saujos — artimos pilai
tės su jų sodais ir medžių 
guotais: Gabiauriškio, Sa- 
rakų, Piliūnų, Gaisrių ir ki
tos pilys. Nudirbtų laukų 
sklypelis tiktai pas pilį te
buvo ir anapus pelkės, Seno
vinių aukštumoje, per kokią 
penkiolika varsnų nuo pilies 
į žiemius.

Toj gadynėj Norkūno pi
lis buvo labai stipri, nors ir 
nedidelė. Sukurdami nemanė 
jos skirti svetimos šalies su
laikymui, šalies, einančios 
su didele kariuomene. Sukū
rė ją Norkūno prosenis, skir
damas privisusiems giriose 
plėšikams tramdyti. Sukūrė 
ją apginamo j vietoj; pats 
Norkūnas stiprino ją, žino
damas plėšikų narsumą. Ir 
visame tame nebuvo klaidos. 
Vyrų gauja, tos pilies rem
damosi, ne tiktai gynė ap
linkinę liaudį nuo plėšikų, bet 
valė dar ir kelius prekybai, 
vadavo pirklius iš plėšikų. 
Todėl pirkliai, eidami iš Prū
sų, taikydavo pirma savęs 
siųsti gandus į pilis pakelėje, 
o ypačiai į Norkūnų pilaitę, 
buvusią pačioj girių glūdu
moje.

Ir nebuvo tokio atsitikimo, 
kad pilies vyrai nebūtų užsto
ję pirklių. Užtat nenuostabu, 

JAUNUOLI,
JEI NORI TAPTI KUNIGU MISIJONIERIU

Ir pasišvęsti kilniam sielų gelbėjimo darbui, stok į

Lietuvių Pranciškonų šv. Antano Vienuolyną 
Mount St. Francis, Greene, Maine.

Į Pranciškonų vienuolyną priimami visi katalikiškų 
šeimų sūnūs, kurie yra baigę High School.

Jaunuoliai, įstoję į vienuolyną ir atlikę vienų metų 
novicijatą, Tėvų Pranciškonų Kolegijose

Vienuolyno lėšomis
Ruošis kilniam misijų darbui.

Dėl smulkesnių priėmimo sąlygų prašome kreiptis 
sekančiu antrašu:

Rev. Justin Vaškys, O.F.M.
FRANCISCAN MONASTERY

Mount St. Francis Greene, Maine

kad Norkūno pilis buvo plė
šikų labai nekenčiama. Nesy- 
kį jie, susitvenkę į gaujas, 
bandė įsilaužti į ją ir išardy
ti. Bet visa buvo veltui. Kiek
vienas pasikėsinimas paimti 
pilį jų nelaime baigdavos. 
Plėšikai tikėjo, jog visų jų 
nepasisekimų priežastis bu
vęs senis Norkūnas, apsity- 
ręs kareivis. Todėl atsidėję 
laukė jo mirties...

V. Pietaris

Lietuvos Vaikus

New Yorkas. — Komunis
tų partijos centro komiteto 
posėdyje, įvykusiame Vilniu
je, nusiskųsta kadrų trūku
mu ir nutarta daugiau rūpin
tis jaunų komunistų gamini
mu.'

Mokyklose neleidžiama 
veikti jokiai kitai ideologinei 
organizacijai, kaip tik komu
nistų jaunuoliams ir raudo
niesiems pionieriams. Kas 
mėnesį šaukiami mokytojų 
susirinkimai, net ir vals
čiuose, ir ten jie instruktuo
jami partinės linijos dvasio
je. LAIC.

LIETUVOJ NENORI 
KOMUNISTŲ

New Yorkas. — Duodamas 
kominterno „bosams” apy
skaitą, Lietuvos komunistų 
partijos sekretorius A. Snieč
kus, kaip praneša ,,Pravda”, 
nusiskundė, kad apskričių ir 
valsčių komunistinės organi
zacijos negausios.

Gelbint padėtį, prie kai ku
rių ūkinių organizacijų įve
dami politiniai direktorių 
padėjėjai, kurių uždavinys— 
vesti partijos propagandą.

LAIC.

Viename laiške iš Vokieti
jos rašoma:

„Amerikiečių pritarimo dė
ka, gavome leidimą pradėti 
gimnaziją ir pradžios moky
klą ir vaikų darželius, ku
riuos lanko visi kolonijos 
vaikai.

„Turime teatrą, chorą ir 
tautinius šokius, su kuriais 
linksminame amerikiečius 
karius.

„Veikia anglų, prancūzų ir 
vokiečių kalbų kursai. Be to 
įsteigti sąskaitybos ir šofe
rių kursai. Ruošiame paskai
tas, tvarkome patys savo ko
loniją, ir tt.

„Tik neturime vadovėlių ir 
spaudos. Baisiai pasiilgome 
lietuviškos spaudos”.

KIEK IŠ EUROPOS GRĮŽO

Paryžius. — Ligi rugpjū
čio 28 d. iš Europos parvež
ta į Jungtines Valstybes 1,- 
058,455 kareiviai.

Karui baigiantis, Europoj 
buvo 3,070,000 amerikiečių 
karių.

i
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KARDINOLO LAIŠKAS 
DRABUŽIŲ VAJAUS 

PROGA

Bendrojo Fondo drabužių 
rinkimo vajus Philadelphi- 
joj eina sėkmingai.

Pradedant buvo pasklidę 
neteisingų gandų, kad drabu
žiai esą nesimaudojami kaip 
reikiant ir panašiai. Tačiau 
greit paaiškėjo, kad lietuvių 
rinktų drabužių jau gavo nu
kentėję lietuviai ir kad dar 
daug reikia, norint patenkin
ti nukentėjusius lietuvius ir 
pagelbėti drabužiais.

Dabartiniame vajuje pla
čiai vesta skelbimų propa
ganda, kad visi prisidėtų prie 
to darbo. Garsinta per radi-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

ją, per spaudą, nors skelbi
mų komisijos ir nebuvo.

Garsinimams daug pasi
darbavo lietuviškų radijų ve
dėjai ir p. Paschall, kurs į- 
kinkė anglišką spaudą ir ra
diją į lietuvių drabužių va
jaus ratą.

Gautas pritarimas iš mies
to galvos B. Samuel, iš poli
cijos viršininko. Centro rū
pesčiu ir kun. Martusevičiui 
tarpininkaujant, gautas kar
dinolo laiškas lietuviškoms 
parapijoms ir jo pritarimas 
visam gailestingumo darbui. 
Tokiu būdu šis darbas jau 
pereina į amerikiečių visuo
menę ir pasidaro reikšmin
gesnis. Tikime, kad bus ir 
našesnis.

Didžiausias darbas atlie
kamas prie parapijų. Para
pijos darbininkai renka dra
bužius, jie juos sutaiso ir ra
gina, kad kiti aukotų, ir vi
sokiais būdais remia tą va
jų. Dabar išsiuntinėta visų 
parapijų nariams praneši
mas, kaip lengviausiai įteik
ti surinktus drabužius. Bū
tent nustatyta, kad nuo rug
sėjo 17 d. vakarais bus ren
kami drabužiai po gatves. 
Važiuos autovežimis, kuris ir 
rinks drabužius.

Ta proga galės paaukoti 
visi drabužių, nes bus didelė 
iškaba, kad visi matytų ir 
galėtų paaukoti savo dalį.

Tokiu būdu 'palengvins vi
siems, ypač nelietuviams, kad 
be vargo ir rūpesčio galėtų 
sušelpti nukentėjusius lietu
vius.

Labai gražų darbą atliko 
šv. Kazimiero parapijos mo
terys, kurios vakarais susi
rinkdavo ir sutvarkė visus 
suaukotus drabužius.

Jos išvalė, susiuvo sagas, 
sutvarkė, kas reikėjo. Iš di

desnių pagamino jaunimui 
reikiamų drabužėlių. Jos su
rinko ir aukų, iš kurių bus 
nupirkta naujų ir reikalin
giausių drabužių.

Jų sutvarkyti drabužiai ga
lima tiesiog dėti į spaudžia
mą mašiną ir siųsti į paskir
tą vietą.

Darbininkėms tenka padė
ka.

AUKOJA MALDAKNYGES, 
ROŽANČIUS

Ką tik pradėta visoj Ame
rikoj rinkti religinius daik
tus—devocijonalus nuo karo 
nukentėjusiems.

Lietuviams labai trūksta 
tokių religinių ženklų.

Ištremti ar išbėgę, niekur 
neišleidžiami, nuvargintoj ir 
svetimoj šalyj, jie maldauja 
dvasinių ženklų, kad galėtų 
dar palaikyti savo dvasią ir 
atsigaivintų.

Bendras Lietuvių Fondas 
jau gavo patarimą ir paragi
nimą iš Philadelphijos arki
vyskupo kardinolo, kad to
kius religinius ženklus auko
tų.

Todėl dabar uoliai bus ren
kami rožančiai, medalikėliai, 
maldaknygės, šv. Raštas, re
liginės knygos.

Rinkimas vedamas per lie
tuviškas parapijas. Visi pra
šomi aukoti ir surinkti iš ki
tų tokių reikiamų religinių 
dalykų.

bažnyčios. Tik vėliau buvo 
apsigyvenusi ir sirgo pas 
dukterį.

Velionė ilgai ir sunkiai sir
go. Negalėjo niekas jos gy
vybės išgelbėti. Palengvėl 
rengėsi tolimon kelionėn, 
naujan ir amžinan gyveni
mam Ji tai gerai suprato.

Kai niekas negelbėjo, tai 
ji turėjo nuolatinį gelbėtoją 
— Gerąjį Išganytoją šv. Ko
munijoj. Todėl ji ir sunkiai 
kentėdama, kas pirmąjį penk
tadienį priimdavo Jėzų į sa
vo širdį ir taip rengėsi am
žinan gyveniman.

Paskutinėse valandose ne
daug ji žemiškų jėgų beturė
jo, bet dvasioje buvo stipri. 
Kai nuvargusi dukrelė norė
davo per naktį budėti su ken
čiančia motina, tai ji ramiai 
sakydavo, kad toji eitų ilsė
tis, o ji viena galės praleisti 
naktį, gal jau paskutinę.

Užmerkė ji savo akis ra
miai, su maldos šnibždesiu, 
ant sūnaus ir dukters rankų. 
Jos dvi dukterys, seserys ka- 
zimierietės, tik dvasioj buvo 
prie savo motinėlės mirties.

Iškilmingai paladota rug
sėjo 6 dieną šv. Kazimiero 
kapinėse. Nemažas būrys 
žmonių, pažįstamų, seserų ir 
kaimynų atsisveikino su a. 
a. Teodora.

Tegul ilsisi ramybėj.

KARYS RAŠO

Neseniai jis net dalyvavo 
vieno jauno kunigo primici
jose, nes ką tik ten buvo lie
tuvis įšventintas kunigu. Jis 
susipažinęs su seminarijos 
profesoriais, su kitais lietu
viais, kurie visi mielai dali
jasi viskuo. Tikrai malonu 
skaityti jaunuolio tokį pasi
šventimą vargstantiems lie
tuviams. Kai tik jis sugrįš, 
tai daug ir įdomių naujienų 
parašys.

SUSITUOKĖ

Viktoras Stanevičius, 2824 
Snyder Ave., rugsėjo 6 dieną 
susituokė su Eleonora Rim- 
deikaite, 1427 S. Orianna St. 
Jų sutuoktuvės įvyko Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj, 
be jokių didesnių iškilmių.

Jaunasis tarnauja US lai
vyne ir turi vėl išvykti į savo 
paskyrimo vietą.

IŠTEKĖJO
Valerija Navickaitė rug- 

piūčio 24 dieną ištekėjo už 
Luther Booth. Jų sutuoktu
vės įvyko šv. Cec ilijos baž
nyčioj, Hastings, Nebraska.

PRAĖJO PARAPIJOS 
BAZARAI

A. A. TEODORA PAULAUS
KIENĖ

Rugsėjo 2 dieną, ar ankstų 
sekmadienio rytą, užmigo 
amžinu miegu Teodora Pau
lauskienė.

Velionė ilgai gyveno šv. 
Kazimiero parapijoj, prie pat

Seržantas Kazys Baltruko- 
nis, 213 Fernon St., iš Vokie
tijos nuolat rašo įdomius ir 
naudingus laiškus.

Neseniai jo tėveliai gavo 
tokį laišką, kuriame gražiai 
apsakoma, kaip jis susigyve
no su lietuviais pabėgėliais 
Vokietijoj ir kaip jis jiems 
mielai pagelbsti, kiek tik ga
li.

Jis rašo, kad lietuviai pasi
darė jo didžiausi draugai. Jis 
mielai su jais pasišneka. Jis 
dalyvauja jų parengimuose, 
sporto rungtynėse, vaišėse, 
praleidžia savo liuoslaikį su 
jais.

KAS DABAR DAROSI LIETUVOJ1^ PRANEŠIMAI
Vakarų Europoje esančio 

korespondento pranešimu, 
vyrų Lietuvoje beveik neli
ko. Dalis buvo bolševikų su
mobilizuota, dalis išdeportuo- 
ta darbams, o dalis pasitrau
kė partizanais į miškus.

Išdeportuotų skaičius, kar
tu su moterimis, sakoma, 
prašoko jau 100,000. Vieną mos. 
kitą centrą išskyrus, toliau 
valdžios beveik jokios nėra. 
Komunistinis elementas vals
čiuose bijosi net rodytis. Py
liavų paimti beveik negalima. 
Tam priešinasi gyventojai ir 
aktyviai kliudo partizanai.

Kur tik gali, ginkluotos 
bolševikų gaujos plėšikauja,

o ko paimti negali - y g Boston, jj 
na. Neretai įvyksta gi)/ ’
tų susirėmimų su partiž 

Stambesnių miestų ky0

PATARNAVIMAS

Mokslas naujoj mokyklo 
vėse kur ne kur pasiremt- Ketvirtadienis, rugsėjo 1 
amerikoniškų prekių ( jįpesiiu Bostono lietuviams - 
ti, iš lend-lease ištčjLietu- džiaugsmo diena: buvo pr; 
Vienok paprastam pi dėtas mokslas naujoje lieti
jų kainos visiškai nep] . vių mokykloje, šią vasarą p;

\ pietų įsigytoje.
Skystai išlikę žydai '■ įrke Pradžia buvo padaryta s 

ja emigruoti į Palestinąįlevus pamaldomis parapijos sal 
Masinės žydų ekstern Pamokslą pasakė kun.

jos kapinynai yra ir i ^jutoJuras"
— 9, 4 ir 7 fortai. Tai 1 įdėtos Bostoniečiai dėkingi kle 
cių kruvino sauvalr' pra. kun. P. Virmauskiui už
pėdsakai. . . ^pjį.i naują mokslo židinį, kurii

Nemažą žydų skaitą juo-jis taip rūpinasi.
saugojo Lietuvos ūkirLyorJ 
ypač jaunesniojo ariopUbii. 
vaikus-įet Ro-

Newark, N. J.

Šv. Kazimiero parapijos 
bazarai pasibaigė rugsėjo 9 
dieną.

Iš viso parapijos naudai 
buvo 7 dienos bazarai. Per 
juos visi galėjo pasilinksmin
ti, laimėt daug dovanų ir pa
remti parapiją.

Bazarų direktorius kun. V. 
Vėžis ir jo darbininkų šta
bas viską gražiai pravedė ir 
uždirbo parapijai virš poros 
tūkstančių dolerių.

Ypatinga padėka tenka vi
siems darbininkams, kurie 
taip daug įdėjo darbo ir au
kų. Visi jie bus atminti ir 
tinkamai pagerbti.

Šiemet ar nedaugiau dirbo 
jaunųjų parapijonų. Tai sma
gus ženklas, kad jie taip re
mia parapiją, nes juk tai jų 
ateities parapija.

Philadelphijoje vienas tau
tietis trumpu laiku, tarpinin
kaujant kun. J. Karaliui ir 
vietiniams kunigams V. Mar
tusevičiui ir St. Lukšiui, iš 
Bavarijos nuo savo giminai
čio gavo jau du ar tris laiš
kus.

Į Ameriką juos malonėjo 
iš ten persiųsti kunigo J. Ka
raliaus jaunas parapijietis, 
karys Stasys Bartkevičius, 
tarme vadinamas Stanley 
Burkevage.

Iš tikrųjų tai tikrai kilnus 
patarnavimas. Rept.

Bazaras

Antanas Vaičiulaitis

Auksinė Kurpelė
---------4»----------

Išplaukė trys broliai žvejoti. Kai jie nusiyrė į vidurį 
marių, ištiko audra. Vėjas taip šniokštė ir daužėsi, kad 
žuvėdras priplakdavo prie vandens, ir išsigandusios 
tūpė jos ant valties kraštų. Vilnys kilo aukštos, ir vėtra 
siautė vis smarkesnė, nešdama laivą, kol žvejai išvydo 
nežinomą žemę. Pajūry buvo ten staigios uolos, ir bro
liai pamatė ant jų moterį. Jie nustebo, ko ji sėdi vė
juose ir viesuluose, prie supykusių marių.

Jauniausias tarė:
— Eisiu ir pažiūrėsiu, ko ji laukia.
Vyresnieji draudė jį ir sakė:
— Matai, koki statūs čia krantai. Nei sakalas jų 

neužlėktų, nei voverė neįkoptų — kam tau dar mė
ginti.

Bet jisai neklausė ir iššoko prie pakriaušės, kuri 
buvo tokia ūmi, kad turėjai galvą užversti, žiūrėdamas 
į jos viršų. Žvejas kabinos į uolas ir jomis kopė aukš
tyn. Vėjas čia buvo stiprus, ir paukščiai, atnešti iš 
marių, prisimušdavo į šlaitus ir krisdavo žemyn į sū
kurius. Vaikinas ieškojo iškyšulių ir karstėsi už ak
menų. Jam įskaudo rankos ir kojos, tik viršūnė buvo 
jau arti, ir jis pro vėtrą girdėjo, kaip kukčioja mergai
tė. Apačioje valtis plūduriavo maža, kaip skiedra, o 
broliai buvo nedidesni už adatą. Jisai davė paskutinį 
šuolį ir jau buvo šalia moteriškės, kuri ten sėdėjo.

Jis tarė:
— Ko verki?
Ji atsakė:
— Kai aš vaikščiojau sode, raganius pagavo mane ir 

atnešė į šitą vietą. Jis numetė į marias auksinę mano 
kurpelę, ir kaip man grįžti viena koja basai? Iš manęs 
juoktųsi visąs miestas, juoktųsi mano tėvas karalius ir 
motina karalienė. Ministerial pirštais rodytų į mane 
ir kuždėtųsi vieni kitiems į ausį.

Ir karalaitei vėl taip pagailo auksinės kurpelės, kad 
ašaros biro jai per veidus, ir jai krūpčiojo pečiai, kai 
ji ten verkė.

Žvejas prabilo:
— Kur nuskendo tavo kurpelė? Aš ją tau ištrauksiu.
— Matai uolą, — ji atsakė, — aplink kurią vandens 

verpetai plakasi. Tenai raganius ją nusviedė, ir pul
dama ji sužvilgo saulėj.

Vaikinas nulipo pas savo brolius, ir jie nusiyrė ties 
sala. Jie plaukiojo ten tris dienas ir tris naktis ir vis 
nieko nerado. Kai išaušo ketvirtas rytas, giliai marių 
dugne jie pamatė kažką žibant. Jauniausias žvejas pa
niro į vandenį. Į jį žiūrėjo žuvys, o jų akys buvo dide
lės ir išpūstos. Jos žiūrėjo į vaikiną, mojavo uodego
mis ir žiopčiojo, lyg ketintų jį praryti. Bet jis buvo 
drąsus ir skendo vis gilyn, kol pasiekė dugną. Maži 
karosai savo snukučiais judino kurpelę, kurią jisai 

✓
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paėmė ir iškilo į viršų. Broliai nuvežė jį prie kranto, 
bet dabar neskaudėjo nei rankų nei kojų, kai jis akme
nimis ir atšaižomis kopė į viršų.

Karalaitė juokėsi iš džiaugsmo ir davė jam apauti 
koją. Jis movė kurpelę ir galvojo, kad karalaitė jam 
labai daili. Ir jis movė ilgai, labai ilgai, o baigęs jis 
nenorėjo eiti pas brolius, kurie jam šaukė:

— Grįžk pas mus. Audra nutilo, mes išmesime tink
lus ir pasigavę žuvies plauksime namo.

Bet karalaitė atsistojo ii’ sudejavo:
— O, kaip skauda! Nusėdėjau kojas, ir kaip aš grį

šiu į miestą? . .
Jis atsakė:
— Aš tave nešte nunešiu.
Ji nudžiugo ir vėl juokėsi.
Tada jis tarė broliams:
— Irkitės pas tėvus ir sakykit: jauniausias sūnus 

turi nešti karalaitę. Jei jis negrįš namo, tai atlėks ir 
ant kartelės ties langu nutūps paukštė. Jei ji atskris 
su diemedžio šakele snape, jisai bus laimingas. Jei jis 
bus varge, ji laikys dilgėlės lapą, o jei visai jo nebus, ji 
turės eglės spyglį.

Jis paėmė karalaitę ant rankų ir nešė ją per smilty
nus ir pievas. Ji atrėmė galvą jam į petį, ir jos plau
kai lietė jojo veidą. Atėjo vakaras, o juodu vis nematė 
nei miesto nei žmonių — taip toli raganius buvo jąją 
nuviliojęs. Juodu sustojo girioje ir rado mažą namelį. 
Žvejas iš šakų nupynė lovą ir pririnkęs samanų jai 
paklojo patalą." Jisai vaikščiojo šlaitais, skynė uogas 
ir ją valgydino. Kai diena užsimerkė ir pro medžius 
sužiuro žvaigždės, karalaitė atsigulė ant samanų ir 
sapnavo auksines kurpeles. Bet jisai negalėjo miegoti 
ir lauke prie durų atsisėdęs mąstė, kokia ji daili jam.

Tada nubudo girių žvėrys ir ėmė rinktis pas trobe
lę. Pirmutinė medžių šakomis atliuoksėjo voverė, pas
kui atbėgo kiaunė su vilku, ir paskučiausia atkrypavo 
lokys. Buvo ten žebenkštis su stirna, ir visokių, mažų 
ir didelių, jų ten prigužėjo. Jie apsupo namelį ir pra
šė žvejo:

— Mes giliai miegojom ir sapnavom, kad per girias 
ir krūmus eina karalaitė. Mes norim į ją pažiūrėti.

Jis atsakė:
— Ne, dabar ji miega, ir negalite jos kelti.
Žvėrys meldė:
— Tai nors pasakyk, ar ji labai daili.
— O, jūs dideli ir maži žvėrys, ji tokia graži, kad 

marių žuvys šoka į krantą, kai ją pamato. Erelis pa
dangėj sustoja ir klausosi jos balso, jei ji prabyla. Nuo 
jos palytėjimo gyja visos žaizdos...

Voverė atsiliepė:
— Šokdama į eglę susibadžiau nosiukę, ir man ją 

labai skauda. Gal karalaitė prie jos prikištų pirštą...
Lokys ją subarė:
— Tavo snukutis ir taip sugis. Bet aš norėčiau į ją 

nors truputį žvilgtelti.
Pagailo žvejui nusiminusių žvėrių. Jis pravėrė duris 

ir leido visiems iš eilės pro plyšį žiūrėti į karalaitę.

New Yorkas. — Lietūkiu šventog Trejybės Uetuv 
laivai „Lithuania, parapijos metinis bazar 
da , „Ūdra, „Lape ir ^os su- įyyksta rugsėjo (Sept.) 
gaila” susirado vienaip ir traukgig iki a 
karų Europos uoste. ^-jOct ) 7 dienos.

.’1 Bazaras bus visais penk 
dieniais, šeštadieniais vai 
re, o sekmadieniais 4 vai. 
pietų.

Bazaro metu bus įvairi: 
šių pamarginimų: įvai 
daiktų laimėjimai, šokių 
kitokių nepaprastų pasilin. 
minimų.

Spalių 7 d. bus traukiau 
25 dolerių vertės karo bon 
Kas boną laimės, tas ga 
pasidžiaugti.

Bazarui ruošiasi vii 
draugijos, norėdamos ge 
dalyką paremti, kad padar 
gražaus pelno bažnyčios 
daus nudažymui.

Kleb. kun. I. Kelmelis t 
jau parūpinęs apsčiai gra: 
daiktų.

Nuoširdžiai kviečių vis 
savo parapijiečius ir kain 
nūs atsilankyti į bazarą 
paremti naudingą darbą, ] 
laikant šią parapiją ir ją y 
gražinant.

Kun I. Kelme

t—
■riui uz 

LIETUVIU RADIO PROGI^ , 
Trečiadienį 7:00 p.m. Sešt. 8:i

Direktorius -Š® °

ANTANAS DŽEKAS ^US- 
3619 East Thompson St:$viČilli. 

Philadelphia, Pa. uj yj. 
Telefonuoklte: Regent 

ii r>^»ci ■■ ■■ ū *

jjnilauso
TeL Stc 3208 į hne

JONAS DAUNIS *** oir-
Lietuvis Graborius - Balsamuotoji

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA^SU‘

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia,

‘d|s apie

jdrabužių 
stopa- 
I Žiemys

Prie trobelės artinosi jie ant galų pirštų, grožėdamiesi 
kraipė galvas ir čepsėjo liežuviais, matydami jos plau
kus tokius šviesius ir žibančius, lyg jie būtų iš spin
dulių supinti. Paskui visi jie, ir lokys ir stirna, sugulė 
aplink namelį ir saugojo karalaitę. Saulei tekant jie 
išbėgo į girią ir grįžo kas su riešutu, kas su medaus 
koriu, kas su šaknelėmis. Ir jie bijojo, kad ji nubudus 
neišsigąstų, ir susislapstė už krūmų, už medžių ir pra- 
skėtę šakas žiūrėjo, kada ji kelsis.

Ji pakirdus tarė:
— Sapnavau, kad miegu tėvo dvare, o šimtas karei

vių mane saugo.
Žvejas atsakė:
— Ne šimtas kareivių, tik visi girios žvėrys budėjo.
Iš savo slėpynių išlindo ir vilkas su kiaune ir voverė 

su stirna, visi jie išlindo, dideli ir maži. Iš tolo sustoję, 
džiaugėsi jie ir kumšėjo vieni kitus, kad ji valgo jų 
surinktus riešutus ir medų.

Lokys tarė jai:
— Sėsk ant mano pečių, aš nunešiu tave ligi miesto.
Ji užsilipo jam ant nugaros ir įsikabino į jo plau

kus. Kojas su auksinėmis kurpelėmis ji užsidėjo ant jo 
ausų. Ir taip jie keliavo per šlaitus, per liepynus ir per 
krūmus, žvejas ėjo šalia karalaitės, voverė riedėjo 
pryšaky, o vilkas su kiaune bėgo iš šonų. Tik stirna 
nesilaikė tvarkos, iš džiaugsmo ji negalėjo iškęsti ir 
šokinėjo per avietes ir lazdynus. Tetervinai suposi ša
kose ir kraipė kaklus, lyg klausdami vieni kitų: “Kas 
čia dabar? . .”

Pavakare jie pasiekė lygius laukus ir toli pamatė 
bokštus. Lokys nulaipdino karalaitę ant žemės ir tarė:

— Mes bijom kareivių su šautuvais ir toliau neisim, 
žvėrys nubėgo atgal į girias ir į savo urvus. Kara

laitė su žveju nukeliavo į miestą, ir žmonės ją pažino 
iš auksinių kurpelių ir mėtydami kepures šaukė taip 
smarkiai, kad karveliai ant stogo apkurto. Sužinojęs 
karalius išjojo ant balto žirgo ir savo dukterį pasodinęs 
į karietą nuvyko į rūmus, kur dainavo, šoko ir valgė, 
o midaus išgėrė visus bosus, kiek jų ten rūsiuose buvo. 
Žvejas sėdėjo tarp generolų, ir po vaišių karalius pasi
šaukęs jam tarė:

— Duosiu tau maišą aukso, kad namo grįžtum tur
tingas, . su žvilgančiomis pušnimis ir su šermonėlio api- 
kakle. Tau nereikės dirbti, galėsi vartytis lovoj ir gerti 
vyną.

— Kas man iš tų pinigų ir lobių, ir ko man keliauti 
iš čia. Duok man darbo, ir bus man smagu tavo dvare.

Karalius liepė jam prižiūrėti sodą. Jis genėjo šakas, 
kasinėjo žemę, ir obelys pražydo taip kvapniai, kad 
karalaitei patiko vaikščioti tarp medžių.

Žvejas tarė jai:
— Kai tu pasirodai tarp jazminų ir vyšnių, visos bi

tės dūzgia daug meiliau.
Ir juodu kalbėjos apie marias, apie auksinę kurpelę 

ir girios žvėris. Bet karalius nenorėjo, kad juodu šne
kėtųsi. Jis liepė vaikinui šerti arklius, ir jų plaukai tuo-

Paterson, N. J.jau ėmė žvilgėti. Jie buvo linksmi, riete spralšMeiš- 
žvengė. anyti Nu-

Karalaitei patiko važinėti, ir kinkydamas iserų na- 
žvejas tarė:

— Tegu ratuose tau būva minkščiau, kaip aiM žmo-! 
nugaros.

Tada valdovas sakė jam lipti į bokštą ir žiūsaarkiv,! 
priešas neateina. Jis stovėjo ten septynias dįh pa-1 
septynias naktis. Aštuntąjį rytą jis išvydo puh) seseris, 
telių artinantis prie miesto. Pryšaky jojo vyras q name' 
donų apsiaustu ant pečių ir auksine karūna ant 
Jo ginklai prieš saulę taip žvilgėjo, kad net

žvejas tarė karaliui: indovavo
— Mačiau pulką raitelių — gal priešai? s. Kaltė-
— Ne, — atsakė valdovas. — Tai mano kaį^^

už kurio rytoj ištekės mano duktė. K.
Vaikinas išėjo į sodą, vaikščiojo tarp žieduoti, 

šių ir čiulbančių varnėnų ir susitiko karalaitę^ tu-į.;’
,is Prabil0: '
— Tu man buvai daili, ir aš nepabūgau juros 

nė tamsių gelmių. Aš kopiau stačiais šlaitais, ’ 
tėvus ir brolius ir miškais nešiau tave ant ranu ,Ę™ cy 
saugojau tave nuo vilkų ir lokių ir padariau jii_.. ' 
kius, kad tau tarnautų. ' as

Ji tylėjo ir nieko neatsakė. •
Jis vėl tarė: W°
— Ką man daryti, kad tu kalbėtum? Ar tau 

ti paukštę, giedančią devyniais balsais, ar pla^^H 
jūrų marių ir ten salose tavo sukniai nukirpk 
kurios turi šilko vilną?

Ji nieko neatsakė. Ji išgirdo ties miesto vart<^ 
mitus ir grįžo į rūmus, žvejas nusiminęs sėdi 
šaltinį, liūdnas jis vaikščiojo sode ir atsisveiP? 
medžiais, žydinčiais eilėse, su žirgais, žvengiami, 
tvartuose.

Paskui jis iškeliavo ir ėjo per laukus, brido $fliį mi-vai., o paskutinės

Naujosios Svetainės 1 
misijos piknikas, kuris į 
ko rugpjūčio 26 d., buvo g; 
sus žmonėmis ir buvo s 
magiausias šių metų pik 
kas. Piknike buvo matyti 
gražus būrys jaunimo.

Šv. Kazimiero draugija 
vo surengus pikniką rugs 
3 d. Lietuvos pabėgėlis 
Piknike galėjo dalyvauti 
daugiau žmonių, bet rei 
atsiminti, kad daug lietu 
buvo išvažiavę per da 
šventę.

Vis vien piknikas pas 
kė. Liko ir pelno.

Piknike daugiausia dai 
vosi biznierius Juozas Le 
vičius ir Juozas Baublis.

Antanas Skubąs išvyk 
vakarines valstybes. Jis 
tinės Vyčių kuopos pirmi 
kas ir CYO draugijos p: 
rėjas. Laukiam Antano g 
tant.

Jau vėl grįžo „žien 
tvarka mūsų bažnyčioje: 
'mos mišios 8 vai., suma 1(

nūs. Jo drabužiai sudrisko nuo erškėčių, kojos ^tvalan-^ 11*50 va^
jo nuo akmenų. Kielės ir sniegenos lėkė pro ji^sliiiinku Jau mišių 6 vai. nėra, 
damos: “Kodėl tu toks nelaimingas?” Girioje^onas ____
į jį žiūrėjo nustebęs, o voverėlė nežinojo ką dsiį^ Į 
atsisėdus ant uodegos išskėtė kojytes. I

Jisai nuvyko prie marių kranto ir praryrndtjįnj^ 
visą dieną ir naktį. Rytas buvo audrotas. Viln 
ir šoko kaip supykę žirgai ir baltomis putomis- 
dė pakriaušes. gana

žvejas žiūrėjo į verpetus jūroje, ir staiga jair,^ 
telėjo, lyg dugne žvilgėtų auksinė kurpelė. Jis Dpuapijie- 
kė nuo skardžio žemyn, šoko į bangas ir Pan^ Lietuvos 
skendo gilyn ir gilyn, kol iš tos vietos, kur jisų 
pakilo kregždė, toji maža paukštė, ir atstačius^/®? 
gūžį prieš vėtrą lėkė per vandenis ir vėjus. 
ma per girią ji nuskynė eglės spyglį ir nupks^ 
atsitūpė ant kartaitės, ties žvejo tėvų langu, a*

Ji tupėjo ten ir laukė. Ėjo broliai pro šalį ir . 
pažino. Tėvas pažiūrėjo į paukštę ir nieko nesvy^ 
Pakilo tada nuo ratelio motina ir išvydo kreg- . 
spygliu snape. Ir ji gailiai pravirko. ■ ■

$

Rugsėjo 9 d. po pirmų 
J^ jaupa- šių įvyko šv. Vardo dra 

jos susirinkimas.
Susirinkimą atidarė 

sios vadas kun. J. Stašs
Pirm. Jurgis Jesulaitis 

darė pranešimą, kad šv 
Vardo draugijų metinė p 
da Patersone bus spalii 
dieną. Mūsų parapija t 
garbę šiemet būti pin 
vietoje.

Buvo nutarta išleisti 
mėjimo knygučių ir surt 
kortų vakarą spalių 7 d., 
būtų lėšų užmokėti benui 
ris kaštuoja 175 dol.

Komisiją kortų vai 
0. sudaro: Jurgis Je*”’

Pjžtan-



Jyvavo 
irimici- 
ivo lie- 
gu. Jis 
narijos 
j lietu
ti dali- 
nalonu 
j pasi
us ne
sugrįš, 
tujienų

KAS DABAR Dfc—er 14’1945
Vakarų Europoje esančio 

korespondento pranešimu, RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

AMERIKA 5 ‘

8, 2824 
J dieną 
t Rim
ma St. 
5v. Ka- 
nyčioj,

ko. Dalis buvo bolševikų su. J ----------
mobilizuota, dalis išdeportuo- Aster, N. Y. 
ta darbams, o dalis pasitrau-, 1______
kė partizanais j mikna SvilJ Diena

Išdeportuotų skaičius, kar-yįį d. vietinio A. L. 
tu su moterimis, sakoma, ją gyriaus rūpesčiu 
prašoko jau 100,000. Vieną^mu įvyko Lietu- 
kitą centrą išskyrus, toliau «, 
valdžios beveik jokios nėra, A, 
Komunistinis elementas vals
čiuose bijosi net rodytis. Py
liavų paimti beveik negalima. 
Tam priešinasi gyventojai ir 
aktyviai kliudo partizanai.

So. Boston, Mass

Harry Hammond, Vincas 
Yustas ir Jonas Sprainaitis.

Laimėjimų knygučių komi
sija: Juozas Jokubavičius, 
James Misunas ir Martin 
Macejack.

MANO GILIAUSIA PADĖKA Greene, Maine
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PATARNAVIMAS

Juozu Dirsa pra
tintis. Prie jų pri
eis Sevičius, Juo- 
^nas ir Jonas Mor- 

•įlinksmino publi- 
Įfoir niekuomet Ro

sier 36 metus gy- 
(į-įnesu matęs tokių 
pikniko dalyvių.

Mokslas naujoj mokykloj
Ketvirtadienis, rugsėjo 13 

d., Bostono lietuviams — 
džiaugsmo diena: buvo pra
dėtas mokslas naujoje lietu
vių mokykloje, šią vasarą pa
rapijos įsigytoje.

Pradžia buvo padaryta su 
pamaldomis parapijos salė
je. Pamokslą pasakė kun. P. 
Juras.

Bostoniečiai dėkingi kleb. 
kun. P. Virmauskiui už šį 
naują mokslo židinį, kuriuo 
jis taip rūpinasi.

Rugsėjo 7 d. parapijos sa
lėje įvyko BALE 86 skyriaus 
susirinkimas. Dalyvavo gra
žus skaičius narių. Prisirašė 
prie skyriaus Mr. Gilius.

Buvo nutarta varyti dra
bužių vajų sparčiau.

Per namus eis drabužių 
rinkti Juozas Barulis, Domi
ninkas Dailyda, Mr. A. Schell 
ir Juozas Jokubavičius.

Iš užjūrio parvyko Sgt. J. 
Obelevičius, parapijos trus- 
tisto sūnus.

Philadelphijoje vienas tau
tietis trumpu laiku, tarpinin
kaujant kun. J. Karaliui ir 
vietiniams kunigams V. Mar- 
tusevičiui ir St. Lukšiui, iš- .. x ., 
Bavarijos nuo savo giminai.*4 ™?talk“ su‘ 
v J ° manxrna tav»i Ir I o n on
cio gavo jau du ar tris laiš
kus.

Į Ameriką juos malonėjo 
iš ten persiųsti kunigo J. Ka
raliaus jaunas parapijietis, 
karys Stasys Bartkevičius, 
tarme vadinamas Stanley 
Burkevage.

Iš tikrųjų tai tikrai kilnus 
patarnavimas. Rėpti

menybė priklauso 
kitiems verslinin- 

*-iažesnė garbė ten- 
aus nariams, kaip 

lekšiui už gerą gar- 
ttaįn. P. Valukui už 

pagelbą ir sky- 
iybai — pirm. P. 

Eli, ižd. J. Branaus-
1. V. Apanavičiui. 

® paminėti, kad Mi- 
■^ickas piknikui pa
mos. Ačiū jam!

W padėka priklauso 
tava c ntnir vyrams> kurie 
JvliAo DAlJįvairių darbų.

T. • n 1 . n su užsidegimu dir- 
Lietuvis Grabonrtidarė ir gražaus 

ikniko — liko apie
1025 MT. VERNON ST., PHILEj žmonių buvo su- 

0.
paramai mūsų 

Tel. REgent 8434 'ra surinkęs apie
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Jyno atidarymas
jau ėmė žvilgėti. Jie to su didele iš- 
žvengė buvo atidaryti Nu-

Karalaitei patiko JSzaus seser« na‘ 
žvejas tarė. . 3000 žmo-

— Tegu ratuose tau buns
nu^a™s' u i-- Jaikė Bostono arkiv.

Tada valdovas sake^Cushing Savo pa_ 
pnesas neateina. Jis stotp sveįkįno seseris, 
septynias naktis. Aštunti._ motiniškam name 
telių artinantis prie miestą r *
donų apsiaustu ant pečiu it va|and^ buvo kalbų 
Jo ginklai prieš saulę taipkuriai vadovavo 

Žvejas tarė karaliui: Grakauskas. Kalbė-
— Mačiau pulką raiteliu -o. Juras, Brocktono
— Ne, — atsakė i-aldw^' Downey, prof. K. 

už kurio rytoj ištekės mam 2 kun. J. Balkūnas,
Vaikinas išėjo į sodą, adv. šalna, „Darbi-

Newark, N. J Giliai, gyveną Clifton, N. 
J. Patersono priemiestyje, 
gavo žinią, kad jų sūnus ka
pitonas Jonas Gilius buvo 
pakeltas į majoro laipsnį.

Parapijos metinė vakarie
nė bus spaliij 28 d. parapijos 
salėje.

Šį mėnesį mūsų parapija 
švenčia savo 34 metų gyva
vimo sukaktį.

įvairių

Bazaras
Šventos Trejybės lietuvių 

parapijos metinis bazaras 
įvyksta rugsėjo (Sept.) 21 
dieną ir trauksis iki spalių 
(Oct.) 7 dienos.

Bazaras bus visais penkta
dieniais, šeštadieniais vaka
re, o sekmadieniais 4 vai. po 
pietų.

Bazaro metu bus įvairiau
sių pamarginimų:
daiktų laimėjimai, šokių ir 
kitokių nepaprastų pasilinks
minimų.

Spalių 7 d. bus traukiamas 
25 dolerių vertės karo bonas. 
Kas boną laimės, tas galės 
pasidžiaugti.

Bazarui ruošiasi visos 
draugijos, norėdamos gerai 
dalyką paremti, kad padarius 
gražaus pelno bažnyčios vi
daus nudažymui.

Kleb. kun. I. Kelmelis turi 
jau parūpinęs apsčiai gražių 
daiktų.

Nuoširdžiai kviečių visus 
savo parapijiečius ir kaimy
nus atsilankyti į bazarą ir 
paremti naudingą darbą, pa
laikant šią parapiją ir ją pa
gražinant.

Kun I. Kelmelis

Patersono vyskupijoje yra 
tik viena lietuvių parapija. 
Tai šv. Kazimiero Patersone. 
Vyskupijoje yra du lietuviai 
kunigai.

Patersone ir apylinkėje yra 
atleista 37,000 žmonių iš ka
rinių darbų; tarp jų yra ir 
nemažai lietuvių.

J. Jokubavičius, koresp.

Bayonne, N. J.
Pereitą savaitę vedė du 

mūsų parapijos veteranai, ką 
tik paleisti iš kariuomenės.

Tai dvynukai broliai Juo
zas ir Vincas Klimauskai.

Pirmas vedė Teresę Mas- 
cotello, antras — E. Puslosz- 
ny-

East St. Louis, Ill.
Paterson, N. J

Naujosios Svetainės Ko
misijos piknikas, kuris įvy
ko rugpiūčio 26 d., buvo gau
sus žmonėmis ir buvo sėk
mingiausias šių metų pikni
kas. Piknike buvo matyti ir 
gražus būrys jaunimo.

šių ir čiulbančių varnėnu ised. A. Kneižys, adv. šventę.

Šv. Kazimiero draugija bu
vo surengus pikniką rugsėjo 
3 d. Lietuvos pabėgėliams. 
Piknike galėjo dalyvauti ir 
daugiau žmonių, bet reikia 
atsiminti, kad daug lietuvių 
buvo išvažiavę per darbo

'e ligi miesto, 
no į jo plau- 
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epynus ir per 
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tavo dvare, 

enėjo šakas, 
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sinę kurpelę
I juodu šne-

’ ~s +uo-

Jis prabilo: is ir kun. J. švagž-
— Tu man buvai daili, irš5

nė tamsių gelmių. Aš kop£■ buvo suteiktas šv. 
tėvus ir brolius ir miškai'^ntu palaiminimas 
saugojau tave nuo vilkų ir ore.
kius, kad tau tarnautų, palaiminimą atvyko 

Ji tylėjo ir nieko neatsafe is D. I. Walsh. Jis 
Jis vėl tarė: asake gražią kalbą,
— Ką man daryti, kad tu fe am as Lietuvos liki- 

ti paukštę, giedančią dedančias.
jūrų marių ir ten salose Bariui už nuoširdų žo- 
kurios turi šilko vilną? °j° kun- P- Juškaitis.

Ji nieko neatsakė. Ji &'■ Tį-
mitus ir grįžo į rūmus. ž$.geport, UOLLH. 
šaltinį, liūdnas jis vaikšoop ——
medžiais, žydinčiais eilėse, fmtį sekmadienį nu
tvertuose. pijoj įvyks 40 valan-

Paskui jis iškeliavo ir eg idai. Pamokslininku 
nūs Jo drabužiai sudrisko kviestas pranciškonas 
jo nuo akmenų. Kielės ir juvenalis Liauba. 
damos: "Kodėl tu toks ^s su solistais jau pa- 
į jį žiūrėjo nustebęs, o < gražiems mišparams 
atsisėdus ant uodegos išsfe1'"1 us-

. M ______________

Jisai nuvyko prie manų ' . - -
visą dieną ir naktį. ^aį »purgį-ų dar dau- 
ir šoko kaip supykę žirgai vįsį parapįjįe_
dė pakriaušes. .-giTie atjaučia Lietuvos 

Žvejas žiūrėjo j verpe skurdą ir vargą, 
telėjo, lyg dugne reikia prisidėti prie i 
kė nuo skardžio žemyn, - paĮyS aukokit kuo 
skendo gilyn ir gilyn, ko *Lisia savo drabužių, 
pakilo kregždė, toji maa ----------
gūžį prieš vėtrą lėkė P^Ljaug jaunimo yra grį- 
ma per girią ji nuskynė karo lauko. Tėvai 
atsitūpė ant kartaitės,J^tasi sulaukę savo vai-

J1 tupėjo ten ir laukė. EP^iti (jar laukia grįžtan- j 
pažino. Tėvas pažiūrėjo i o. i
Pakilo tada nuo ratelio
spygliu snape. Ir ji

pasise-Vis vien piknikas 
kė. Liko ir pelno.

Piknike daugiausia 
vosi biznierius Juozas Leka
vičius ir Juozas Baublis.

darba-

Antanas Skubąs išvyko į 
vakarines valstybes. Jis vie
tinės Vyčių kuopos pirminin
kas ir CYO draugijos pata
rėjas. Laukiam Antano grįž
tant.

Jau vėl grįžo „žiemos” 
tvarka mūsų bažnyčioje: pir
mos mišios 8 vai., suma 10:30 
vai., o paskutinės mišios 
11:50 vai.

Jau mišių 6 vai. nėra.

mi-Rugsėjo 9 d. po pirmų 
šių įvyko šv. Vardo draugi
jos susirinkimas.

Susirinkimą atidarė dva
sios vadas kun. J. Stašaitis.

Pirm. Jurgis Jesulaitis pa
darė pranešimą, kad Švento 
Vardo draugijų metinė paro
da Patersone bus spalių 14 
dieną. Mūsų parapija turės 
garbę šiemet būti pirmoje 
vietoje.

Buvo nutarta išleisti lai
mėjimo knygučių ir surengti 
kortų vakarą spalių 7 d., kad 
būtų lėšų užmokėti benui, ku
ris kaštuoja 175 dol.

Komisiją kortų vakarui 
sudaro: Jurgis Jesulaitis,

Pašventino kertinį akmenį
Rugsėjo 5 d. mūsų lietuvių 

parapijoj buvo didelės iškil
mės, į kurias suplaukė daug 
žmonių, net ir iš Chicagos.

Tą dieną buvo šventina
mas naujos bažnyčios kerti
nis akmuo.

E. St. Louis lietuvių baž
nyčia sudegė 1943 m. rudenį.

Patys statybos darbai jau 
eina: kasdien auga geltonų 
plytų bažnyčia.

Šventinimo apeigas atliko 
vyskupo įgaliotas monsinjo
ras Engei, o pamokslą lietu
viškai pasakė kun. Dr. J. 
Prunskis.

Parapija buvo pradėta or
ganizuoti 1895 m. Jai priklau
so 109 lietuviškos šeimos, 
taip pat ir keliasdešimt miš
rių šeimų.

Seserų pranciškiečių veria
moj mokykloj mokosi 52 vai
kučiai.

žmonių yra priimta nuomo
nė, kad tik nelaimėje pažįsti sa
vo draugus. Todėl ir aš, jau be
veik visus metus sirgdama, pa
žinau savo draugus. Patyriau jų 
užuojautą ir malonę. Jie mane 
lankė sunkiose valandose, net 
tose, kada jų nepažinau... Lankė 
ligoninėje, lankė ir namuose. 
Lankė dvasininkai, draugai ir 
giminės. Lankė su gėlėmis, laiš
kais ir dovanomis, lankė minti
mis.

Pirmiausia reiškiu gilią padė
ką savo vyrui Antanukui: už 
rūpestį, už pakeltą vargą, už 
gėles ir už didesnę meilę ir pri
sirišimą. Dėkoju sūnams: Algir
duku!, kurs, nutraukęs savo 
mokslą Jungtinėse Valstybėse, 
parvažiavo namo, slaugė mane 
ir atgaivino po pirmai operaci
jai. Paskum grįžęs į mokslą — 
guodė laiškais ir stiprino maldo
mis. Dėkoju sūnui Antanėliui, 
kurs gavęs atostogų, vietoj po
ilsio, prižiūrėjo mane, slaugė ii' 
.savo įsitempusiu pasitarnavimu 
atgaivino po antrai operacijai ir 
priruošė trečiai — sunkiausiai, 
kuria patys daktarai stebėjosi.

Ačiū daktarams profesoriams 
Dr. Cooper, Dr. Kearns ir ki
tiems, iškėlusiems mane iš gra
bo.

Dėkoju savo tikrai sesutei 
Onutei Rasimienei, kuri specia
liai atvažiavo iš Jungtinių Vals
tybių manęs lankyti; dėkoju jai 
ir jos šeimai už dovanas ir se
seriškos užuojautos pareiškimus.

Dėkoju giminaičiams Mr. ir 
Mrs. James White, Simanui ir 
Antuanetei Kasimams ir lutiems 
už užuojautos pareiškimą.

Dėkoju kun. Welzelui, kuni
gams jėzuitams ir ligoninės ka
pelionui už lankymą ir nuolati
nį aprūpinimą Šventais Sakra
mentais.

Dėkoju vietiniam klebonui 
kun. J. Bobinui už lankymą li
goninėj ir namuose, už suteik
tus Šv. Sakramentus.

Dėkoju kun. Dr. J. Prunskiui, 
kun. J. Kidykui, J.S., kun. S. J. 
Vembrei už man skirtas mišių 
maldas, už laiškus ir dvasinę pa
guodą.

Dėkoju seselei Perpetuai ir 
kitoms kilniaširdėms vienuo
lėms už maldas.

Dėkoju šventam seneliui, Bro
lio Andriejaus buvusiam asmeni
niam sekretoriui, už atlankymą, 
už paguodą ir dvasines dovanas.

Dėkoju Lietuvos generaliam 
konsului Kanadoj ponui G. L. P. 
Grant-Suttie už rožes ir užuo
jautą.

Dėkoju žurnalistui Vyt. Sir
vydui, jo dukrelei Glorijai ir sū
nui Jonukui ęiž atlankymą ir 
linkėjimus.

Dėkoju daktarui Andriukai
čiui už atlankymą ir už draugiš
kai širdingus patarimus.

Dėkoju visuomeninkams, ben
dradarbiams Leknickams, Kup- 
revičiams, Kilimoniams, poniai 
Skudienei, mok. M. Arlauskai
tei, M. Nakrošytei, — už lan
kymą, už gausius ir gražius gė
lių bukietus, už dovanas ir už
uojautos pareiškimus.

Dėkoju Toronto visuomenin
kams už atvirutes, ponui Jokū-

bynui už atlankymą ir gailestin
gai seselei Matjošaitytei už lan
kymą namuose ir ligoninėj.

Dėkoju Kanados Lietuvių Ta
rybai už atsiųstas gražias gėles, 
užuojautą ir linkėjimus.

Dėkoju „Nepriklausomos Lie
tuvos” redakcijai, kuri, perėmus 
mano darbą, siuntė man užuo
jautą ir linkėjimus.

Dėkoju „Darbininko” redak
cijai, administracijai ir visam 
personalui už pareikštą nuošir
džią užuojautą „Darbininko” 
puslapiuose.

Gaila man, kad aš neturiu to
kio didelio glėbio kaip saulė... 
Bet širdis mano, jums visiems 
padėka, meile ir pagarba deg
dama, pina amžino atsiminimo 
vainikus, kurie jau niekad ma
no sieloj nesuvys... Ačiū už juos! 
Jūs pastūmėjote mane ne tik į 
džiaugsmą, bet ir į naują gyve
nimą. Tobulesnį gyvenimą. Ir 
kas nepaklausytų, kas save ne
rastų, kas savo sielos neanali
zuotų, kai jūs savo laiškuose ra
šėte:

„. . . žmogaus užuojauta ligo
niui ne ką tepagelbės. Ligos ne
atims, skausmų nenumalšins. O 
tačiau gal nors trupučiuką pa
guodos suteiks. Gal tada pasi
junti žmogus dar ne visų ir ne 
visai apleistas. Tas apleidimas, 
vienišumas skausme yra gal di
džiausioji ligonio bėda. Ak, net 
pats Dievas — žmogus prie kry
žiaus dejavo: „Dieve mano, Die
ve mano, kodėl mane apleidai...” 
Ypač kai Tamsta šiuo metu vie- 
naitė, gerasis Išganytojas, Pats 
perėjęs per skausmų ir mirties 
ugnį, tepaguodžia Tamstą kentė
jimų valandose. Tegu Jis prijun
gia Tamstos kentėjimus prie sa
vųjų ir teaukoja juos savo Tė
vui, kaip pasaulio taikos, sielų 
išganymo kainą. Žemelę raižo 
plūgai, drasko akėčios, ir tik 
taip sudraskyta, išpustyta gali 
išdaiginti sėklą, nešti gerą vai
sių. Panašiai ir žmogaus siela 
turi būti suraižoma, skausmo iš- 
vagojama, kad galėtų klestėti 
didžiosios, dieviškosios tikėjimo, 
vilties ir meilės dorybės.

Granito, ar marmuro artisto 
nepaliestas gabalas lieka akmens 
gabalas. Bet kai jį paliečia kal
tas ir plaktukas, nors skeveldros 
skyla, marmuras, akmuo virsta 
gražia statula. Dieviškasis ar- 
tistas-menininkas irgi turi pri
dėti prie žmogaus sielos aštrų 
savo kaltą, daužyti plaktuku, iki 
numuša negražiąsias žemiškąsias 
dalis, iki pilnai išryškina jame 
Dieviškąjį Paveikslą. Skauda. 
Sunku. Kentėk, siela, kentėk! 
Dieviškoji meilė tvirtins ir su
dievins!”

Nežinau, ar mano sielą Dan
giškasis Menininkas kiek aptašė, 
ar liko gauruoti akmenys? . . 
Bet vis tiek bučiuoju tą Ranką, 
kuri teikėsi mane arčiau savęs 
priglausti.

Išganytojau! Visuose mano 
broliuose dėkoju Tau. . . Tu iš
ryškink mano sieloje dvasinės 
dailės meną, kad likčiau skulptū
ra Tau patinkanti. . . kad bū
čiau naudinga savo tautai ir sa
vo broliams.

Marija Aukstaitė

Naujas lietuviij vienuolynas
Visi Amerikos lietuviai 

apsidžiaugė sužinoję, kad 
Nekaltai Pradėtosios Švenč. 
Panos Marijos Kongregaci
jos Seserys, kurios Lietuvo
je pasižymėjo nepaprasta 
veikla katalikų akcijoje, 
Maine valstybėje, apleistoje 
lietuvių kolonijoje, įkūrė sa
vo vienuolyno namą, kuria
me apsigyvenusios seserys 
visiškai pasiaukojo lietuviš
kos spaudos darbui ir Maine 
valstybės lietuviškojo jauni
mo auklėjimui.

Iškilmingas naujojo vie
nuolyno pašventinimas įvyko 
rugpiūčio 26 d. 11 vai. Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje kun. 
Magnus J. Kazėnas atlaikė 
iškilmingas mišias ir pasakė 
pritaikytą pamokslą. Seselių 
choras iš Putnam, Conn, pui
kiai pagiedojo mišias.

3 va). po pietų atvyko Port
land© vyskupas J. E. Mc
Carthy ir apie 20 apylinkės 
kunigų. Skambant varpams, 
su procesija vyskupas buvo 
nulydėtas į seselių vienuoly
ną, kurio koplyčią ir patį vie
nuolyną pašventino.

Po to pranciškonų vienuo
lyno sodelyje vyskupas pa
šventino gražią šv. Pranciš
kaus stovylą.

Po tų apeigų vyskupas su
sirinkusiems pasakė gražią 
kalbą, aukštai įvertindamas 
pranciškonų darbus ir kartu 
išreikšdamas savo nusistebė
jimą, kaip jie vienų metų bė
gyje įstengė Greene, Maine 
įkurti net du vienuolynu. Už 
rodomą Tėvams Pranciško
nams didelį palankumą ir 
teikiamą paramą vyskupui 
nuoširdžia kalba dėkojo kun.
J. Vaitekūnas. Pranciškonų 
vardu gilią padėką vyskupui 
išreiškė Amerikos ir Kana
dos Pranciškonų vyriausio 
viršininko generalinio dele
gato Tėvo Mathias Faust, O. 
F. M. atstovas Tėvas Mala- 
chias.

Po kalbų ir palaiminimo su 
Švenč. Sakramentu koplyčio
je, svečiai buvo pavaišinti 
pranciškonų vienuolyne, gi 
vyskupas ir kunigai buvo 
skania vakariene pavaišinti 
seselių vienuolyne. Vakarie
nės metu kalbėjo vyskupas 
ir Tėv. Malachias. Prof. Dr.
K. Pakštas pasakė ugningą 
kalbą, prašydamas Amerikos 
dvasiški jos užtarti pavergtą 
Lietuvą. Tiek vyskupui, tiek 
svetimtaučiams kunigams

Dr. K. Pakšto giliai patrioti
nė kalba padarė gilaus įs
pūdžio.

Seselių vienuolyno pašven
tinimo proga Lewistono lie
tuviai, vadovaujant veik
lioms Lewistono moterims 
su Valerija čiužiene prieša
kyje, pašventinimo išvakarė
se, rugpiūčio 25 d., Šv. Bal
tramiejaus lietuvių salėje 
surengė šaunų bankietą. 
Gražiai išpuoštoje salėje bu
vo per 200 lietuvių, ne tik 
vietinių, bet ir iš ktų Ameri
kos vietų: Chicagos, Balti- 
morės, Pittsburgo, Provi
dence, Bostono, Brocktono, 
Amsterdamo, Bristolio, Put- 
namo, Thompsono, Rumfor- 
do, Montrealio ir kitų mies
tų.

Ten Buvęs.

Baltimore, Md.
Nauji mokslo metai

Parapijinė šv. Alfonso mo
kykla mokslą pradėjo ketvir
tadienį, rugsėjo 6 d. Užregis
truota 62 berniukai ir 57 mer
gytės: viso mokinių 119.

Manoma, kad savaitės bė
gyje atsiras dar kitų moki
nių, ir kad skaičius pasieks 
130. šiais laikais tai yra gan 
gražus būrys.

A. a. Konstantas Aimutis
Pirmadienį, rugsėjo 10 d., 

iš šv. Alfonso bažnyčios bu
vo palaidotas jaunuolis Kons
tantas Aimutis.

Kun. Antanas Dubinskas 
atnašavo laidotuvių mišias. 
Kun. Dr. Mendelis jam pa
gelbėjo. A. a. Aimutis buvo 
vedęs. Gyveno su savo žmo
na tik vienus metus, kai be
širdė mirtis juos perskyrė.

Nuotrupos
— Sekmadienį su Šv. Var

do dr-ja buvo matyti einant 
prie šv. Komunijos grįžę ka
riai Alfonsas Adomaitis ir 
Pranas Vasiliauskas. Sveiki
name mūsų veteranus. Džiau
giamės jų laimingu grįžimu.

— Kun. Dr. Mendelis ga
vo žinią, kad Tėvų Redemp- 
toristų provincijolas atvyks
ta iš Brooklyno dalyvauti 100 
metų šv. Alfonso bažnyčios 
šventinimo sukaktuvėse. Iš
kilmės įvyks sekmadienį, 
spalių 14 d.

— Karui užsibaigus, kun. 
Dr. Mendelis jau pradeda 
galvoti apie bažnyčios atnau
jinimą. Gal dar šiais metais 
pradės gražinti vidų, o kitą 
vasarą iš oro bus atnaujinta.

Chicago, Ill.
Pradėtas mokslas

Šv. Kazimiero akademijoj 
mokslo metai buvo pradėti 
rugsėjo 5 d. iškilmingomis 
pamaldomis.

Akademija mokinių šiemet 
turi 525. Dėl patalpų stokos 
nebuvo galima visų norinčių 
priimti.

Akademija gavo naują ve
dėją — seserį Emerencianą.

New Haven, Conn.
Moterų Sąjungos 33 kuo

pos svarbus susirinkimas 
įvyks rugsėjo 16 dieną tuo
jau po sumos parapijos sve
tainėje.

Kviečiamos visos narės at
silankyti, nes šiame susirin
kime bus pranešimai atsto
vės, kuri dalyvavo Moterų 
Sąjungos seime.

Šiame susirinkime bus ren
kamos atstovės į Moterų Są

jungos Conn, valstijos aps
krities suvažiavimą, kuris 
įvyks spalių mėnesį Hartfor
de, Conn.

Rugsėjo pradžioje garbin
gai buvo paleisti iš karo tar
nybos kariai Albertas Štyra 
ir Petras Abromskis.

Malonu buvo matyti abudu 
jaunuolius civiliam gyveni
me.

Tėveliai ir giminės džiau
giasi, sulaukę abiejų.

Ir šv. Kazimiero parapijos 
choristės džiaugiasi sulaukę 
Alberto, kuris per ilgus me
tus priklauso prie choro, tu
ri stiprų tenoro balsą ir yra 
daug pasidarbavęs parapijai 
ir jaunimo labui.

Sveikinam abudu jaunuo
liu laimingai sugrįžusius iš 
karo tarnybos.

Antanas ir Juzė Dičkai iš
leido savo jauniausią sūnelį 
Edvardą į Marianapolio kole
giją tolesniam mokslui.

Labai girtinas žygis tėve
lių padarytas nes ten sūnus 
turės progą pasiekti mokslo 
ir išmokti lietuvių kalbos, o 
tai yra mūsų jaunimui didelė 
brangenybė.

Būtų labai pageidaujama, 
kad ir daugiau mūsų koloni
jos jaunimo gautų progą lan
kyti Marianapolio kolegiją.

Sveikinam ponus Dičkus 
už susipratimą ir įvertinimą 
geros mokslo įstaigos ir lin

kini jaunam Edvardui svei
katos ir pasisekimo moksle.

——
Broliai sesutės, gelbėkit 

mus! Mūsų viltis yra Ameri
kos lietuvių rankose ir širdy
se.

Taip šaukiasi į mus iš įvai
rių kraštų mūsų tautiečiai, 
kurie yra ištremti iš tėvynės 
Lietuvos.

Artinantis žiemai, jiems 
reikia rūbų. Taigi šiuo tarpu 
mūsų vietinis Šalpos skyrius 
rūpinasi rūbų, vitaminų ir 
muilo rinkimu.

Šalpos skyrius prašo visų 
geros širdies lietuvių pagel
bėti šiame darbe. Jei dar ne- 
pridavėt rūbų, tai pirma pro
ga priduokit komisijai, kuri 
darbuojasi parapijos svetai
nėje.

Jei negalit pristatyti į sve
tainę, praneškit komisijai, ir 
atvažiuos pas tamstas paim
ti rūbų.

M.

LANKĖ BENAMIUS LIE
TUVIUS AUSTRIJOJE

New Yorkas. — Benamiai 
lietuviai atsidūrę Austrijoje 
džiaugiasi, kad juos lanko 
Lietuvos pasiuntinybės žmo
nės iš Šveicarijos. Lietuviai 
labai laukia, kad juos aplan
kytų kas nors iš Amerikos 
lietuvių. LAIC.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—BaLsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

I

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktoriai

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I- ~1
.................... ' ~j>

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

I.aisniunfas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
f-------
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Išleidžia J. Žilevičiaus 
kūrinių

„Paragon” leidykla atei
nantį mėnesį išspausdins J. 
Žilevičiaus kompozicijų — iš 
viso 13.

J. Žilevičius šiuo laiku bai
gia rašyti operetę.

Taip pat rengiama spau
dai jo plati studija apie Sta
sį Šimkų.

Polyna Stoska yra pasira
šius kontraktą lošti pirmas 
roles su Conn. Opera Co.

Jos pirmas vaidinimas bus 
Worcester, Mass., kur ji dai
nuos ,,Madame Butterfly” 
operoje. Ji su šia kompanija 
loš ir kitas roles po New Yor
ko sezono.

Worcesterio spektaklis bus 
lapkr. 15 d. Pradedant sausio 
mėnesiu ji išvyks su koncer
tais ir pasieks apie 22 vals
tybes.

Mūsų Apylinkėje

V. Bacevičiaus koncertai
Vytautas Bacevičius šį ru

denį duos du koncertus New 
Yorko Times Hali.

Pirmas koncertas bus lap
kričio 4 d., antras — 25 d.

Programoj — Chopino, 
Scarlatti, Bacevičiaus, Gruo
džio, Skriabino ir kitų kūri
niai.

PIKNIKUI PRAĖJUS

Pergalės piknikas rugsėjo 
d. praėjo gražiai.
Buvo susirinkęs apstus 

būrys iš New Yorko ir apy
linkių.

Visiems, prisidėjusiems 
darbu prie šio pikniko pasi
sekimo, tenka nuoširdi padė
ka.

9

Lietuviškos giesmės
Viena amerikiečių leidykla 

rengia veikalą iš įvairių tau
tų gesmių.

Toje knygoje bus įdėta J. 
Naujalio ir J. Žilevičiaus 
vieną giesmę.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Po

Jan

J. Kiepura dainuoja 
„Kur bakūžė”

Garsus lenkų tenoras 
Kiepura per paskutinius sa
vo kencertus Clevelande ir 
kitose vietose dainavo lietu
vių mėgstamą „Kur bakūžė 
samanota”.

Jis dainavo lietuviškai.
Klausytojai dainą sutiko 

su didžiausiu užsidegimu.

Sąjungietės domisi New 
Yorko ir New Jersey Mote
rų Sąjungos apskrities suva
žiavimu, kuris bus rugsėjo 
23 d., sekmadienį, Kearny, 
N. J., 6 Davis Ave.

Pradžia 2 vai.
Šiame suvažiavime bus iš

duotas raportas iš seimo.
Visos kuopos prašomos at

siųsti savo atstoves į šį suva
žiavimą.

Posėdis bus pradėtas lai
ku.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė

SVEČIAI IŠ CONN.
J. Gruodžio kūrinys

Viena amerikiečių muzi
kos leidykla rengiasi išspaus- 
dint J. Gruodžio kompoziciją 
,,In Lithuania”.

Pergalės pikniko proga 
lankėsi svečiai iš Conn, vals
tybės. Tai S. Kaminskai ir 
S. Skikai iš Bridgeporto ir O. 
Stankevičiūtė iš Hartfordo.

Sue Griska operoj
Rugsėjo 27 d. sezoną pra

deda New Yorko City Center 
opera, kurioj dainuoja Sue 
Griska.

Sue Griska roles turi „Car
men”, „Traviatoj” ir „Par
duotoj nuotakoj” („The Bar
tered Bride”).

City Center operos pasta
tymai baigiami spalių 26 d.

Lapkričio mėn. Sue Griska 
turi koncertus Lawrence, 
Amsterdame ir Detroite.

IŠVYKO Į MOKYKLĄ

Nancy Kazlauskaitė išvy
ko į Pittsburghą, seserų 
pranciškiečių Akademijon.

Ta proga jai buvo suruoš
ta puotelė tarp namiškių. 
Nancy gavo gražių dovanų, 
už kurias širdingai dėkoja S. 
Cerebiejams, tetai Pavilonie- 
nei ir dėdei Povilui Milvy- 
džiui.

PAKRIKŠTIJO

Polyna Stoska dainuoja
Apolonija Stoškiūtė (Po

lyna Stoska) neseniai grįžus 
iš Labradoro, Greenlando ir 
Islandijos, kur ji koncertavo 
kariams su smuikininku I. 
Stern ir pianistu Al. Zakin, 
rengiasi naujam sezonui New 
Yorke ir kituose miestuose 
Amerikoje.

Ji rugsėjo ir spalių mėn. 
dainuos su N. Y. City Center 
opera. Pasirodys ji „Gipsy 
Baron” spalių 12 d., „Parduo
toj nuotakoj” dainuos Ma
rijos rolę spalių 3 d. „Skra
jojančiam Olande” spalių 10 
d. Ji dar dainuos 3 ar 4 kar
tus, bet tuo tarpu dar nenu
statyta kada.

d.Darbo Dienoje, rugp. 3 
kun. J. Aleksiūnas pakrikš
tijo J. ir I. Avižonių sūnų 
Tomą Juozą.

Krikšto tėvais buvo Connie 
Bendik ir Robert Singer.

STUKO RADIJO PROGRA
MOS NAUJU LAIKU

Kas šeštadienį, pradedant 
rugsėjo 15 d., Jokūbo Stuko 
Lietuviškos Radijo progra
mos iš WEVD stoties (1330 
kil.) bus transliuojamos dvi 
valandas vėliau: nuo 5:00 iki 
5:30 vai. vakare.

Šios programos klausyto
jai yra prašomi įsidėmėti šį 
pakeitimą.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

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

Tel. MArket 2-5360 
iWWWWVWWWVVWWWWWWVWVWWWWVVVVVWWVVVWWi

Lietuviy Radijo Draugijos Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 Z WWRL 1600 kc.

o Inž. Petras M. Barzilaus- 
kas tarnybos reikalais šio
mis dienomis lankėsi Mil
waukee, Wis. ir Washington, 
D. C.

• Krušinskų žentas, mokyt. 
Antaninos Krušinskaitės vy
ras, serž. Ralph Smith rug
sėjo 2 d. garbingai atleistas 
iš kariuomenės. Rugsėjo 5 d. 
pradėjo mokyti BelmOre, L. 
L, High School.

® Kap. Dr. Julius Jurgėla 
netrukus grįš į civilinį gyve
nimą.

® J. Staškienė buvo išvy
kusi atostogų į Bostono apy
linkę.

• Liet. Informacijų Cent
ras persikėlė į didesnes pa
talpas, tame pat Woolworth 
Bldg. Jų įstaiga dabar yra 
trisdešimtam aukšte — 3012.

® Jonas Šaulys su žmona 
Emilija iš Pittsburgho buvo 
atvykę Brooklynan paviešė
ti pas Juozą ir Marcelę Kli
mus, savo gimines. Paskui 
išvyko pasisvečiuoti į Bridge- 
portą ir New Haveną, Conn., 
pas gimines.

® Klierikai Vincas Svirne
lis ir A. Kasparas, gavę iš 
seminarijos atostogų, lankėsi 
New Yorke ir „Amerikos” 
redakcijoje. Juos pavėžino 
kun. M. Kemėžis.

° M-Sgt. Juozas Dumblis 
vieši pas savo tėvus. Parvy
ko iš Maryland.

o Sgt. Vincas Bružas par
vyko 30 d. atostogų pas žmo
ną Ameliją.

® Sgt. J. Granickas grįžo 
iš Italijos, išbuvęs užsieny 3 
metus, šiomis dienomis gar
bingai paleistas iš karinės 
tarnybos.

® Cpl. Walter Pankevičius 
praleidžia atostogas pas sa
vo motiną. Grįš į Alabamą.

• Kun. P. Lekešis šią sa
vaitę lankėsi Mt. Carmel, Pa. 
Kunigų Vienybės Centro po
sėdyje ir per atlaidus lietu
vių bažnyčioje pasakė pa
mokslą.

® M.Sgt. J. Augustinas 
rugsėjo 3 d. grįžo į Jungtines 
Valstybes.

® Pr. Bajoras, „Tėvynės” 
red., ir žmona grįžo iš atosto
gų iš New Hampshire kalnų, 
smarkiai pailsėję.

• S. Subatienė Moterų Są
jungos seime išrinkta Sąjun
gos garbės nare.

• Tautinio Karo Fondo lie
tuvių komiteto steigiamasis 
susirinkimas bus rugsėjo 25 
d. Jį šaukia BALE New Yor
ko apskritis.

® Juozas Boley išvyko Pa- 
cifikan su rimta teatro gru
pe. Jis turi svarbią rolę.

® Brolis Kazimieras, — 
Antanas Tumasonis, klieri
kas pranciškonas, pereitą sa
vaitę lankėsi pas savo tėve
lius Brooklyne. Jis čia išbu
vo nuo rugp. 27 iki rugs. 4 d.

° Kazys V. Baltramaitis 
šiomis dienomis pradėjo dirb
ti BALF įstaigoje.

® Kun. Alf. Janušonis, šie
met įšventintas Bostono ar
kivyskupo, praėjusioj savai
tėj viešėjo pas savo giminai
čius Averkas.

® Adv. N. Rastenis su žmo
na buvo atvykę į New Yorką.

® Barbara Darlis pirma
dienį iš Chicagos grįžo New 
Yorkan.

• Kun. Edvardas Boley 
buvo atvažiavęs New Yorkan 
išleisti savo brolio Juozo Pa- 
cifikan.

Prasidėjo Mokslas Apreiškimo Mokykloje
Rugsėjo 10 d., pirmadienį, 

buvo pradėtas mokslas mūsų 
parapijos mokykloje. Ta proT 
ga 8 vai. buvo atlaikytos mi
šios ir suteiktas palaimini
mas šv. Sakramentu.

Mūsų parapijos „Žiniose” 
sekmadienį skaitėme tokį 
priminimą: „Mūsų mokyklo
je mokymo sistema gerai su
tvarkyta, taip kad baigę mū
sų mokyklą vaikučiai ir mer
gaitės be jokio vargo įstoja

į aukštesnes mokyklas ir dar
gi ten pasižymi savo pavyz
dingu užsilaikymu ir mokslu. 
Nenuostabu, kad yra ir to
liau nuo mokyklos gyvenan
čių tėvelių, kurie vis tik sa
vo vaikus leidžia į savo mo
kyklą”.

Šį sekmadienį 7:30 vai. va
kare Jaunų Moterų draugija 
rengia Bunco ir kortų vaka
rą mūsų mokyklos salėje.

7:30

J. P. GINKUS
495 Grand St. AD. JEZAVITAS

Brooklyn, N. Y. pranešimų Direktorius
EV. 4-7142

Gyvuoja virš 13 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

VIOLETA PRANOKUS
Muzikos Vedėja

EVergreen 8-3626

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite 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

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, rugs. 16 d. 
mūsų parapijos sodalietės ir 
visos kitos mergaitės eis 
bendrai prie Šventos Komu
nijos 9 vai. mišių metu.

Visos narės ir nenarės 
mergaitės kviečiamos daly
vauti.

Mūsų parapijos benas gra
žiai pasirodė „Pergalės” pik
nike, Klasčiaus parke, rugs. 
9 d. Grojo ir parke ir salėje 
maršuodami.

Vaikučių dirmavonės pa
mokos prasidėjo šią savaitę. 
Jos bus antradieniais ir tre
čiadieniais nuo 4 vai. p. p. 
ir šeštadieniais nuo 1 vai. ry
to.

Pamokas ves sesutės pran- 
ciškietės.

Tėvai raginami savo vai
kučius įrašyti ir žiūrėti, kad 
jie lankytų pamokas.

Parapijos vaikučių beno 
pramoga-balius bus rugs. 22 
d., šeštadienį.

Parapijiečiai turėtų gau
siai ateiti į šį parengimą, nes 
tai bus jų metinių sukakčių 
pramoga.

Būkime mūsų būsimiems 
įpėdiniams nuoširdūs ir ne- 
praleiskime neatsilankę į 
šią pramogą.

Bilietas 50 c. šokiams gros 
J. Avižonio orkestras.

Reikia taip pat nepamirš
ti, kad spalių 27 d. šv. Var
do draugijos balius bus įdo
mus.

Bus ir šokiai su geru or
kestru.

Girdėjau, kad rugs. 30 d. 
mūsų parapijos moterys ren
gia taip pat pramogą. Lauk
sime ir lankysimės.

PAKEIS LAIKĄ

Rugsėjo 30 d. Kongresas 
grąžins senovės laiką, panai
kindamas War Saving Time 
valandą. Laikrodis bus pa
varytas 1 vai. pirmyn.

Maspetho Žinios

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Tek EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

£

1 AMERIKOS LIETUVI!

LIKŲ VISUOMENE

|) KULTŪRINIO GYVI
1 SAVAITRAŠTI

į EINA KAS PENKT7

Entered as Second-Class mi
Office at Brooklyn, N. Y. i

^vyskupas

nuims pa- 
„ kuri jau nuo 

niekam 
įėtai nepri- 

! nuims— 
jaunis atski- 
\ tori net nėra 
kaimynų sla- 
į kalbas. Ja 
įtėviai ir se-

KARDINOL

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias paslrinklm.įildėsi IT gar- 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g genUO- 
rlausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE^ . >

y ■ 1 bUV°
Juozas Ginkus Dievo zo-

495 Grand Street, Brooklyn, N. Šv. Raš-

Gins Lieti
Per Radi

šia duktė Adelė yra sesutė 
pranciškietė ir šiuo laiku gy
vena Philadelphijoj. Trys 
sūnūs garbingai tarnauja ka
riuomenėj ir tikisi tuoj su
grįžt į namus.

Jakubčioniai džiaugiasi 
sulaukę anūko. Motina, Ste- 
phanija Cossano, ir sūnus 
sveiki. Jauni tėvai džiaugia
si vienturčiu sūnumi.

— Iš laivyno sugrįžo Lit
vinų ir Balevičių sūnūs.

— Valentukevičienė iš
vyksta gyventi pas dukrą 
Detroite.

— Šiemet parapija atmo
kėjo $12,831.94 skolos. Da
bar, būdama be cento skolos, 
parapija pradėjo naujos baž
nyčios statybos vajų.

— BALE skyrius renka 
drabužius, maldaknyges, ro
žančius ir valgį Lietuvos pa
bėgėliams. Parapija paauko
jo apie 40 lietuviškų naujų 
maldaknygių ir 100 dolerių 
nupirkti rožančių ir medali- 
kėlių. Parapija jau yra da
vusi pinigų auką 100 dol. 
maistui nupirkti. Taipgi pa
rapijos vardu 50 dol. paau
kota National War Fund.

Prasideda choro praktikos
Vasarai praėjus, karui už

sibaigus, gyvenimas vėl ar
tėja į savo senas vėžes.

Karas visus jaunus vyrus 
buvo pasiėmęs savo žinion. 
Visur chorai liko beveik be 
vyrų. Dabar, kiek tik aplin
kybės leidžia, vėl reikia pra
dėt naujai 
rus.

Kadangi 
pasitaiko
dešimtų valandų atlaidai, tai 
kaip vyrai, taip ir merginos 
prašomi atsilankyti penkta
dienių vakarais 8 vai. į cho
ro praktiką, kuri įvyksta 
parapijos svetainėj.

Laukiama naujų choro na
rių.

organizuoti cho-

musų bažnyčioje 
metiniai keturių

tautiškus šokius lietuvi "T
iš viso Brooklyno. į* ir

Taipgi laukiama ir 
berniukų, kurie tik .

Rugsėjo 25 d., a 
12:30 - 1 vai. N 
laiku per NBC ra 
skyrius, iš viso api 
čių, bus transliuoj 
of Rights” progi 
je dalyvauja filmų 
Cecil de Mille ir 
narys Alvain O’K 
ris reikalaus p 
tautoms laisvės, 
Lietuvai. Jis kalt 
Bill of Rights” draXX. LAX VXXX XA4.V f t. • • V v

šokti, kad šią šokėjų J0' du. 
praplatintų. ^irilyp Lietu- p.L r-_o_.

Tad visi jaunuoliai pjį. valstybinį, mo prisideda „Bill
praplatintų. į trilypį Lietu- Prie šios progrs

Rugs. 2 d. Rožančiaus 
draugijos susirinkime iš
rinkta komisija ruoštis prie 
būsimo dviejų veiksmų teat- 
rėlio ir baliaus rugsėjo 30 d.

Rugs. 4 d. sąjungietės tu
rėjo savo susirinkimą. Pirm. 
Kivitienė pranešė apie Mote
rų Sąjungos seimą.

Sąjungietės turės našlių 
balių lapkričio 25 d.

Pas Petrulius buvo atvy
kę atostogų jų giminaitės Iz. 
Kvietelaičiūtė ir J. Lukšavi- 
čiūtė iš Coaldale, Pa.

O. P.

Šv. Jurgio Parapija

Minėjo sukaktį
Rugsėjo 3 d., Simonas ir 

Teklė Jakubčioniai minėjo 
savo trisdešimt penkerių me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Tąja proga buvo atlaikytos 
jų intencija šv. mišios, ir 
kun. Paulionis suteikė jiems 
palaiminimą.

S. Jakubčionis yra parapi
jos kolektorius. Jakubčioniai 
gražiai išauklėjo keturis sū
nus ir dvi dukteris. Jauniau-

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ

Juozas Zakarauskas, Manager
PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Kampas Stagg Street. Tel. EVergreen 4-9672

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
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Šokėjų praktika
Tautiškų šokių grupės 

praktikos prasideda šį penk
tadienį, rugsėjo 14 d., 6 vai. 
vak. parapijos svetainėj.

Jaunos šokėjos vėl šį se
zoną linksmins mūsų publi
ką gražiais tautiškais šo
kiais.

Gražu būtų, kad į šią grupę 
sueitų visos, norinčios šokti

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

mi gausiai atsilankyti.
Šokėjų grupei vadoV^ ^eūOm^> 

Bronė Brundzienė. ? Lietuvos vys-
--------  ' -.jĮhirą nuo sve-

PARDAVIMU* D
Jamaica, N. Y. — Mū1* 

namai, po 6 kambarius, «*kalų ministe- 
heat, garadžiai — $4,9^ tvarkyti Lon- 
$8,500. _ ^oje plaudė

2 . šeimynų mūriniai n dar. 
atskirai statyti, su 11 kamr 1 
šilima, garadžiai — $10,5( , .

2 šeimynų, su 13 kaml^ie™rs- 
50x100 — $14,900.

ZINIS
REpublic 9-1506

minėjimo draugiji 
kos Legijonas.

Pati minėjimo 
įvyks New Yorke 
Treasury pastato.

SIUNTINY

šią sprendimų: 
gšaekėti.
g iškilo keletas 
fflįĮ.
i i vieną: tai

P ARDU ODA M atsiklausimas.
š jei mažosioms 

Geri, pigūs, patogūs n,,^ daugiau 
Gerose vietose. PatamaWjimas pir. 

teisingas. .........
Apdraudžia viską, kas tį ministers

New Yorkas. - 
tirti, kad šiomis 
New Yorko išpl; 
išveždamas apie 
rų drabužių ir 
viams Vakarų I

Tie daiktai lie 
vo surinkti ir 
Bendrąjį Ameril 
Šalpos Fondą.

Neseniai atėjo 
kad Italijoje Ii 
kiek anksčiau :

jra Australijos krovinį.
* RA T F vraprašo. Apdraudžiu (tauriu 

žmones. iSVi. Dey va S----------  afereneijoj iški-.
Kreipkitės: Ėjų tautų nusi-
Joseph Vastun

<̂ kad būtų at-
Real Estate Insurance į dalį mažųjų 

496 Grand St., Brooklyn, liisas jąsias.
Tel. EVergreen 7-1671• * 

-■ - - — -ui kurios mažo-
'i yra beteisės, ar

Clement A. Voki-”* j“ 
fVOWFTAmS! “1 l*dety’ lyg (VOKETAITIS naciai, 0

Advokatas 
a ir Amerikos

47-40 — 74th Stree Wines poli- 
ajii.

Jackson Heights, N. ^0.

NEwtown 9 - 5972 ma' 
wmt, koki mi- 

— .-/diplomatiniai re- 
p šsį iš karo Va-
0 10 ir®8 ^ionaiso-oaugok oavo Ata ir pon-

c iiukariavo Euro-
Teikiamas geriausias t®, negu nacii 
patikrinimas, prižiūrėjirri W ne tik dė 
AKINIAI prieinamiausic^ legijonai už-____
kainomis pagal jų rūšis.^Baltijos šalis žmonių iš sa’

jau atkreipė Didieji aut

tuvą.
Šalpos Fond: 

ramos lietuvis 
kraštų, kaip Vol 
cūzijoj, Italijoj 
Danijoj, Norve:

Kaip jau bi 
ateinantiems n 
biudžetas yn 
600,000 doleri!

New Yorko 
?. Spellman, r 
lė iškilminga 
Manilos stadij 
se.

ATMAIM
Washington 

są šalį eina ds 
banga.

Automobilh 
streikuoja 82, 
Fordas yra j

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS | 

KONTR AKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų Iš- $ 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat- k 
vių cementavlmą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., į
BROOKLYN 6, N. Y.

v
I

Si Įstaiga Įsteigta prieš 40 m. / 
•<atą nuo Kielio

Stenger & Sten&l?“'^1’^6 t? t?? Europoje, Itali-
optometristas — oPTiH^.oje ir Angli- 

394-398 Broadway, Brooklyn, raudOUO- 
■s sunaikinti eko- 

~E?$ietinei laisvei." 
naują Europą,

LIETUVIŠKA *lintivisifašiz- 
_ T _ ^no, tiek ir ru-

ALUDE
Karšti Užkandžiai rimto susirūpi- 

KASDIEN pataisyti ne
patogi Vieta Užėjimu . .

Su MOTERIMS 
kaip Rusiją

DID^KSVGr??iXIAS^a’ Airi 
VISOKIU OSBIMV

JUOZAS ZEIDAT^M Anglija, 
j ex ~*?O01®inmė,kad 47 7 Grand Street^

Brooklyn. N. r. ^pirmiausia rei- 
' ■ -gfo sėdi rusai ne

kai, kaip Fore

Lietuviškie 
pakartotinai 
šiuos žodžiui 
golas yra m

Jiems mon 
tinka už sa1 
vius. Komiu 
kai rusai 1 
mongolų kr 
ais apsodini 

Ta proga 
antraštę iš 
taip skambi 
tautelė, bei 
turtinga”.

★

„New Yo 
ša, kad Ru 
apie milijor

Ko jų te 
laikoma?

Tur būt 
i EuHAvemeyer 8-0259 ;vserikiečiai tu- kaip

RALPH K R U C M kad jie būtų mėgsta kor 
iatlu d ui? i G?omis teisėmis tuvais laul 
A L0 UrrCZVr j Baltijos vai- vus rinkim

65 - 23 GRAND AVENUES ten pasi-' 
Maspeth, N. Y. •

/Panomis teisėmis

- - '*,u p<wi- Ne be re
*^i ir joms bus Anglijos v 

=s7Js’e' pino tokia
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