
-- ■■ ■ —= ■------------- ....... .

Kaina 5c.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. STagg 2 - 2133

- —“ —— —7 -"F
NAUJIENOS (Ex

1739 SO. HALSTED ST.
I’ILSE’N STA, 

CHICAGO, ILL.

Brooklyno Lietuviai! ŠTAI KAIP

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

No. 38 688

Kun. J. A. Ryan Mirė

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO LR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTADIENI

t įo balsas, 
ya Londone. 
\o vaisiai.
lobą, 

prisipažįsta. Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post A/mT1 A T VTT
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 MILIAI All.

’9 Lietuvos vyskupas 
I

■ Apvaizda mums pa- 
^sų šalį, kuri jau nuo 

metų niekam 
m ^sė ir teisėtai nepri-
Tel. EVergreen 4-7142 aip tik mums...

SALDAINIŲ PĮĮfp davė mums atski- 
GERIAUSIOS»kalbą’ !turi net nė,ra 

Lenpiun.r.®. kaimynų sla-
pusryčiai - pietūs - vakariene .ermanų kalbas. Ja 
AISKRYMAS gamintas namie Iš gertojpūsų protėviai ir se- 
riausix bravorų. Parengimams pritaim^ jįe meldėsi ir gar- 

Juozas Ginį’4. ją vartojo senuo- 
495 Grand Street, raštuose, ja buvo

KARDINOLAS DOUGHERTY BALF 
GARBĖS NARYS

PENKTADIENIS, RUGSEJO-SEPTEMBER 21, 1945
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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.
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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 organizuoti cho
rus.

Kadangi mūsų bažnyčioje 
pasitaiko metiniai keturių 
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.

-^verčiamas Šv. Raš- 
tanti^
išvisoiLUS Meilė mus pa- 

TaįęE vangeli jos tiesą ir 
berniiį mums taip brangi, 
šoklį yų gyvybė”, 
prapl^anytojas giliais žo-

Tai r,iėsto trilypį Lietu
mi glitumą: valstybinį,

Šokėjf religinį.
Bro[1j Valančiaus dienomis, 
—-^abar Lietuvos vyš

nia Lietuvą nuo sve- 
i «spaudos ir rodo jos 
wyturi- 

namais * • * 
heat, pų reikalų ministe- 
$8,501 .ropą tvarkyti Lon- 

2 feferencijoje pasirodė 
atskiraakus ir painus dar- 
šilima. e
_ 2 štia, kad jie išsiskirs- 
^■■’idesnių sprendimų: 

:ė susišnekėti.
gndone iškilo keletas

Per Radiją
Rugsėjo 25 d., antradienį, 

12:30 — 1 vai. New Yorko 
laiku per NBC radiją ir jo 
skyrius, iš viso apie 200 sto
čių, bus transliuojama „Bill 
of Rights” programa. Jo
je dalyvauja filmų režisorius 
Cecil de Mille ir Kongreso 
narys Alvain O’Konski, ku
ris reikalaus pavergtoms 
tautoms laisvės, tarp jų ir 
Lietuvai. Jis kalbės „World 
Bill of Rights” draugijos var
du.

Prie šios programos ruoši
mo prisideda „Bill of Rights” 
minėjimo draugija 
kos Legijonas.

Pati minėjimo 
įvyks New Yorke 
Treasury pastato.

ir Ameri-

programa 
prie Sub-

Kardinolas Dougherty, 
Philadelphijos arkivyskupas, 
davė savo sutikimą būti Ben
dro Lietuvių ,šalpos Fondo 
garbės nariu.

Dabar, šalia senatorių ir 
kitų žymių asmenų, BALF 
savo garbės narių tarpe tu
rės ir aukščiausią Katalikų 
Bažnyčios autoritetą šioje 
šalyje — Philadelphijos ar
kivyskupą, kuris yra vienin
telis Amerikos kardinolas 
šiuo laiku.

Šį kardinolo sutikimą gau
ti daug prisidėjo kun. Dr. V. 
Martusevičius, kuris, tarp 
kita ko, yra paskirtas Phila
delphijos visų lietuvių para
pijų drabužių vajaus direk
torium.

Kardinolas Dougherty šie
met susilaukė 80 metų am
žiaus.

SIUNTINYS LIETUVIAMS EUROPOJ

Vyriausian Teisman 
Senatorius Burton

LŪS 
iš- 
rie 
at- 

> d.

tu- 
rm. 
>te-

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 j šią grupę 
sueitų visos, norinčios šokti

slių

vy-

ivi-
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Sales and promotion In greater 
Metropolitan area 

309-11 Fifth Ave.
New York 16, N. Y.
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isime jų vieną: tai 
nuautų atsiklausimas.

, kad jei mažosioms 
duodama daugiau

B v. i . - .. .„ sis laimėjimas pir- 
™?oj yra Australijos 
W reikalų ministerio 

prašo.kopelnas. Jis jau San 
žmfflB > konferencijoj iški- 
Kiąanažųjų tautų nusi- 
T^reikėjas.
’’■'laukti, kad būtų at
mine tik į dalį mažųjų 

496fe3t į visas jąsias.

kai kurios mažo- 
f==os yra beteisės, ar 

iu — pavergtos. Jos 
tokioj _ padėty, lyg 

,;ų laimėję naciai,, o 
iratijos.
Įstebi ir Amerikos 
ei tarptautinės poli- 

4l*fl betoj ai.
dan sako:

’^au dabar turim ma- 
jji nežiūrint, koki mi- 

ar diplomatiniai re- 
į^bebūtų iš karo Va- 

esminės nacionalso- 
ekonominės ir poli- 

^Jjfjos nukariavo Euro- 
1 pilniau, negu nacių 

m^nė. Tai ne tik dėl 
^sovietų legijonai už- 
^canų ir Baltijos šalis 

vies as jau atkreipė 
^Antinentą nuo Kielio 
B^jos, bet ir todėl, kad 

soje Europoje, Itali- 
; ijjĮfjIincūzijoje ir Angli- 

.■eikėjo nė raudono- 
į oPl(*ijos sunaikinti eko- 

jji^Hr pilietinei laisvei.” 
ant naują Europą,

New Yorkas. — Teko pa
tirti, kad šiomis dienomis iš 
New Yorko išplaukė laivas, 
išveždamas apie 110,000 sva
rų drabužių ir batų lietu
viams Vakarų Europoje.

Tie daiktai lietuviams bu
vo surinkti ir išsiųsti per 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondą.

Neseniai atėjo pranešimas, 
kad Italijoje lietuviai gavo 
kiek anksčiau išsiųstą dra
bužių krovinį.

BALF yra siuntęs drabu
žių bei vaistų ir tiesiog į Lie
tuvą.

Šalpos Fondas teikia pa
ramos lietuviams daugely 
kraštų, kaip Vokietijoj, Pran
cūzijoj, Italijoj, Šveicarijoj, 
Danijoj, Norvegijoj ir kitur.

Kaip jau buvo pranešta, 
ateinantiems metams BALF 
biudžetas yra numatytas 
600,000 dolerių sumoje.

New Yorko arkivyskupas 
F. Spellman, rugs. 10 d., lai
kė iškilmingas Šv. Mišias 
Manilos stadijone, Filipinuo
se.
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Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa

derinus 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.

raudono, tiek ir ru- 
llriniai.

★ © ★
jirpu rimto susirūpi-
i ligai pataisyti ne-

Stalinas Galįs 
Pasitraukti

Paryžius. — Prancūzų 
spaudoje paskelbtas straips
nis, kad Stalinas galįs pasi
traukti iš tiesioginio dalyva
vimo Rusijos valdyme.

Tai jis galįs padaryti šią 
žiemą. Priežastis — blogė
janti sveikata.

Stalinas, kuriam jau 66 
metai amžiaus, sergąs kepe
nų liga, kuri pasunkėjo nuo 
1942 m.

Šioji liga, esą, pavėlinusi 
Stalino kelionę į Potsdamo 
konferenciją.

Straipsnio autorius mano, 
kad Stalinas, jei ir atsisaky
siąs iš ministerio pirmininko 
vietos, pasiliksiąs per atsta
tymo laikotarpį jungiamą
ją jėga Sovietų Sąjungoj.

St. Paul. — Sekmadienį St. 
Paul'mieste, Minnesotoj, mi
rė žymusis katalikų socialo- 
gas ir darbo klausimų eks
pertas monsinjoras John A. 
Ryan. Jis buvo 76 metų am
žiaus.

Jo įtaka buvo jaučiama vi
soje Amerikoje. Jis yra prisi
dėjęs prie nemaža darbo įs
tatymų suredagavimo šioje 
šalyje. Jis kovojo dėl socia
linio teisingumo, ir jo vardas 
buvo žinomas ir už Amerikos 
sienų.

Kunigu jis buvo įšvęstas 
1898 m. 1916 m. jis išleido sa
vo svarbiausią veikalą „Dis
tributive Justice”. Parašė ei
lę kitų knygų, kaip „Bažny
čia ir Socializmas”, „Sociali
nis atstatymas”, „Krikščio
niškoji nuosavybės doktri
na”, „Katalikų Bažnyčia ir 
pilietis”, „Geresnė ekonomi
nė santvarka”. Savo autobio
grafiją jis pavadino „Socia
linė doktrina darbe”.

1920 m., kai buvo suorga
nizuota NCWC, jis buvo pa
skirtas šios įstaigos galva.

Mons. J. A. Ryan buvo di
delis A. Smith rėmėjas.

Pijus XI savo enciklikoj 
„Quadragesimo Anno” iškėlė 
nemaža tų pačių darbo įdė- 
jų, dėl kurių kovojo kun. J. 
A. Ryan.

Washingtonas. — Vyriau
sio Teismo nariu buvo pa
skirtas senatorius Burton, 
respublikonas iš Ohio.

Jis užims vyriausio teisė
jo Roberts vietą.

Roberts, taip pat respub
likonas, neseniai pasitraukė.

Burton priklauso prie va
dinamųjų liberalių respubli
konų grupės. Senatorium jis 
buvo nuo 1941 metų.

Sen. Taftas pareiškė, kad 
prezidentas vargu ar būtų 
begalėjęs padaryti tinkames
nį paskyrimą.

Sen. Burton yra gimęs 
1888 metais Naujojoj Angli
joj, tarnavo pirmajam pasau
liniam kare ir yra buvęs Cle
veland© majoru.

TARDIEU MIKE

Paryžius. — Andrė Tar- 
dieu, prancūzų politikas ir 
laikraštininkas, mirė Pran
cūzijoje, baigdamas 68 me
tus amžiaus.

Jis kelis kartus yra buvęs 
Prancūzijos ministeriu pir
mininku.

Per Versalio konferenciją 
po ano karo Tardieu buvo 
dešinioji ranka Clemenceau, 
Prancūzijos ministerio pir
mininko tuo laiku.

RUSAI REIKAI AI JA ŽEMIŲ AFRIKOJ

Japonai Nori Bausti 
Karo Nusikaltėlius

Tokijo. — Japonijos minis- 
teris pirmininkas Higaši Ku- 
ni savo pirmoje spaudos kon
ferencijoje pranešė, kad pa
naikinamos tos šalies Karo 
ir Laivyno ministerijos.

Japonijos vyriausybė ma
nanti pravesti daug reformų. 
Tarp kita ko, japonai patys 
nori nubausti savo karo kal
tininkus ir taip pat sudaryti 
komisiją tirti, kas yra kal
tas už Pearl Harbor ataką.

Japonijos užsienių reikalų 
ministeris šigemicu atsista
tydino. Jo vieton paskirtas 
Jošida, žinomas savo nusista
tymu prieš karą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nutarė šaukti visuotinį Ame
rikos lietuvių kongresą šių 
metų lapkričio 29 ir 30 d. ir 
gruodžio 1 d.

Kongreso vieta—Congress 
Hotel, Chicago j.

Tikslai — pareikšti Ame
rikos lietuvių vieningą valią, 
kad Lietuva privalo būti at
statyta, kaipo laisva, nepri
klausoma ir demokratinė 
valstybė; padėti Lietuvai ap
ginti savo teises būsimoje 
Taikos konferencijoje; su
bendrinti visų Amerikos lie
tuvių pastangas dėl demo
kratinės ir pastovios taikos 
įsteigimo pasaulyje.

Smulkesni pranešimai ne
trukus bus paskelbti spaudo
je-

Amerikos Lietuvių Taryba

PASITRAUKĖ KARO SEKR. STIMSON
Washingtonas. — Antra

dienį prezidentas Trumanas 
pranešė, kad jis priėmęs Ka
ro sekretoriaus Henry Stim- 
sono atsistatydinimą.

Prezidentas Stimsoną pa
vadino vienu iš tikrai didžių 
šios šalies vyrų.

Stimsonas jau yra 78 me
tų amžiaus.

Karo departamentą jis val
dė nuo 1940 m., kada Roose-

Lo-

abu 
gy-

MIKĖ DAINININKAS 
McCORMACK

t. i
172 Ii
—

Washingtonas. — Lapkri
čio 26 d. bus pradėta parda
vinėti pašto ženklai, trijų 
centų vertės, su Alfred Smi- 
tho paveikslu.

ATMAINOS DARBO DEPARTAMENTE
Washingtonas. — Per vi

są šalį eina darbo neramumų 
banga.

Automobilių pramonėj 
streikuoja 82,000 darbininkų. 
Fordas yra paleidęs 50,000 
žmonių iš savo fabrikų.

Didieji automobilių fabri
kai, kaip Fordas, General Mo-

' tam pačiam Londo- 
Jsnekėta, kaip Rusiją 

„globėja” net Afri- 
Inijoms, bet niekas 

Hipatijų, nei Anglija, 
rika, neužsiminė, kad 

■rf globojimo tvarkos 
J ship) pirmiausia rei- 
||ll, kur sėdi rusai ne 
ftiėse.
i ir amerikiečiai tu-

veltas į vyriausybę pasikvie
tė du respublikonus — velio
nį Laivyno sekretorių Knox 
ir Stimsoną.

Trumanas pasakė, kad jis 
buvo gavęs atsistatydinimus 
iš Karo sekretoriaus padėjė
jo McCloy ir Karo sekreto
riaus aviacijos padėjėjo 
vett, bet nepriėmė.

Tačiau kalbama, kad 
jie nori grįžti privatinin 
veniman.

Stimsonas yra vienas iš 
seniausių valdžios žmonių 
šioje šalyje. Jau jis buvo Ka
ro sekretorium prie prezi
dento Tafto ir Valstybės se
kretorium prie prezid. Hoo- 
verio. Be to, jis yra buvęs 
Filipinų generaliniu guber
natorium ir užėmęs kitų 
svarbių pareigų.

1931 m., kada Japonija 
pradėjo agresiją Mandžiūri- 
joj, jis sustatė Devynių Val
stybių paktą anai agresijai 
sulaikyti. Jei visos valstybės 
tą paktą- būtų vykdžiusios, 
gal iš viso nebūtų buvę karo 
nei Europoje nei Pacifike.

Dublinas. — Airijoje mirė 
garsus šių laikų tenoras John 
McCormack, 61 metų am
žiaus.

Pirmas jo sėkmingas pasi
rodymas buvo Londone 1908 
m. Tada jisai išsyk pagarsė
jo. Kitais metais jis atvažia
vo į Ameriką ir čia žavėjo 
žmones savo paprastomis ai
rių dainelėmis.

Popiežius Benediktas XV 
jam buvo suteikęs šv. Griga
liaus ordiną. Jis buvo gavęs 
daug ir kitų pažymėjimų.

Londonas. — Užsienių rei
kalų ministeriu konferencija 
Londone baigsis be žymes
nių nutarimų, nes joje pasi
rodė toks reikalavimų dau
gumas ir įvairumas, kad per 
dvi savaites visų tų dalykų 
jokiu būdu neįmanoma sude
rinti ir išspręsti.

Bus atidėtas ir svarbiau
sias šios konferencijos pro
gramos punktas — taikos 
sąlygų sustatymas Italijai.

Londono konferencijoje iš
kilo nauji Rusijos siekimai. 
Pirmiausia pasirodė žinios, 
kad Sovietų Sąjunga nori 
sau uosto prie Raudonosios 
jūros Eritrėjoj, kuri yra Af
rikoj.

Posėdžiams einant, rusai 
pareikalavo sau Dodekaneso 
salų Viduržemio jūroje.

Tos salos yra Turkijos pa
šonėje ii’ kontroliuoja įėjimą 
į strateginius Dardanelų są
siaurius.

Sakoma, kad Didžioji Bri
tanija griežtai pasipriešinu
si Sovietų Sąjungos norams 
įsigalėti Viduržemio jūroje.

pa- PATTERSON - KARO SEKRETORIUM
Senatas dar turės patvir-Washingtonas. — Prezi

dentas Trumanas nauju Ka- tinti šį paskyrimą, 
ro sekretorium paskyrė lig
šiolinį pasekretorį Robertą ! pakviestas, dar nebuvo pra- 
P. Pattersoną.

Kaip Stimsonas, taip ir 
Pattersonas priklauso res
publikonų partijai.

So- 
su-

tors ir Chrysler, atmetė dar
bininkų reikalavimą pakelti 
užmokestį 30 procentų.

Fabrikantai ir darbininkai 
sprendimo laukia iš Wa- 
shingtono.

Dėl to ir prezidentas grei
čiau grįžo iš savo tėviškės, 
kur savaitės gale buvo nu
skridęs aplankyti savo senu
tės motinos.

Prezidentas paskelbė, kad 
Karinio Darbo Įstaiga, kuri 
spręsdavo darbo ginčus, per
vedama į Darbo departamen
tą. Ir kitos įstaigos, kurios 
buvo susijusios su darbo pro
blemų sprendimu, pereina 
Darbo departamento žinion.

Nuo šiol visus darbo gin
čus, reikalavimus pakelti at
lyginimą ir panašius klausi
mus spręs Darbo sekretorius 
Schwellenbachas. šiam rei
kalui jis iš prezidento gavo 
plačius įgaliojimus.

Schwellenbachas tuojau 
ėmėsi tyrinėti automobilių 
darbininkų padėties.

Tuo tarpu prezidentas 
Trumanas pranešė, kad al
gos turi derintis su kainų 
aukštumu, norint išvengti 
krašte infliacijos.

Aukščiausias algų ir atly
ginimo sprendėjas bus Sny
der, vienas iš artimiausių 
prezidento bendradarbių.

Kas į Pattersono vietą bus

Bet tai dar nebuvo galas. 
Vėl iškilo aikštėn, kad Ru
sija siekia Italijos kolonijos 
Tripolitanijoj, šiaurinėje Af
rikoje. Ryšium su tuo Itali
jos kolonijų ateitis taip susi
painiojo, kad buvo paskelb
ta visą šią bylą atidedant ki
tai konferencijai.

Sovietų Sąjunga oficialiai 
pranešė ministeriu konferen
cijai, kad Tripolitanija būtų 
valdoma vieno globėjo ir kad 
Rusija norėtų tuo globėju 
būti.

Ministerial, išgirdę iš Mo
lotovo tuos planus, buvo 
sėtinai nustebinti.

Molotovas nurodė, kad 
vietų Sąjunga yra labai
sidomėjusi Viduržemio ir Af
rikos ateitimi.

Spaudos konferencijoj an
tradienį Molotovas patvirti
no Rusijos norą gauti Tripo- 
litaniją ir Italijos koloniją 
prie Raudonosios jūros Eri
trėjoj.

Viso kolonijų klausimo 
painiava yra šioji: ar paski
ras kolonijas duoti vienos 
valstybės globai, ar jas pa
vesti globoti kelioms valsty
bėms?

Jeigu pavesti globoti ke
lioms valstybėms, tai rusai 
nori būti globos dalininkais 
anglų ir prancūzų kolonijose. 
Anglai visomis keturiomis to 
kratosi.

Jeigu pavesti atskiras kolo
nijas vienos kurios valstybės 
globai, tai Rusija reikalauja, 
kad jai vienai būtų atiduo
tos minėtos italų kolonijos.

Amerika tvirtos nuomonės 
šiuo painiu klausimu neturė
jo: iš pradžių Byrnes stovėjo 
už individualinę globą, pas
kui staiga persimetė prie ko
lektyvinės globos italų kolo
nijoms.

Konferencijos metu Byr
nes įspėjo rusus, kad Bulga
rijoj, Rumunijoj ir kitur Ry
tų Europoje rinkimai būtų 
pravedami laisvi ir demokra
tiški.

nešta. Minimi keli vardai.
Pattersonas ligšiolinėse 

pareigose išbuvo nuo 1940 
metų, kada Stimsonas parsi- 
šaukė jį, jau besirengiantį 
stoti kariuomenėn.

Anksčiau Pattersonas yra 
ėjęs federalinio teisėjo parei
gas.

Prezidentas Trumanas 
spaudos atstovams svarbias 
žinias apie Stimsono pasi
traukimą, Pattersono ir Bur- 
tono paskyrimus ir Darbo 
departamento pertvarkymą 
pranešė per tris minutes.

Buvo tai labai trumpas, 
bet svarbus spaudos žmonių 
susitikimas su prezidentu.

Rumunijai Kenkia 
Grozos ValdžiaLietuviškieji komunistai 

pakartotinai išsispausdino 
šiuos žodžius: „Geras mon
golas yra mūsų draugas”...

Jiems mongolai geriau pa
tinka už savo brolius lietu
vius. Komunistai džiūgauja, 
kai rusai lietuvius veža į 
mongolų kraštus, o mongo
lais apsodina Lietuvą.

Ta proga pacituosim vieną 
antraštę iš jų laikraščio. Ji 
taip skamba: „Maža lietuvių 
tautelė, bet niekšais gana 
turtinga”.

★ © ★
„New York Times” prane

ša, kad Rumunijoje dar yra 
apie milijonas rusų kareivių.

Ko jų ten tokia daugybė 
laikoma?

Tur būt, Maskva žino, 
kaip Europos valstybės 
mėgsta komunizmą ir su dur
tuvais laukia pravesti „lais
vus rinkimus”.

Ne be reikalo Amerikos ir 
Anglijos vyriausybės susirū
pino tokia padėtimi.

ATMINK IR JUOS

do- 
fi- 

ne- 
ne-

Popiežiaus Auka 
Lietuviams

New Yorkas. — „New 
York Times” skelbia iš Lon
dono, kad Rumunijoj eina 
smarkus konfliktas tarp ka
raliaus ir ministerio pirmi
ninko Grozos, Maskvos pa
statyto.

Karalius reikalauja, kad 
Groza pasitrauktų, ir nepa
sirašo jokių vyriausybės 
kumentų. Atsistatydinus 
nansų ministeriui, šalyje 
bus išmokėtos algos, kol
bus paskirtas naujas minis
teris, o to be karaliaus para
šo negalima padaryti.

Rusijos užsienių komisa
ras Molotovas pareiškė, kad 
Grozos valdžia turi nusve
riančią šalies gyventojų pa
ramą.

Bet žinios iš Rumunijos 
rodo, kad jeigu ten būtų pa
skelbti rinkimai, tai Mas
kvos pastatytasis Groza te
gautų kelis tūkstančius bal
sų.

^ralauti, kad jie būtų 
*^su pilnomis teisėmis

ir

..or

'omybe į Baltijos val- 
[i1 kolei iš ten pasi- 
r/Įolševikai ir joms bus 

laisvė.

| STagg 2-1454

f F. GRAŽYS ir SŪNUS

£ KONTRAKTORIAI

X Atlieka mūrinių namų sienų lš- 
$ lyginimų, plasterli 

vių cementavimą 
293 MAUT

į BROOKLYN

Jūs visokiais būdais ruošiatės 
rudeniui: perkatės rūbų, avaly
nes ii’ kitų dalykų.

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

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

Warehouse
101 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Šv. Tėvas Pijus XII šiomis 
dienomis pasiuntė 200,000 
frankų auką paremti Prancū
zijoje esantiems lietuviams.

Popiežius Pijus XII visą 
laiką padeda lietuviams ir iš 
visos širdies rūpinasi, kad 
pavergtoms tautoms būtų 
grąžinta laisvė.

Pijus XII Lietuvą yra pa
vadinęs pirmuoju kataliky
bės postu šiaurės Europoje.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

VISUOTINIS LIETUVIŲ SEIMAS

Kai ruduo grįžta, kai medžių lapai išsipuošia geltono
mis, raudonomis ir rudomis spalvomis, žmonių darbai pra
siplečia, gyveja, užima naujas sritis ir atskleidžia naujus 
planus.

To dėsnio laikosi ir lietuviai šioje šalyje.
Iš naujų darbų, lietuviškoje padangėje pasirodančių, 

vieną žygį ypač reikia pabrėžti.
Amerikos Lietuvių Taryba paskelbė, kad lapkričio 29, 

30 ir gruodžio 1 dienomis Chicagoje šaukiamas visuotinis 
lietuvių seimas.

Bus tai didysis Amerikos lietuvių pasirodymas.
Šio seimo reikšmė platėja atsiminus, kad lietuvių tau

ta ir visas pasaulis šiandien gyvena ypatingus laikus.
Karo laimėtojai dabar stato naują tvarką. Dar nevisai 

yra išryškėjęs tos busimosios tvarkos veidas, bet viena tė
ra aišku: šioji diena yra lemianti.

Tai uždeda pareigą lietuviams juo labiau dirbti ir ko
voti dėl Lietuvos laisvės ir šviesios ateities. Tas darbas bu
vo nenutrūkstamai varomas per eilę metų. Tačiau šiuo lai
ku visiems petys į petį reikia stoti, kad Washingtone, Lon
done ir kitose sostinėse būtų išgirstas ir įvykdytas karš
čiausias ir nepalaužiamas lietuvių tautos troškimas: grą
žinta laisvė ir nepriklausomybė Lietuvai.

Yra tai pirmutinis ir svarbiausias visų lietuvių užda
vinys ir tikslas. Jis turi būti pasiektas.

Visuotinis lietuvių seimas turės pareigą lietuvių tau
tos šventą valią pareikšti pasauliui ir iš atsakingų valsty
bės vyrų gauti sutikimą, kad būtų nuimti priespaudos ir 
vergijos varžtai.

Nėra nė reikalo minėti, kad šis žygis yra nelengvas. 
Jin turi prisidėti kiekvienas lietuvis ir lietuvė, kuriam yra 
brangi jo tėvų žemė ir tos šalies laisva ateitis.

Šią valandą lietuvių tauta yra labai prislėgta, išdasky- 
ta ir išmėtyta.

Negalima būtų tarti, kad tie išsklaidytieji mūsų bro
liai ir seserys, atsidūrę įvairiuose kraštuose, yra susilaukę 
pilno dėmesio ir pilnos paramos iš laisvėje esančių lietuvių.

Viena iš tokių labiausiai apleistų dirvų yra šviesos įda
vimas į jų rankas. Kultūrinės paramos ligšiol jiems nėra 
jokios nei duota nei suorganizuota.

O tai yra gyviausias reikalas, toks pat opus, kaip duo
nos kąsnis burnai ir drabužis pečiams.

Iš Vokietijos ateina žinia, kad ten lietuviai turi jau 
šimtą savų pradžios mokyklų, dešimt gimnazijų ir penkias
dešimt vaikų darželių. Jie ten turi susidarę meno, dramos, 
baleto, dainos, sporto ir kitas grupes.

Bet jie Vokietijoje yra be lietuviškos knygos, kuri 
verktinai reikalinga mokykliniam jaunimui. Jie neturi ko 
skaityti ir prašyte prašo: „Atsiųskite mums knygų”.

Knyga yra didelis ramintojas ir suaugusiems: daugel 
išblaškytų lietuvių trokšte trokšta pasiskaityti Maironio, 
Duonelaičio ar Baranausko poezijos, Vaižganto ar Krėvės 
apysakų. Jie nuo tų dvasinių turtų yra atplėšti, ir jų siela 
dėl to kankinasi, nerimsta.

Šioji kultūrinė dirva ir parama Amerikos lietuvių yra 
usnimis apleista.

Visuotinis lietuvių seimas turės tas usnis išrauti ir 
pasėti gerą sėklą — šviesos, kultūros žiburį nunešti savo 
broliams.

Šisai reikalas yra vienas iš opiausių. Jam ištesėti reikia 
visų darbo, pagelbos ir išminties.

R.

KATALIKYBE IR LIETUVYBE - - - -  • - - - -
Rašo Kun. Dr. K. Gečys

Kiekviena tauta vykdė sa
vo kultūrinius bei politinius 
darbus savaip ir sudarė savo 
individualinę istoriją.

Lietuvis nuo žilos senovės 
gyveno savitu gyvenimu, ne
klausdamas savęs, kas yra 
lietuviškas tautiškumas. Tik 
kylant reakcijoms prieš prie
šų pastangas, siekusias pa
naikinti lietuviškos individu
alybės sąmonę, vis labiau 
ryškėjo naujoviškoji lietuviš
kojo tautiškumo idėja.

Lietuvių tautai dėl jos ge
ografinės padėties buvo lem
ta ilgam užimti skirtingą po
ziciją negu jos kaimyninės 
tautos. Lietuvos istorijoje 
nors pastebimas nuolatinis 
svyravimas tarp įvairių įta
kų, tačiau visu smarkumu 
lietuviai galutinai nepasida
vė kuriai nors vienai įtakai.

Jie išlaikė savo individua
lybės sąmonę. O svetimos 
įtakos, tarp savęs rivalizuo- 
damos dėl pirmenybės, neu
tralizavo viena kitą. Gal dėl 
to lietuviai ir neprarado kai- ■

bos grynumo, kaip kad kitos 
tautos, kurių pirmasis kalbos 
pradas per istorinius proce
sus suskilo ir organiškai su
siliejo su kitų kalbų elemen
tais, pvzd., anglų, prancūzų 
kalbos.

Katalikybė nuo pirmos sa
vo egzistavimo dienos Lietu
voje pagerbė lietuvių kalbą 
ir tuo būdu padėjo pagrindą 
lietuvių tautinei kultūrai. 
Katalikų Bažnyčia, nors savo 
pagrindu ir kosmopolitinė, 
pirmą kartą prabilo Lietuvo
je oficialiai lietuvių kalba. 
Tai ji padarė paties didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio lūpo
mis. Jogaila, kaipo savo tė
vynės misionierius, mokė lie
tuvius maldų lietuviškai ir 
šiuos pagrindinius tikėjimo 
dalykus pats išvertė į lietu
vių kalbą.

Nuo Lietuvos karaliaus 
Gedimino laikų Lietuvoje eg
zistavo pranciškonų ir domi
ninkonų vienuolynai. Jau ta
da jie turėjo lietuvių tauty
bės narių, šiuos vienuolius

jungė glaudesniais santykiais 
su lietuviais misijų idėja ir 
pastoracijos darbas. Todėl 
jau nuo pat bažnytinės pa
storacijos pasireiškimo pra
džios Lietuvoje turėjo kilti 
lietuviškosios religinės lite
ratūros pradmens.

Vadinasi, bažnytinė pasto
racija daugiau ar mažiau vis 
tik buvo susirūpinusi lietu
vių kalba ir pirmą kartą su
darė sąlygas lietuvių kalbai 
išeiti į viešumą ir ją užfik
suoti rašytuose paminkluose. 
Pirmoji lietuvių literatūra 
lietuvių kalba yra grynai 
bažnytinė, kuri suklestėjo 
XVI ir XVII amžiuje. Ji sten
gėsi duoti lietuvių visuome
nei, kalbančiai lietuviškai, 
krkščionybės vertybes su
prantama gimtąja kalba. 
Nuostabu, kad naujoji Vaka
rų krikščioniškoji srovė, ku
riai lietuviai ilgai buvo griež
toje opozicijoje, suteikė lie
tuvių kalbai bažnytiniame 
forume oficialumo teises.

Svetimoms įtakoms įsiga
lint, lietuviškoji dvasininkija 
buvo supratusi lietuvių kal
bos svarbą ir ją brangino. 
XVI amžiuje dvasininkijos 
viršūnėse buvo ryškiai užsi
brėžęs lietuviškasis judėji
mas, pasireiškęs patrijotinė- 
mis tendencijomis ir lietuvių 
kalbos meile.

Jeigu kanauninkas M. 
Daukša savo „Postilėje” 
karštai ragino mylėti lietu
vių kalbą, tai ne jo vieno bu
vo toks nusistatymas: kiek
vienos socialinės minties pa
sireiškimas suponuoja pla
tesnį ar siauresnį visuomenės 
kolektyvą.

M. Daukša, rašydamas sa
vo aukso prakalbą, apeliavo 
ne vien į dvasininkiją, bet 
taip pat į tą dalį tuometinės 
Lietuvos pasauliškės inteli
gentijos, kuri buvo pasidavu
si lenkų kultūros įtakai, kad 
grįžtų prie savo tėvų kalbos. 
Deja, pasauliškė inteligenti
ja, kurią išimtinai tais lai
kais reprezentavo bajorijos 
atstovai, nepaklausė dvasi
ninkijos balso ir ėjo įpras
tais lenkėjimo keliais, kol vi
sai nutolo nuo savo tautos 
kamieno.

Lietuvos dvasininkija, pa
silikusi beveik be pasauliškės 
inteligentijos bendradarbia
vimo, turėjo viena rūpintis 
lietuvių kalbos dalykais tiek, 
kiek to reikalavo iš jos kon
taktas su lietuviškąja liaudi
mi ir smulkiąja bajorija pa
storacijos pavidalu.

Lietuvių kalbą nuo galuti
no užmiršimo apsaugojo gy
vybiniai pastoracijos reika
lai.

Pasauliškė inteligentija vė
lai išgirdo M. Daukšos bal
są ir suprato lietuvių kalbos 
svarbą. Ją suprato ne seno
sios kartos ainiai, bet naujo
ji inteligentija, kilusi iš tos 
pačios lietuviškosios liaudies, 
su kuria Lietuvoj Katalikų 
Bažnyčiai teko nuo seno bū
ti glaudžiuose santykiuose.

Bažnytinė pastoracija tuo 
labai daug nusipelnė, kad ji 
išsaugojo tą liaudiškąjį sub
stratą, iš kurio vėliau galėjo 
kilti lietuvių tautinis atgi
mimas. Pažymėtina, kad lie
tuvių tautinis susipratimas 
anksčiau ir stipriau pasireiš
kė ten, kur bažnytinės pasto
racijos ryšys su liaudimi bu
vo glaudesnis. O kur tas ry
šys buvo palaidas, arba visai 
jo nebuvo, ten lietuvių tauti
nė sąmonė daug vėliau nu
budo, sakysim, kai kuriose 
dalyse Vilnijos krašto.

Ilgai užtrukusi kova Lie
tuvoje tarp Rytų ir Vakarų 
srovių buvo dviem atžvilgiais 
naudinga lietuviškajam gai
valui: ji užkirto kelią pravos- 
laviškajai įtakai ir jaimelei- 
do suvirškinti lietuviškojo 
elemento, o iš kitos pusės ji 
taip pat ilgai trukdė greit 
plisti ir prigyti iš Vakarų 
nešamoms lenkiškoms kultū
ros formoms.

Šių radikališkai priešingų 
srovių trynimasis tarp savęs 
ilgai neutralizavo viena ant
rą ir neleido visu smarkumu

SVAJONE
Kad aš turėčiau juodą laivą
Ir balto šilko bures,
Tai plaukčiau plaukčiau pas savo mielą 
Per jūres, per marias.

Kada bučiuotų mano laivą
Melsvieji vandenai,
Dainuotų bangos naują dainą, 
Kurios tu nežinai.

Tikrai žinau, kad marių saulė 
Šiandien man neužges. 
Bet jei nuskęstų mano laivas, 
Kas manęs pasiges?

Sonja Pipiraitė

^berjl, 1645_____________
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Rugsėjo mėnesio 11 dienos Lietuvai pavojai nėra Vilniaus padavimų) 
„Drauge” pasirodė Jono Gai- ėję. Kaip tik dabar, prieš 

lietuviams pasiduoti kuriai 
nors įtakai. Katalikybė, už
degusi šią kultūrinių kryp
čių kovą, drauge savo pasto
racija padėjo lietuviškajam 
gyvenimui pirmuosius tauti
nės kultūros pradus.

Lietuvoj Katalikų Bažny
čiai tenka pripažinti didelius 
nuopelnus už tai, kad ji, iš
ėjusi iš šios kovos laimėtoja, 
nenutraukė santykių su lie
tuviškuoju kamienu — liau
dimi.

Lietuvoj Katalikų Bažny
čią visada jungė su liaudimi 
pastoracijos saitai. Iš bažny
tinio, pastoracijos užmegsto 
ir palaikomo, santykio su lie
tuviška liaudimi ir kilo pir
moji lietuviška kultūra, ku
rios turinį sudarė religija ir 
dorinė gyvenimo filosofija, 
bepradedančioje reikštis lie
tuviškoje formoje, ši bažny
tinė liaudiška kultūra, palai
koma religinio uolumo ir pa
sišventimo, visada buvo gy
va. Teisybė, ne visais laikais 
ji pasireiškė vienodai stip
riai. Tačiau ji niekad neuž
geso.

XIX amžiuje Lietuvių tau
ta turėjo du priešu: reikėjo 
išmėginti savo jėgas kovoje 
su rusų ir lenkų nacionaliz
mu, kurie užsibrėžė uždavinį 
panaikinti lietuvių tautinį 
skirtumą. ji paskutinioji 
ir lemiamoji kova Lietuvos 

'istorijoje ir buvo priežastimi 
pagreitinto lietuvių tauti
nės sąmonės kilimo, kuri bu
vo 1918 m. laimėta atkūrimu 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos.

Lenkų pasaulis lietuviams 
tikybiniu ir politiniu atžvil
giu buvo gan artimas. Bet 
valstietiškąjį lietuvių tautos 
branduolį skyrė nuo lenkų 
įtakos skirtinga kalba, savi
ta kultūra, o daugiausia — 
griežtas luominis skirtumas, 
kuris jam ir neleido susilieti 
su lenkų tauta.

žlugus Lietuvos valstybei 
per padalinimus, Lietuvoj 
Katalikų Bažnyčia buvo vie
nintelė tokia institucija, kuri 
atstovavo lietuvių tautą Ru
sijos nutautinimo ir nukata- 
likinimo priespaudų akivaiz
doje.

Tais žiauriais persekioji
mo laikais Apvaizda pavedė 
Lietuvą globoti Katalikų 
Bažnyčiai.

Reikia pripažinti, kad Baž
nyčia sprendė šį sunkų už
davinį šventai ir didvyriškai. 
Ji visu griežtumu saugojo 
lietuvių tautą nuo rusiško
sios įtakos, pirštu prikišamai 
parodydama priespaudos 
jungą ir padrąsindama dar 
griežčiau kovoti su kataliky
bės ir lietuvybės prispaudė
jais.

Lietuviai savo religiniu 
skirtumu griežtai atsiribojo 
nuo rusų įtakos, kaip atski
ras tautinis vienetas.

Katalikų Bažnyčia, būda
ma iš esmės konservatyvi, 
nenutraukė ryšių su liaudiš
kuoju tautos kamienu ir sun
kiausiais rusų priespaudos 
laikais. Ji daugiausia gelbė
jo liaudies mases nuo visomis 
priemonėmis vedamos ir pi
giai ir patogiai brukamos ru
sifikacijos.

Be abejo, ji tai darė ne 
tautiniais, bet grynai pasto
raciniais sumetimais, suvai
dindama lietuvių tautiniame 
atgimime reikšmingą vaid
menį. Kadangi dėl rusinimo 
politikos lietuviai inteligen

tai pasaulininkai, negalėda
mi gauti vietos Lietuvoje, 
turėjo išsiblaškyti po plačią
ją Rusiją, tai dvasininkija 
savo paskyrimu sudarė be
maž vienintelę inteligentinę 
pajėgą savo krašte.

Lietuvoj Katalikų Bažny
čia, ištvermingai kovodama 
dėl lietuviškųjų maldakny
gių katalikiškumo ir lietuviš
kumo, dėl lietuviškųjų tei
sių mokykloje ir bažnytinia
me gyvenime, dėl lietuviškos 
šeimos katalikiškumo ir dėl 
viso lietuviškam gyvenime 
katalikiško charakterio, buvo 
apsupusi lietuvių tautą to
kiais moralinės galybės šar
vais, į kuriuos sudužo visa 
rusų milžiniško imperializ
mo įsakymų fizinė jėga.

Lietuvių tauta turėjo lai
mę būti, su mažomis išimti
mis, visada vieninga tikybi
niu atžvilgiu. Jos nesuskaldė 
nei Vakarų protestantiškoji 
schizma, nei Rytų rusiškoji 
stačiatikybė.

Tuo atžvilgiu ji laiminges
nė už ukrainiečių, vokiečių ir 
kitas tautas. Katalikybė vi
sais sunkiais amžiais jungė 
ją į vieną tautinį vienetą ir 
virto jos vieningumo simbo
liu. šventame tikėjime kuo
ne visi lietuviai mato stip
riausią ramstį savo Tėvynei.

Šiaulių Muziejaus 
Likimas

New Yorkas. — „Aušros” 
muziejaus pagrindinis sky
rius buvo — etnografija. Ša
lia jo dar veikė archeologi
jos, istorijos, liaudies ir šių 
dienų meno ir gamtos sky
riai.

Muziejus, savo rinkinių 
verte, jų mokslinės me
džiagos būdingumu, o ypač 
eksponatų kiekiais, toli pra
nešė visus tos rūšies krašto 
muziejus.

Jo rinkiniai susidėjo: etno
grafinių — per 8,150 ekspo
natų; archeologinių — 3,000; 
numizmatikos — 3,000; me
no (senovės ir šių dienų) — 
2,000; istorijos (baudžiava, 
1863 metų sukilimas) — per 
200; be to — 14,000 drugių 
kolekcija.

Archyvo sandėliai buvo 
perpildyti įvairia labai bran
gia etnografinių tyrimų me
džiaga su 90 ištirtų vietovių 
bylomis; tų bylų turinys — 
ištirtųjų vietovių būtovės ap
rašymai, sodžiaus statybos 
ir architektūros medžiaga, 
(braižiniai ir planai, foto 
nuotraukos, aprašymai ir 
t.t.).

Be to, muziejus turėjo bū
dingą, kelius laikotarpius 
apimantį iškarpų rinkinį. 
Vien tik įvairių sričių foto 
negatyvų muziejuje buvo 
daugiau kaip 14,000. Muzie
jaus biblioteką sudarė dau
giau kaip 10,000 specifinio 
turinio bei senoviškų knygų, 
iš kurių apie 300 rankrašti
nių ir 336 žemėlapiai.

Vokiečiai savo okupacijos 
metu išvogė ketvirtadalį eks
ponatų. O kada naciai rekvi
zavo muziejaus patalpas, 
Šiaulių gyventojai slėpė mu
ziejaus turtą, kur galėdami.

Dalis eksponatų žuvo dvie
juose sandėliuose Šiauliuose, 
karo gaisro metu. Keletas 
dėžių žuvo Kužių, Kuršėnų ir 
Papilės bažnyčiose bei kai
muose. A. L. Balsas

prisidėti.
tik trys dešimtys ir 
teatsakė į laiškus, 
jų stačiai atsisakė

kos konferenciją ir pa prie ste- 
konferencijos metu, nrį panelės 
priešai des visas pastai’^brinė ke- 
išlaikyti ją savo vergiK grandinė. 
Galingų prietelių, atrodo,^ pusantro 
beturime. Vienintelė Li1 įjusi su to_ 
vos pagalba yra gailesti 
Dievo visagalybė. Bet ar!1 
kreipiamės į ją ištvermių^ priemiesty 
Ar mes mokame jos maldinga našlė ir 
ti? Ar mes darome ką :^te. Kartą 
tokio, kad Jo pagalbos įkaitį, kuris 
pelnytume ? ;dobėjų, nei ar-

Todėl, katalikai veikėjįjĮ. Našlė jį 
visi vadai, pabuskite! C 
vadai pabus, tai, patys ...tipi.n!, 
niai tikintieji, imkite V .. . A" 
žmones į nepertrauki1 
Komunijų, Rožančių ir

liaus laiškutis.
Rašytojas apgailestauja, 

kad mes, Amerikos lietuviai, 
šiais metais nutraukėme 
maldos vajų už Lietuvos lais
vę.

Prie to apgailestavimo pri
sidedu visa širdimi. Man yra 
žinoma, kad Maldos Apašta
lavimas dėjo visas pastan
gas tęsti toliau nenutraukia
mą eilę Mišių visose parapi
jose. Buvo išsiuntinėta prieš 
Naujus Metus 120 laiškų pa
rapijoms su atsiklausimu, ar 
sutiktų

Deja, 
keletas 
Keletas
prisidėti, pažymėdamos, kad 
parapijose žmonės ir be va
jaus meldžiasi už Lietuvą.

Niekas niekada neabejojo, 
kad žmonės meldžiasi už Lie
tuvą. Bet visos tautos nelai
mės metu reikia organizuo
tos visos tautos atgailos ir 
maldos. Kaip tik to mūsų vei
kėjai parodė nesuprantą.

O kodėl nesupranta? Ka
dangi nėra gyvo tikėjimo į 
Jėzaus pažadėjimą: „Kur du 
ar trys bus susirinkę mano 
vardan, ir aš būsiu jų tarpe”. 
Kadangi neturi gyvo tikėji
mo į maldos, į organizuotos 
maldos didesnę galybę.

ratelius. ?®Wi!Hbu-
Maldos Apaštalavimo ,ir kUs' 

dybos ir promotoriai 
imasi to darbo tuojau &ityti w rasy- 
Įneškite visų katalikų d^ su au' 
gijų susirinkimuose užpr20113101118 Pa‘ 
ti Mišias už Lietuvos laįi^P^y®

Raginkite ir atskirus įgs. tai h* visi 
nes aukoti Mišias. Ra’>J^aiJam 
sąrašus ir Komunijų bei$ if keliolika
šių ir kitų maldų skabia ta pani&U 
siųskite „žvaigždės” rejjitfP, bet vi- 
ci j ai paskelbti visuom^s savo globė- 
žiniai. „O laikas, jau laik 
miego pakilti!” ^pamaldus.

Laikas, jau laikas sav'“į karštai 
kėjimą darbais parodyti Mels.

Kun. Jonas Kidykas, Dievą 
------- ■ ----------------- ■■ -jtapti dideliu 

LIETUVIAI SUŽAVĖJO ŠVEICARU ..aparus Aus
to gyventojams. Mat, ta^oie!.®ven^ 
šventės proga buvo surS^6’va1' 
ta tradicinė eisena nu^®0 ne‘ 
gatvėmis. įuožęs po suo-

_ . x . . užsnūdęs.
Lietuviai pabėgėliai 

eisenoje irgi dalyvavo. YT, . 
dono miesto vadovybė 1^ 
viams paskyrė garbingą ... 
tą. Tuojau po karmom'1?1 
bei savivaldybės pareigioazn^ 
eisenoje žygiavo lietų8”“?0 ?r0‘ 
Tur būt, pirmą kartą Y^U®?yais 
dono gatvėse plevėsavo snie?0 
tuvos trispalvė. £SD^

Bet ypač spalvingą ii^kesng 

mintiną grupę sudarė t.a 
niais rūbais apsirengi ... 
lietuvaites. Kur tik tre ■ .• j- • •• a tasai, pakir-niai pasirodė, visur jie F. , ’ \ 
sutinkami ir palydimi ėmęs 
mais. Lietuvaičių dalyp,^ ? 
mas eisenoje sudarė t™}08®oaD’ 
dienos sensaciją. Tadn™ŪUm^ 
nuostabu, kad Yver^^auP^ 
miesto visuomenės bū^^e.sir 
įsteigė tam tikrą fondą ‘taplai paėmę 
sų tremtiniams remti, i kop- 
dovana Židiniui jau įtea utindavęsi 
Savo gražia elgsena bei ^os atsi- 
tūringumu lietuviai tre:^darinėju- 
niai iš viso yra užkardo. Kai 
Yverdono visuomenės sir^naus, pra- 
tijas. Miesto sa vivaldsi kuria bu- 
pirmininkas savo prakaJ Kreiksiąs, ir 
šventės aikštėje tatai v?a, malonus 
patvirtino. aveidas.

Kai eisenai pasiba^ 1̂ 
tremtiniai grįžo į Židinį, ma}‘ 
nuodami lietuviškas daį’.T;,.1' 
juos lydėjo yverdoniškių'^. aeilu 
jimai. O vakare židinio 
j e buvo surengtas pasiliautai 
minimas, kurio metu, bę?° m^os- 
kių ir muzikos, tremti;™ žmo- 
pasižymėjo sveiku sąmo^ turtingam, 
apdainuodami savo gjn^ 
mą ir dienos įvykius be3*! esančią 
leisdami aktualijų „laikyta. Ji bū
tį.” ^Pinigų. Lie-

Į iškilmes buvo atvaži^ Pasisemti, 
būrelis lietuvių iš Cossi^ti. Vai- 
ir Mollondruz darbo sto’j®11 pabudęs 
lų.

Yverdone apgyvendintieji 
lietuviai tremtiniai rugpiū- 
čio 1 d. — Šveicarijos tautos 
šventės proga — pasirodė 
plačiajai šveicarų visuome
nei lietuvių liaudies daino
mis ir tautiniais šokiais. Jie 
susilaukė didžiausio pasiseki
mo. Nors ir gyvendami sun
kiose sąlygose, pabėgėliai ak
tingai prisidėjo lietuvių var
dui pagarsinti Šveicarijoje.

Jau per ankstyvesnįjį lan
kymus pas tremtinius buvau 
patyręs apie jų sumanymą 
paminėti Šveicarijos tautos 
šventę ir tuo padėkoti švei
carų tautai už priglobimą. 
Šiam projektui įgyvendinti 
buvo kruopščiai ruošiamasi, 
ir štai rugpiūčio 1 d. Yverdo- 
no gatvėmis žygiavo didokas 
būrys lietuvių, nešusių eise
nos priešakyje Lietuvos ir 
Šveicarijos vėliavas.

Minėjimo programa susi
dėjo iš dviejų dalių. Popiet 
Lietuvių židinio salėje, daly
vaujant rinktiniams Yverdo- 
no įstaigų ir visuomenės ats
tovams bei Lietuvos pasiun
tinybės nariams su ministe- 
riu Dr. J. Šauliu priešakyje, 
tremtinių chorai atliko kon
certinę dalį.

Tenka atkreipti dėmesį, 
kad tremtiniai įstengė sukur
ti net kelis chorus. Progra
moje skambiais balsais pasi
žymėjo mišrus choras, bet ša
lia jo susirinkusius žavėjo 
vyrų choras ir mergaičių 
kvartetas. Gilų įspūdį pali
ko taip pat vaikų choras, gra
žiai padainavęs kelias daine
les.

Po dainų publika buvo pa
kviesta į židinio aikštelę, ku
rią vykusiai parengė patys 
tremtiniai. Iš akmenukų bu
vo skoningai padirbdinti Vy
ties ženklas ir Šveicarijos vė
liava, kuri taip pat plevėsa
vo aukštų eglių viršūnėse. 
Akordeonų garsų lydimos, 
aikštelėje pasirodė grakščios 
lietuvaitės, apsirengusios 
tautiniais rūbais. Jos puikiai 
pašoko kelis tautinius šokius, 
susilaukdamos nusipelnytų 
ovacijų.

Žiūrovai tiek šokiais, tiek 
tautiniais rūbais stačiai ža
vėjosi.

Jeigu minėjimo iškilmių 
Židinio salėje bei akštėje ga
lėjo žiūrėti rinktinė Yverdo- 
no visuomenė, tai antroji da
lis buvo skirta visiems mies-

koplyčios, o dury 
sisklendusios, ka

Berniukas nuė 
paklaustas sav 
kur taip ilgai ūžt 
sakęs vaikščiojęs 
pas ligonį.

Ryto metą pad 
lės priegalviu kel 
pinigus, nepastet 
iš namų ir pasil 
nėn.

Nuėjęs net į R; 
turtingam pirkliu 
dęs pasiuntiniu, 
būta pikčiurnos, i 
apgaudinėta žmoi 
apsieita su same 
stebėjęs tai vaika 
metęs ir suradęs 
geresnį ir sąžini 
kurį ištisus meti 
Savąjį auksą įsisi 
kelį ir labai rū 
saugojęs. Eidam; 
suomet jį gražiai 
vęs ir po galva ] 
Pastebėjęs tai pi 
klausęs vaiką, k( 
rūpestingai sauge 
ną švarkelį. Bei 
navęs pirkliui be 
atsakęs, kad tik 
turįs. Kadangi 
nepatenkinęs 
pirklio, berniuk; 
visą tiesą ir pr 
pinigus saugoti, c 
čius jį lavinti.

Pirklys turėję 
dukterį, kurią be 
milęs ir jos myl 
Baigęs mokslus, 
lio dukterį ir pan 
vo globėją, teik 
patogumų ir rių 
motina. Pradėjęs 
ką prekybą, o k; 
ras ir sąžiningas, 
didelį pasitikėjin 
tant labai praloti

Praturtėjęs 
kam esąs skolinį 
met siųsdavęs Ai 
Švenč. Panelei br 
nų, tarp kurių p 
minėtą grandinę, 
mas už tai, kad Š 
lė išvadavus jį 
skurdo pančių.

1.1

šis taręs:
LAIC koresponde^ Pinigai pri

ėjai Pąne- 
nė vieno 

LOZORAITIS ARGENT Leiski-
NON

---------- altoriaus
Vienas Argentinos lieti^įšvenčiau- 

laikraštis rašo, kad į Arj’taištai mel- 
tiną atvažiuojąs buvęs LRi nedrąsiu 
vos užsienių reikalų m^argalįgpa- 
teris St. Lozoraitis. tartu. Ir

Jo kelionė surišta su LPS maloniu 
vos tremtinių reikalais. ligalvos link-

Karo pradžioje LozorC sutikimo 
buvo Lietuvos atstovas * prisikrovęs 
Italijos ^vyriausybės. ^kiše

ninius.
’vaiką iš

LIETUVIAI D1 
SAMS

New Yorkas. - 
laikraštis „Izvc 
spausdino vadin 
bo Valstiečių s 
įvykusio Vilniuje 
mus” Stalinui.

E sveikinimo 
matyti, kad Lieti 
čiai buvo verči; 
aerodromus, tais 
kelius, plentus, t 
tus su karu suriši

Jie turėjo vežt 
liavas naujiesiem 
mininkams.

Lietuvos valst 
gamino miško mc 
kalingą Donbaso 
Be to, turėjo a 
tankų, lėktuvų g 
vo skurdžias pa j 
valstybinei pask 
stybinei loterijai

Iš to sveikini] 
kad pasipriešini 
niesiems okupan' 
voje tebesitęsia, 
čių vardu žadam 
„lietuviško nkcio 
gamomis”.

Nėra abejonės, 
tegoriją įskaiton 
rie laukia tikrosi 
laisvės ir neprik

KOLUMBIJA
LIETUY

Iš Pietų Amei 
šama, kad Koli 
riausybė sutink; 
5000 lietuvių tre 

Rūpinamasi, k; 
tinon galėtų atva 
tinių lieb”’4*’
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(r 1V A SIS
™™JzvABRINE GRANDINE AUŠROS ;

VARTUOSE ;Rugsėjo mėnesio 11 dienosi Lietuj 
rauge” pasirodė Jono Gai- 
us laiškutis.
Rašytojas apgailestauja, 
d mes, Amerikos lietuviai, 
lis metais nutraukėme 
ūdos vajų už Lietuvos teiš

Wlijf
I0S bį
konfeti
Jį^s Vartuose prie ste- 
<p%jo Švenč. Panelės 
L ^o yra sidabrinė ke
blių žiedų grandinė.

yra apie pusantro 
lw,\io. Ji susijusi su to- 

^Nvimu.
Arnįjį
ti? Alelis Rasų priemiesty 
tokioj neturtinga našlė ir 
pelnytu, pieninkyste. Kartą 
Teikusi našlaitį, kuris 

vinies nei globėjų, nei ar- 
vadaiį giminių. Našlė jį 
maitinsi-

pikelis šiek tiek pa- 
Konntąašlė įprašiusi Auš- 
ratdia ų kleboną paimti jį 
Wrnauti. Vaikelis bū

dytasis, malonus ir klus- 
imaaiioonas greit jį pami- 
Įneškfcikęs skaityti ir rašy- 
gijiĮssaikščiodavęs su ku-

(Iš Vilniaus padavimų)

Prie to apgailestavimo pri-1 
dedu visa širdimi. Man yra 
noma, kad Maldos Apašta- 
ivimas dėjo visas pastan- 
as tęsti toliau nenutraukia- 
lą eilę Mišių visose parapi- 
ose. Buvo išsiuntinėta prieš 
Naujus Metus 120 laiškų pa
vapi joms su atsiklausimu, ar 
sutiktų prisidėti.

Deja, tik trys dešimtys ir 
keletas teatsakė į laiškus. 
Keletas jų stačiai atsisakė 
prisidėti, pažymėdamos, kad 
parapijose žmonės ir be va
jaus meldžiasi už Lietuvą.

Niekas niekada neabejojo, 
kad žmonės meldžiasi už Lie
tuvą. Bet visos tautos nelai
mės metu reikia organizuo- t* M® ligonis, mišioms pa- 
tos visos tautos atgailos ir R^vęs, o kadangi buvo 
maldos. Kaip tik to mūsų vei-malonus, tai ir visi 
kėjai parodė nesuprantą. sąrata;lavę ir dažnai jam

O kodėl nesupranta? Ka- R šiP° kelis ir keliolika 
dangi nėra gyvo tikėjimo j siąskfc Vaikelis tų pinigų 
Jėzaus pažadėjimą: „Kur du ūjai peišleisdavęs, bet vi- 
ar trys bus susirinkę mano mi,Jodavęs savo globė- 
vardan, ir aš būsiu jų tarpe”.
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Kadangi neturi gyvo tikėji- Węs labai pamaldus, 
mo į maldos, į organizuotos ^garbinęs ir karštai 
maldos didesnę galybę. I faDievo Motiną. Mels-

- prašydavęs Dievą, 

LIETUVIAI SUŽAVĖJCjam tap““ 
---------- per mišparus Auš- 

. Yverdone apgyvendintieji to bažnyčioje, švenč. 
lietuviai tremtiniai niorin.lietuviai tremtiniai rugpiū- s 
čio 1 d. — Šveicarijos tautos I 
šventės proga — pasirodė 
plačiajai šveicarų visuome
nei lietuvių liaudies daino
mis ir tautiniais šokiais. Jie 

ip- susilaukė didžiausio pasiseki- 
įei. mo. Nors ir gyvendami sun

kiose sąlygose, pabėgėliai ak
tingai prisidėjo lietuvių var
dui pagarsinti Šveicarijoje.

Jau per ankstyvesnįjį lan
kymus pas tremtinius buvau

1S

švašllobos šventėje, važ
ta tniiigęs ir, niekeno ne- 
gatra.s, nučiuožęs po suo- 
y^rio buvo užsnūdęs, 
^arai pasibaigę, visi 
uSažnyčios, bažnyčią 

. ir vaikelis vienas 
^bažnyčioje _

■ f vidunakty į bazny-
■ T*lu stebuklingo gro- 
ruii. Pasirėdę lengvais 
į Odeliais, sniego bal- 
“®;irnais, angelai ran-

■ję uždegtas žvakes.
ros 
sky-
. Ša- 
logi- 
r šių 
sky-

v J c LzCLO " V ŪjIIvOj

patyręs apie jų sumanymą mušus ryškesnė

kinių 
me- 

ypač 
i pra
kasto

paminėti Šveicarijos tautos 
šventę ir tuo padėkoti švei
carų tautai už priglobimą. 
Šiam projektui įgyvendinti 
buvo kruopščiai ruošiamasi, 
ir štai rugpiūčio 1 d. Yverdo- j 
no gatvėmis žygiavo didokas, 

j būrys lietuvių, nešusių eise- Jįmmęs. Atsiklaupęs 
YAV»i n Virio T infilMAfl ir . _ - 4-

jiEs šviesa.
miš gėlai pažadinę mie- 

: Wniuką, tasai, pakir- 
1 ciiililo išsigandęs, ėmęs 

snfes* verkti, bet, paste- 
mu^elų veiduose dan- 
nujerumą ir švelnumą,

nos priešakyje Lietuvos ir 
Šveicarijos vėliavas.

Minėjimo programa susi-

koplyčios, o durys pačios už- 
sisklendusios, kaip buvusios.

Berniukas nuėjęs namo ir 
paklaustas savo globėjos, 
kur taip ilgai užtrukęs, pasi
sakęs vaikščiojęs su kunigu 
pas ligonį.

Ryto metą padėjęs po naš
lės priegalviu kelis auksinius 
pinigus, nepastebimas išėjęs 
iš namų ir pasileidęs kelio
nėn.

Nuėjęs net į Rygą ir tenai 
turtingam pirkliui parsisam- 
dęs pasiuntiniu. Bet pirklio 
būta pikčiurnos, nesąžiningo, 
apgaudinėta žmonės ir blogai 
apsieita su samdiniais. Pa
stebėjęs tai vaikas, pirklį pa
metęs ir suradęs kitą, daug 
geresnį ir sąžiningesnį, pas 
kurį ištisus metus tarnavęs. 
Savąjį auksą įsisiuvęs į švar
kelį ir labai rūpestingai jį 
saugojęs. Eidamas gulti vi
suomet jį gražiai suvynioda
vęs ir po galva pasėdėdavęs. 
Pastebėjęs tai pirklys ir pa
klausęs vaiką, kodėl jis taip 
rūpestingai saugojąs savo se
ną švarkelį. Berniukas tar
navęs pirkliui be algos, todėl 
atsakęs, kad tik tą vieną te- 
turįs. Kadangi atsakymas 
nepatenkinęs pažvalgaus 
pirklio, berniukas pasakęs 
visą tiesą ir prašęs paimti 
pinigus saugoti, o už nuošim
čius jį lavinti.

Pirklys turėjęs vienturtę 
dukterį, kurią berniukas pa
milęs ir jos mylimas buvęs. 
Baigęs mokslus, vedęs pirk
lio dukterį ir parsikvietęs sa
vo globėją, teikęs jai visų 
patogumų ir rūpinęsis kaip 
motina. Pradėjęs savarankiš
ką prekybą, o kad buvo do
ras ir sąžiningas, greit įgijęs 
didelį pasitikėjimą ir bema
tant labai pralobęs.

Praturtėjęs nepamiršęs, 
kam esąs skolingas, ir kas
met siųsdavęs Aušros Vartų 
Švenč. Panelei brangių dova
nų, tarp kurių prisiuntęs ir 
minėtą grandinę, atsidėkoda
mas už tai, kad švenč. Pane
lė išvadavus jį iš vargo ir 
skurdo pančių.

I. Kojelavičius

jjįj suėmęs rankutes ir 
j^stis. Angelai paėmę 
įj^'.ų ir nusivedę į kop-

LIETUVIAI DIRBA RU
SAMS

dėjo iš dviejų dalių. Popietį v“
Lietuvių židinio salėje, dilj-* ir „?„irtarjn611,_ 
vau j ant rinktiniams Yverdo-s’5- 
no įstaigų ir visuomenės ats- ti#
tovams bei Lietuvos pasiun- # uždanga, kuria bū
tinybės nariams su mimste-į%fQO ir

etno-
ekspo-
3,000;
); me-
aų) — . .
ižiava, riu Dr. J. Šauliu priešakyje, tip liūdnas, m 
— per tremtinių chorai atliko kon- jJnelės veidas, 
drugių certinę dalį.

Tenka atkreipti dėmesį,
kad tremtiniai įstengė sukur
ti npt kplis rhnms. Progra

jios ir užsidarinėju- 
jokio šlamesio. Kai 

Lįprie altoriaus, pra-

^.gtas paveikslas, ir
i. malonus

^angelas prabilęs: 
rangi visuomet mal
onė. Panelę, kad Ji-buvo

ii bran- ^.aųx rma'V0l'VU5n^ tau tapti dideliu ti net kelis chorus. Progra- y .-y... mA O J 1 Lii-rrni x n o n nrv> ot

.4 . ’ moję skambiais balsais pas? t ,
v-ie ovių žymėjo mišrus choras, bet ša-R 
įnys |įa jQ sugįrinkusius žavėjo^ 
oves aP' vyrų choras ir mergaičių 
3ta Y os kvartetas. Gilų įspūdį pali- 
edziaga, p^ va^ c^oraS| 
ai, tOtO r:_: narlainavpa Irėliau daine-

moje skambiais balsais pasi-

/mai ir

irėjo bū- 
cotarpius 

rinkinį.
ičių foto 
je buvo 
0. Muzie- 
larė dau- 
specifinio 
tų knygų, 
rankrašti- 
iai. 
okupacijos 
tadalį eks- 
ciai rekvi- 

patalpas, 
slėpė mu- 
galėdami. 
žuvo dvie- 
Šiauliuose, 
a. Keletas 
Kuršėnų ir

žiai padainavęs kelias daine-1 
les.

Po dainų publika buvo pa
kviesta į židinio aikštelę, ka
rią vykusiai parengė patys 
tremtiniai. Iš akmenukų b*1' 
vo skoningai padirbdinti Vy-

ir buvai visuomet 
ll'as ir pamaldus, tai 
jausė tavo maldos. 

ĮjjTįt tapti dideliu žmo- 
įj/iia būti turtingam, 
^ig pinigų.
a atidarę esančią 
Liaus dėžutę. Ji bu- 
Luksinių pinigų. Lie- 

tiek jų pasisemti, 
pajėgia panešti. Vai- 
*aje tačiau pabudęs 

• jbrumas ir šis taręs: 
■ r. . Tie pinigai pri-

ties ženklas ir Šveicarijos*»''enčiauSiajai_ Pane- 
liava, kuri taip pat plėvė®* os leldlmo neT 
vo aukštų eglių viršūnė

• 1 v J 1 — • • 1- rfpn V! upęs ant alioiitius
aikštelėje pasirodė grak* akjg j švenčiau. 
lietuvaites, apsirengus* kar§Įaį mep
tautiniais rūbais. Jos puiKJ|W ... . .
pašoko kelis tautinius so Olausęs, ar galįs pa- 
susilaukdamos nusipeln?’^ gįūlomu turtu. Ir, 
ovacijų. “ ’

lietuvaitės, ; k _ , 
tautiniais rūbais. Jos puiki*1

Vyskupas V. Padolskis

KAIP ĮVAŽIUOTI AMERIKON
Reikia kreiptis į vietos 

konsulą. — Parūpinti afide- 
vitą. — Mokytojai ir kunigai 
gali atvykti be kvotos. — 
Gydytojus gali kviesti kiti 
gydytojai.

of

iš 
ži-

GALILIEJOS KANA
(Iš „Kelionės j Šv. žemę”).

Pravažiavę Liubiję, palikę 
tiesėje Vadi Rumane, pasu
kome Galiliejos Kanos link.

Galiliejos Kana, dabar 
Kefr Kena vadinama, mums 
gerai žinoma iš šv. Jono 
Evangelijos aprašymų, čia 
Kristus padarė pirmąjį savo 
stebuklą, paversdamas van
denį į vyną.

Vestuvės Palestinoje ke
liamos iškilmingai. Daug sve
čių, daug triukšmo, ir tai per 
daugelį dienų. Netoli Gazos 
man teko matyti vestuvių ei
seną. Tuomet jaunąją vedė į 
jaunojo namus. Jaunoji, bal
tais drabužiais apsirengusi, 
sėdėjo ant kupranugario; iš 
abiejų jos pusių ant to pačio 
kupranagurio sėdėjo jos 
draugės — pamergės.

Pirma ir paskui ėjo didelis 
būrys vyrų ir moterų, ber
niukų ir mergaičių, šūkauda
mi, dainuodami ir šokdami. 
Muzikantai šiai eisenai pri
tarė švilpynėmis. Tikrai įdo
mus buvo reginys.

Panašiai vestuvės turėjo 
būti keliamos ir Kristaus lai
kais. Išganytojas yra pasa
kęs palyginimą apie dešimtį 
mergaičių, kurios pasiėmu- 
sios lempas išėjo pasitikti 
jaunikio ir jaunosios. Pen
kios paikosios, pasiimdamos 
lempas, nepasiėmė su savim 
aliejaus; gudriosios gi draug 
su lempomis pasiėmė alie
jaus savo induose. Tik šios 
penkios ir pateko į vestuvių 
pokylį. Tokiam pokyly bus 
dalyvavęs ir Kristus.

Dabai’ Galiliejos Kana turi 
1,175 gyventojus, kurių 672 
yra mahometonai ir 503 įvai-

New Yorkas. — Maskvos 
laikraštis „Izvestija” at
spausdino vadinamojo Dar
bo Valstiečių suvažiavimo, 
įvykusio Vilniuje, „sveikini
mus” Stalinui.

Iš sveikinimo pasigyrimų 
matyti, kad Lietuvos valstie
čiai buvo verčiami ruošti 
aerodromus, taisyti geležin
kelius, plentus, tiltus ir ki
tus su karu surištus dalykus.

Jie turėjo vežti grūdų py
liavas naujiesiems krašto šei
mininkams.

Lietuvos valstiečiai netgi 
gamino miško medžiagą, rei- Į rįų apeigų krikščionys. Ka-

Tai 
per-

am-

Liepos 21 d. paskelbtos 
naujos taisyklės svetimša
liams į Jungtines Valstybes 
įvažiuoti. Tuo pačiu atšauk
tos senos taisyklės, nuo 1941 
m. lapkričio iki šiol veiku
sios.

Naujos taisyklės panaiki
na „BC sponsorship form 
procedure,” tarpžinybinį vizų 
komitetą (Inter departmen
tal Visa Committee) ir vizų 
apeliacijų žinybą (Board 
Appeals in visa cases).

Vizų reikalai išimami 
Valstybės Departamento 
nybos.

Ateityje visi vizoms gauti 
prašymai įteiktini tiesiog ati
tinkamam U. S. konsulatui 
ar diplomatinei atstovybei. 
Amerikoje gyvenančių asme
nų „evidence in support of 
visa application” (taip vadi
namieji Affidavit of support 
ir t.t.) siųstini tiesiog inte
resantams.

Su šuo patvarkymu grįž
tama prie senos prieškarinės 
tvarkos, visa iniciatyva ir at
sakomybė vizoms išduoti pri
klausė diplomatiniam or kon- 
suliariniam pareigūnui, sa
vaime suprantama, veikian
čiojo imigracinio įstatymo ri
bose. Tam tikrais atvejais 
Amerikos konsuliarinis ar di
plomatinis pareigūnas yra 
įpareigojamas preliminariai

turėjo būti pastatyti, 
juose Kristus vandenį 
keitė į vyną.

Jau nuo ketvirtojo 
žiaus maldininkai pradėjo
lankyti šią vietą. Regimai 
tuomet buvo pastatyta ir baž
nyčia. Piacenzos keliaunin
kas (VI amžiuje) sakosi sė- atsiklausti Valstybės Depar- 
dėjęs Kanoje ant to pačio tamento. 
suolo, kur sėdėjęs pokylio 
metu Kristus; ant to suolo 
užrašęs ir savo gimdytojų 
vardus, čia matęs taip pat 
užsilikusius du akmeniniu in
du, kuriuose Kristus vande
nį perkeitę į vyną. Šv. Vili- 
baldas (VIII amž.) jau tera- 
dęs tik vieną šių indų.

Bažnyčia išliko iki XVI 
šimtmečio, kada ji buvo pa
versta į mečetę. 1641 m. Tė
vai Pranciškonai šią švento
vę įsigijo iš mahometonų 
nuosavybės. Vėliau jie čia pa
statė bažnyčią, kurion šian
dien ir mes atėjome pasi
melsti.

Pagarbinus 
vienas Tėvų 
mums aprodė 
vės įžymybes, 
kriptą, kur, sakoma, stoyė- 
ję minėtieji akmeniniai van
dens indai. Dar ir šiandien 
vieną tokių indų čia teko ma
tyti pusiau įmūrytą sienoje. 
Ar jis autentiškas, nežinia. 
Visgi jis yra labai senas.

Vaikščiojom giliai susi
mąstę, o mintys skrido į tuotą pasižadėjimą, kad at- 
anuos laikus, kada čia viešė- vykstantis niekuomet nebus 
jo Kristus. Koki laimingi na- finansinė našta šio krašto 
mai! Kur Kristus užeina, ten socialės apsaugos instituci- 
palaima ir džiaugsmas. [joms. Afidevitas turi atvyks- 

Vysk. V. Padolskis tančiam garantuoti išlaiky-

nu- 
įsi-

uz-

Švenčiausiąjį, 
Pranciškonų 

visas švento- 
Aplankėme ir

Naujas patvarkymas pra
plečia nepageidaujamų asme
nų kategoriją, į ją įtraukiant 
karo nusikaltėlių grupę: pri
pažinti ar įtariami karo 
sikaltėliai nebus į USA 
leidžiami.

Be jau egzistuojančių
sieninių įstaigų (Anglijoj, 
Prancūzijoj ir kitur) patvar
kymas išvardina eilę turinčių 
teisę vizoms duoti (dabar ar 
ateityje) konsuliarinių ir dip
lomatinių įstaigų: tai Viena, 
Antverpenas, Marselis, Atė
nai, Budapeštas, Neapolis, 
Genova, Palermo, Amsterda
mas, Roterdamas, Oslo, Var
šuva, Bukareštas ir Belgra
das.

Dvasiškiai ir profesoriai 
gali būt įleidžiami virš kvo
tos su sąlyga, kad jie tas pa
reigas yra ėję bent per 2 me
tus ir yra kviečiami jų pro
fesijos įstaigų Amerikoje.

Evidence of Support
„Affidavit of Support” pa

grindinai apima dokumen-

mą ir išlaidas ligos ir nedar
bo atveju.

Afidevitas turi būti rašy
tas dviejuose egzemplioriuo
se ir paremtas duplikate vi
sais reikalingais įrodymais 
apie pasižadančiojo finansinį 
pajėgumą. Prireikus, prie 
afidevito turi būti prijungta 
ir pažadėta darbo sutartis, 
jei tai neprieštarauja unijų 
nustatytiems suvaržymams. 
Sakysime, moterys nevaržo
mai gali būti samdomos na
mų ruošos darbams dirbti 
ir t.t.

Gydytojai
Kalbant apie gydytojus, 

pravartu pastebėti, kad šia
me krašto savarankiai prak
tikuoti reikia turėti atskirus 
leidimus, kuris, paprastai, 
išduodamas tik išlaikius spe
cialius valstybinius kvoti
mus. To nepaisant, ir čia ga
li būti surasta išeitis, jei juos 
kaipo asistentus, kviečia ku
ris nors kitas laipsniuotas 
gydytojas ar ligoninė.

Šia proga, Social Service 
Bureau praneša, kad jis yra 
pasiruošęs interesantams 
teikti bet kokią šioje srityje 
informaciją ir pagalbą.

LAIC.

IŠLEIDŽIA KNYGĄ APIE 
OKUPACIJAS LIETUVOJ

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
rengiasi Clevelande išleisti 
stambią knygą apie bolševi
kų ir nacių okupacijas Lietu
voje.

Šį veikalą parašė lietuviai 
tremtiniai.

Knyga bus paveiksluota, 
turės apie 350 pusi.

Pinigų Siuntimas 
Į Europą

Turimomis informacijo
mis, bet kokių pinigų perlai
dų (grynais pinigais, money 
orders, čekiais ir banko per
laidais) į seniau vokiečių 
okupuotus kraštus draudi
mas dar nėra nuimtas. Išim
tis yra daroma vadinamiems 
„support remittances”, kurie 
yra skiriami sušelpti drau
gams ir giminėms Europoje 
(drauge ir Rusijoje).

Šie „support remittance” 
turi būti daromi bendra tvar
ka, per bankus.

Į Vokietiją, Vengriją, Ju
goslaviją ir Bulgariją „sup
port remittance” tuo tarpu 
dar nepriimami.

Į Belgiją, Čekoslovakiją, 
Daniją, Suomiją, Prancūziją, 
Graikiją, Italiją, Olandiją, 
Norvegiją, Portugaliją, Ispa
niją ir Švediją atskiras „sup
port remittance” gali siekti 
iki 500 dolerių mėnesiui (vie
nai šeimai). „Support remit
tance” pasiųsti, reikia banke 
išpildyti blankus n. n. 32, 32a 
ar 33.

„Support remittance” siųs
ti į rusų okupuotus kraštus 
— Lietuvą, Estiją, Latviją ir 
Lenkiją — reikia gauti spe
cialus Valstybės Ižde (Trea
sury Department) leidimas, 
išskyrus American Express 
Company, kuri tą leidimą jau 
yra gavusi. Šiems kraštams 
„support remittance” yra ri
botas 100 dolerių.

Pirk teisybę ir niekad jos 
neparduok. Saliamonas

Švariam viskas yra švaru.
Šv. Povilas

DARBAS SMARKIAI EINA PIRMYN

jai savo apylinkės veikimo 
sąlygas geriau pažįsta negu 
centras ar sandėlio žmonės. 
Dėl to apskrities veikėjai da
lele darbo gali daugiau atlik
ti, ir atlieka.

Tiek centro, tiek sandėlio 
žmpnės užversti darbais: 
siuntinėti spausdinius, prii
minėti drabužius, palaikyti 
susirašinėjimą, ne tik su sky
riais, bet visu pasauliu, kur 
bent vienas lietuvis yra rei
kalingas pašalpos. Tokiu mo
mentu apskrities veikėjų tal
ka labai pageidaujama. Ap
skrityse, kaip ir skyrių val
dybose, o ypač rūbams rinkti 
komisijose veikia pasišventę, 
darbštūs, sumanūs, energin
gi veikėjai, kurie savo žmo
nes, savo apylinkę, savo dar
bo sąlygas geriausiai žino
dami, darbus suplanuoja, 
gauti daugiausiai naudos 
mažiausiai energijos sunau
dodami.

Surinktuosius, paruoštuo
sius drabužius ir avalynę 
veiklieji skyriai, parapijos, 
draugijos, pavieniai, ne vien 
lietuviai, bet ir kitataučiai 
siunčia į:

Kai kurie BALE 
skyriai, parapijos ir 
talkininkaujančiosios 
draugijos dirba labai 
intensyviai. Kiti sky
riai, dėl vasaros karš
čių, dar neišsijudino 
visu tempu veikti, bet 
baigia susiorganizuoti 
ir darbą intensyvina.

Daug skyrių, parapijų ir 
draugijų susiorganizavusių į 
vienetus, vieni kitiems talki
ninkaujančius, labai gražiai 
dirba sutartiną bendrą dar
bą. Didesnėse kolonijose vei
kia apskritys, kurias sudaro 
veiklieji apylinkės skyriai. 
Tos apskritys, kai tik galima 
ramiau posėdžiauti, jau šau
kia skyrių susirinkimus, ap
kalba rūbų ir avalynės rinki
mą, planuoja vėsesniam sezo
nui darbus. Moterys organi
zuojasi į mezgimo ratelius, 
vyrai savanoriai taiso sudė
vėtus batus, moterys pataisi- 
nėja apdriskusius drabu
žius. Dar kitos grupės siuva 
vaikučiams rūbelius. Gabes
nieji veikėjai bizniui perei
na siuvyklas, valgyklas, gau
na paliktų drabužių, ypač vy
riškų, pamestina kaina arba 
ir visai nemokamai.

Gąsdino automobiliams 
gaunant kiek kas nori, žymiai 
palengvėjo drabužių surinki
mas. Tas darbą žymiai pa
spartins.

Apskrities ar rajono posė
džiuose mūs šalpos veikėjai 
dalosi patyrimais, vieni iš ki
tų mokosi. Apskrities veikė-

Rusai Nustato Lietuvos Biudžetąkalingą Donbaso kasykloms. 
Be to, turėjo aukoti lėšas 
tankų, lėktuvų gamybai, sa
vo skurdžias pajamas skirti 
valstybinei paskolai ir val
stybinei loterijai.

Iš to sveikinimo matyti,. j£anos vestuvės.
Dabartinė Pranciškonų 

bažnyčia pastatyta dar nese
niai, vietoje ten buvusiij kitų 
pastatų griuvėsių. Tai paro
dė bažnyčios požemiuose ar
cheologiniai kasinėjimai. 
Rasta stulpų pamatai, mo
zaikos nuotrupos, net ara- 
maiškas įrašas, nors sunkiai 
įskaitomas.

Po altoriumi atrasta krip
ta, kur, manoma, buvę šeši 
akmeniniai indai žydų apsi
plovimams pastatyti. Rabinų 
įtakoje tuomet buvo įsigalė
jęs paprotys, kad žydas ran
kų neplovęs į stalą nesėdo. 
Ir kadangi vestuvių proga 
pokylyje buvo daug svečių, 
visai suprantama, kodėl net 
šeši didžiuliai indai vandens

talikų yra apie 100.
Mūsų automobilis sustojo 

prie Tėvų Pranciškonų baž
nyčios, kuri, kaip manoma, 
pastatyta vietoje, kur įvyku
sios Evangelijoje minimos

I kad pasipriešinimas raudo- j 
niesiems okupantams Lietu
voje tebesitęsia, nes valstie
čių vardu žadama kovoti su 
„lietuviško nacionalizmo iš
gamomis”.

Nėra abejonės, kad į tą ka
tegoriją įskaitomi visi, ku
rie laukia tikrosios Lietuvos 

upęs ant altoriaus laisvės ir nepriklausomybės.

.simeldęs nedrąsiu

> Panelė

LAIC.

KOLUMBIJA PRIIMS 
LIETUVIŲ

Panelė maloniu Iš Pietų Amerikos prane-
Žiūrovai tiek šokiais, tinguliu ir galvos link- šama, kad Kolumbijos vy- 

tautiniais rūbais stačiai davus sutikimo riausybė sutinkanti įsileisti 
vėjosi. paikas prisikrovęs 5000 lietuvių tremtinių.

Jeigu minėjimo išk^V1, tik kiše-| Rūpinamasi, kad ir Argen-
Židinio salėje bei skėtėje f aulus; .. > «non,?alėt« atvažiuoti trem-
lėjo žj„ėti rinktinė lsvedę valką | Urnų lietuvių.

visuomenė, tai antroji’/
-virta visiems n**0.

New Yorkas. — Maskvos 
spauda praneša, kad „Sovie
tų Lietuvos” biudžetas 1945 
m. yra 728 milijonai rublių, 
Latvijos — 792, Estijos 698.

Lietuvos, kaip ir visų prie
varta sovietinamų kraštų, 
biudžetas yra įjungtas į ben
drą Sovietų Respublikų biu
džetą. Biudžetas buvo svars
tomas Maskvoje.

Vadinasi, svetimieji nusta
to, kaip turi būti naudojama 
iš Lietuvos žmonių surink
tieji mokesčiai. Panašiai bu
vo ir caristinės okupacjos 
metu, kada Lietuvos žmonių 
pinigai eidavo į caro patai
kūnų kišenius ar buvo naudo
jami kitiems rusų imperijos 
reikalams. Skirtumas tik tas, 
kad Lietuvos valstiečių pini
gai dabar eis į politbiuro su
planuotus darbus. Jau dabar 
Lietuvos pinigai leidžiami

Stalino, Lenino ir kitiems ko- 
minterno propagandos raši
niams. LAIC.

ŠVEICARAS LIETUVOS 
DRAUGAS

New Yorkas. — Kūrimosi 
laikais daug Lietuvai yra pa
sidarbavęs šveicaras rašyto
jas profesorius J. Eretas. Pa
kviestas profesoriauti Kauno 
universitete, jisai gerai išmo
ko lietuvių kalbą, vedė lietu
vaitę ir nuoširdžiai talkinin
kavo Lietuvos kultūriniame 
gyvenime.

Okupavus Lietuvą bolševi
kams, profesorius su šeima 
persikėlė į Šveicariją, kur 
Bazelyje gavo gimnazijos 
mokytojo vietą.

Šalia savo tiesioginio dar
bo, spaudoje ir kitur profe
sorius teberemia Lietuvos 
reikalus. LAIC.

Uni+ed Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
Warehouse

101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-6203
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TELEGRAMA Į LONDONĄ

Philadelphijos Lietuvių 
Bendrasis Komitetas rugsėjo 
14 dieną pasiuntė reikšmingą 
telegramą į Londoną Ameri
kos Valstybės Sekretoriui J. 
Byrnes. Telegramoj prašoma 
Konferencijos metu peržvelg
ti Lietuvos reikalus ir at- 
steigti laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą. Pirmiausia pra
šoma, kad iš ten išsikraus
tytų rusų okupantų kariuo
menė.

Manoma, kad ir kitos lietu
vių kolonijos panašias tele
gramas pasiuntė ar dar pa
siųs. Kad ta telegrama buvo 
reikšminga, matyti ir iš to, 
jog net didieji Philadelphi
jos dienraščiai, kaip „Eve
ning Bulletin” ir Philadelphi
jos „ Record” įdėjo minėtos 
rezoliucijos tekstus.

Po telegrama lietuvių var
du pasirašė to komiteto pir
mininkas ir sekretorius.

Visi savo artimuosius ka
rius pasveikina naudingomis 
dovanomis, siuntiniais su 
reikalingiausiomis dovanėlė
mis.

Tai tikrai gražu ir pagir
tina, kad nepamirštama ka
rių, kurie kariavo ir savo gy
vybę statė pavojum

KO SIEKIA KOMUNISTAI 
AMERIKOJE

Rugsėjo 10 dieną Philadel
phijos laikraštis „Inquirer” 
pradėjo spausdinti eilę 
straipsnių, kurie pavadinti 
„Aims of U. S. Communist”.

Jau keli tokie straipsniai 
atspausti. Juose išaiškinti vi
si komunistų tikslai ir sieki
mai Amerikoj.

Jei mūsų korespondentui 
pavyks, tai jis duos tų staips- 
nių santrauką.

Straipsnius rašo rašytoja 
H. Crawford.

KALĖDINĖS DOVANOS

Nuo rugsėjo 15 jau prasi
dėjo kalėdinių dovanų siun
tinėjimas kariams, užjūryje 
esantiems.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

LIETUVIS GRABORIUS

Jos. Kavalauskas

Lalsniuotas 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) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Dl- 
deia, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

VEDĖ

Lietuvis Juozas Urbonas, 
iš šv. Kazimiero parapijos, 
rugsėjo 8 dieną susituokė su 
Rose 
Pa.

Gaperetti, Mt. Carmel,

SERGA

Elzbieta Tribulienė, 
Wharton St., sunkiai serga ir 
gydosi namie dukterų prižiū
rima.

Ona Talušienė, 322 Green
wich St., serga ligoninėj, ir 
jos sveikata pavesta gydyto
jų priežiūrai.

Stanislovas Dulinskas iš 
Darby sunkiau serga namuo
se ir aprūpintas sakramen
tais.

Parapijiečiai meldžiasi 
ligonis.
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MOKOSI

Jau antra savaitė, kai ka
talikiškos mokyklos pradėjo 
mokslo metus.

Su jomis prasidėjo ir lie
tuviškų katalikiškų mokyklų 
mokslo metai. Linksmi ir lai
mingai praleidę atostogas, 
jaunieji pradėjo savo rengi
mąsi gyvenimam

Taip, jie tikrai laiminges
ni šiemet, nes jau taikos me
tas ir nereiks klausytis apie 
karą ir jo baisenybes. Kokie 
jausmai ir pergyvenimai jų 
sielose, galime spėti.

Bet kaip reiktų spėti, ką 
atjaučia ir pergyvena Lietu
vos jaunimas? Vieni vargsta 
darbo ir ištrėmimo stovyklo
se, kiti dar savo Tėvynėj, bet

Juozas Grušas

UŽ SAULĘ GRAŽESNIS
Eglė skamba, kaip varpas.
Mažas žmogelis storomis, it kaladės, rankomis ke

lia kirvį aukščiau savo galvos, o nuleisdamas pats pa- 
šoksta į viršų. Įklimpęs sniege, jis lankstosi vienmarš
kinis ir mina aplink save ratą naginėtomis kojomis. 
Platūs kirvio ašmenys švysteli ore ir kiekvienu prisi
lietimu iškanda gyvą medžio gabalą — skaistų, kaip 
sniegas. Eglė virpa konvulsijų krečiama, balta žaizda 
didėja, kaip šypsnys.

Takas nubarstytas eglių šakelėmis, kaip laidotuvių 
procesijai. Kvepia šviežias medis ir kadugių dūmai.

žmogus švituoja plūkiu, kaip dalgiu, ir šaukia ker
tančiajam:

— Žiūrėk, nukirtai į šalį, kad tave žmona taip nu
kapotų! Eglė turi virsti čia, o dabar nučiuoš į medžius.

Bet mažas žmogutis dar su didesniu įnirtimu kapo
ja jauną medžio liemenį, stambūs jo prakaito lašai 
krenta į sumintą sniegą.

— Adomėl, tu lėlė nematyta, kad tave žmona taip 
numyluotų, paklausyk manęs, imkim piūklą ir piau- 
kim.

Tačiau Adomas vis skina skiedras, kaip žiedus, net 
kirvis zvimbia plieno ašmenimis.

žmogus su piūklu prisiartina, spiria kertančiajam 
į kojas ir surinka ant visos girios:

— Kurčiau
Adomas nuleidžia kirv|, nusišluosto prakaitą ir šyp

sosi, lyg atsiprašydamas.
— Tai gal jau perdaug nukirtau. . .

išblaškyti, suniekinti, be sa
vo lietuviškų mokyklų, net 
sava kalba uždrausta. O taip 
mielai siekė mokslo lietuvio 
jaunuolio siela! Bet kur ji 
dabar beprisiglaus, kur ji at
siras ir pasiguos. Mokslo me
tų pradžia jiems labai skau
di ir sunki. Jie trokštų ir to
liau siekti mokslo turtų, bet 
kaip žiauriai tie mokslo tur
tai užrakinti ar išplėšti iš jų 
rankų...

Lietuvių katalikų mokyk
lų uždavinys Amerikoj yra 
sudėtingas ir sunkesnis už 
kitų mokyklų darbą. Čia vai
kučiai šalia pirmojo tikslo, 
mokslo ir auklėjimosi, turi 
šalutinį uždavinį — lietuviš
kumo palaikymą. O tai taip 
nelengva šiose gyvenimo ap
linkybėse.

Sveikinti ir džiaugtis rei
kia, jei lietuviškos mokyklos 
palaiko ir šį antrąjį tikslą 
gyvą ir reikšmingą, kiek da
bartinėse aplinkybėse esti 
galima.

LIETUVIŠKA ŠEIMA

Rugsėjo 16 dieną Andrius 
Barauskas ir Filomena Aza- 
ranskaitė, 333 Wharton St., 
sukūrė naują ir grynai lietu
višką katalikišką šeimą.

Abudu karšti lietuviai, mo
ka lietuviškai. Jaunoji kai 
kurį laiką dirbo A. L. K. Su
sivienijimo sekretore, pri
klauso prie vyčių ir nesitoli- 
na nuo lietuviškos veiklos.

Jaunasis taipgi lietuviškos 
šeimos narys.

Jų sutuoktuvės įvyko šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj. Po to salėj buvo vaišės 
svečiams, giminėms ir pažįs
tamiems. Visi gausiai sveiki
no jaunuosius ir linkėjo ir 
toliau tokio pat linksmumo, 
kaip ir dabar turi, nes jau
noji pora, o ypač Filomena, 
yra labai linksmo ir smagaus 
būdo. Jai juoktis ir džiaug
tis — tai vienas malonumas.

Tegul taip būna ir per 
są gyvenimą!

BE TĖVYNĖS

vi-

Neseniai gautas vieno 
bėgėlio iš Vokietijos laiškas, 
kuris taip vaizdingai aprašo 
savo ir kitų lietuvių gyveni
mą.

Jis rašo: „Jūsų laiškas lyg 
pirmas pavasario paukštelis, 
lyg pranašas — ateis pava
saris. Jau po pasaulį aidi 
džiaugsmas: „Karas pasibai
gė”, bet mums tas džiaugs
mas toks tolimas, toks ne
pasiekiamas, mes lyg nuste-

pa-

bę klausiam — ar jau vis
kas? Mes stovime ir toliau 
prieš nežinią, mes kaip ko
kio požemio stoties perone 
užmiršti keleiviai laukiam 
traukinio ir nežinom dar, ku
ria kryptim jis išeis... Mes 
sėdim čia toj dar karo dū
mais ir krauju kvepiančioj 
Europoj, toj tvankioj visokių 
revoliucijų ir keršto atmos
feroj. Atrodo, vokiečiai ir 
vėl nori mus pasikinkyti į 
savo vergovės jungą — jau 
tiesia žaboklus...

Todėl gal visų lietuvių 
akys šiandien krypsta į 
Amerikos brolius lietuvius ir 
tikisi iš jų globos ir pagel- 
bos. Ir neapsivils. Mes jau 
nieko nebijom, tik vergijoj 
nenorim ir nenorėjom būti.”

NEMAŽAI ŽEMĖS LIETU
VOJE DIRVONUOJA

NEVERKITE MANES!

VIEŠI KUNIGAS

Švento Kazimiero parapi
joj šiuo metu vieši Washing- 
tono studentas kun. Dr. Ka
zimieras širvaitis.

Jis jau kelinti metai sėk
mingai studijuoja Katalikų 
Universitete Washingtone. 
Ten įsigijo mokslo laipsnį ir 
dabar siekia kito.

Jis prieš pat karą atvyko 
iš Šveicarijos į Ameriką ir, 
karui prasidėjus, nebegalėjo 
besugrįžti. Dabar laukia vėl 
tos progos ir rengiasi savo 
studijoms.

Jis čia praleis kelias 
vaites.

New Yorkas. — Maskvos 
šaltiniai praneša komisarų 
pageidavimą, kad Lietuvoje 
šiemet būtų užsėta 2 milijo-, 
nai hektarų žemės. Net jei 
ir tai pavyktų įvykdyti, ne
maži Lietuvos plotai visvien 
pasiliktų bedirvonuoją.

Dirbamos žemės Lietuvoje 
buvo prieš šį karą 2,735,900 
hektarų, gi įskaitant Vil
niaus sritį — žymiai dau
giau. Nepriklausomojo Lie
tuvoje ūkininkai pasižymėjo 
darbštumu ir buvo padarę 
didelę pažangą, ypač gyvu
lių ūkio srityje.

Dabar Lietuvoje, plečiant 
komunistinių dvarų sistemą, 
ūkinis gyvenimas turės neiš
vengiamai smukti. Tai rodo 
statistikos daviniai. Pavyz
džiui, paskutiniais metais 
prieš šį karą, 1939 m., ketu
rios Baltijos valstybės (Suo
mija, Estija, Latvija ir Lie
tuva), teturėdamos tik 11 
mil. gyventojų, savo užsienio 
prekyba net 72,000,000 dole
rių pralenkė Sovietų Rusiją, 
turinčią 170 mil. gyventojų 
ir valdančią septintą dalį vi
so pasaulio. LAIC.

AREŠTUOTAS LIETUVIŲ 
ENGĖJAS

sa-

SUGRĮŽO

Kun. J. Kidykas neseniai 
sugrįžo iš misijų Kanadoj. 
Jis ir toliau uoliai rūpinasi 
kenčiančių lietuvių likimu vi
soj Europoj.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

New Yorkas. — Birželio 
pradžioje lietuviai tremtiniai 
Luebecke atpažino žinomą 
okupacijos metu Lietuvoje 
siautusį lietuvių engėją, vo
kiečių slaptos policijos valdi
ninką Richard Schweizer. 
Schweizer buvo perduotas 
britų saugumo’ organams.

Arešto metu pas jį buvo 
rasti keli padirbti lietuviški 
pasai. LAIC.

Teko nugirsti, kad lapkri
čio 4 dieną šv. Kazimiero sa
lėj yra rengiamas lietuvių 
susipažinimo vakaras su ki
tų tautybių - philadelphijie- 
čiais. Tą susipažinimą rengia 
Tarptautinis Institutas, šv. 
Kazimiero parapija, Moterų 
Taryba ir kiti.

SĖKMINGAS PIKNIKAS

LIETUVIŲ JAUNIMO 
VEIKLA

Philadelphijos lietuviai 
jaunuoliai šiemet planuoja 
ateinančių metų veiklą.

Tarp kitko jie yra numatę 
plačiai išvystyti kūno kultū
ros, gimnastikos ir kitokio 
sporto veiklą. Numatyta pa
kviesti sporto direktorius, 
kuris ir lavins lietuvišką jau
nimą sporte.

Jau surasti du sporto di
rektoriai tinką kandidatai. 
Kai tik pavyks su jais susi
tarti, tai ir bus pradėtas dar
bas.

Daugiausia dirba vyčiai, 
kurie ir nori tokios veiklos.

Lietuvių radijo valandos, 
vedamos Antano Dziko iš ra
dijo stoties WTEL, piknikas 
rugsėjo 16 dieną pasisekė la
bai gerai.

Gražus oras sutraukė 
daug žmonių iš plačiausios 
apylinkės.

Visi turėjo puikios progos 
pasilinksminti ir pasidžiaug
ti lietuviškoj nuotaikoj ir 
tarp lietuvių.

MIRĖ

— Vargas su kurčiu kelmu, seniai sakau. . .
Abu suklaupia ant sniego, piauna tylėdami, susi

kaupę, lyg smuikininkai, įsigilinę į paslaptingą melo
diją.

Eglė susiūbuoja ir pradeda palengva linkti, kaip su
šildyta šermenų žvakė. Bet tą pačią akimirką jos grei
tis didėja, šakos ima šniokšti ir siūbuoti, tarsi norė
damos į ką įsikibti. Medis dusliai žnektelėja į žemę, 
kamienas dar pašoksta, kaip pritrenkta gyvatė, o per 
abiejų kirtėjų veidus perbėga šypsnis.

Jie dar valandėlę žiūri į sukniubusį medį su švelnia 
pagarba.

— Užteks, privertėme, kaip pėdų. Jau laikas. . . — 
sako vienas ir lūpomis parodo kurčiajam, kad reikia 
valgyti.

Du vyrai užsimeta ant pečių kailinius ir vienas pas
kui kitą tylėdami nusvyruoja per sniegą.

Laužas dega spraksėdamas, pilkų dūmų sruogos 
raizgosi tarp medžių šakų, kvepia duona ir sakais.

Aplink laužą — kailiniuoti, vėjo nugairintais vei
dais kirtėjai. Jie kramto sušalusius mėsos gabalus ir 
su kąsniais dantyse juokiasi iš kiekvieno smailesnio 
žodžio.

Adomas tyliai prikiūtino prie laužo, apsidairė, ar 
niekam nekliudo, ir atsisėdo ant sumestų striukų. Pa
sidėjo kailinę kepurę, persižegnojo, iš didelės drobinės 
skepetos išsivyniojo duonos ir mėsos gabalą. Duonos 
kvapas taip švelniai pakuteno gomurį: dar neragavęs 
nė trupučio Adomas pajuto, kaip neišpasakytai sma
gu ir gera valgyti. Dabar jis kando didžiulį kąsnį, o 
ant sušalusios mėsos paliko dantų pėdsakai. Jis laužė 
storą riekę, kurios akutėse blizgėjo ledas, šildė prie 
laužo liepsnos, o pagruzdėjusios duonos kvapas sklido 
tarp eglių ir beržų.

Kareivis savo kape guli ra- apie jus ir apie tai, ką aš ė’’ 
miai svetimoj padangėj, — ryčiau, jei būčiau namie! , 
toli, už daugel mylių.

Jo šeima verkia iš skaus- Nesirūpinkite 
mo, kad jisai išsiskyrė am
žinai.

Jisai iškeliavo toks jaunas 
kovoti ir mirti. Jis iškeliavo 
prieš dvejus metus. Tai toks m- ... ,, „ , .,h .. J . .. _. , . Teveli! Neužmirškit, kad $ilgas, ilgas laikas. Tie metai - . . ’ T J0,0 <311 dumia nroiin htcj •
prabėgo kovose ir pasiaukoji
me — dveji metai, kurie bai
gėsi jo mirtim svetimoje že
mėje.

Tie laiškai, kuriuos jisai 
rašė saviesiems namo, yra 
visi sudėti vienan ryšulėlin.

Dveji metai — tai ilgas, 
ilgas rašymo ir laukimo lai
kas.

Jis laukė tos dienos, kada klierikų yra apie šimt? 
galės grįžti namon. Ir jo laiš-1 Prieš antrą sovietų okupai 
kai toki pilni liūdesio, noro ją Lietuvoje buvo 205 sen 
grįžti gimtinėn žemėn, — pas narijų auklėtiniai. laikąjis pasižy-
žmones, kurie myli jį, pas Dar anksčiau, laisvoje Lėkštumu ir uo- 
žmones, kurie verkia dabar, i tuvoje 1940 m. pradžioje, v^ naudai, 
kai jo nebėra!..

Jis miręs! Mirtis yra žiau-( 
ri ir ji pasiėmė jį! Bet jo sie
la gyvena! Jo siela žino, kad 
savieji rauda jo! Bet jisai 
nenori žinoti, kad žmonės na
mie jo sielvartauja!

Taip, jisai norėjo grįžti 
namo. Bet jo gyvybės laikro
dis sustojo taksėjęs.

„Neverkite manęs! Man 
liūdna matant jūsų ašaras”,
— jo siela šnabžda. „Moti
nėle ir Tėveli! Būkit tvirti, 
kaip aš! Aš ne veltui miriau,
— ir aš neužmiršau jūsų! 
Aš negrįšiu jau namo. Aš 
esu užkastas svetimos šalies 
žemėje.

Bet, Mama, aš čia nevie
nas. Aš turiu užtektinai drau
gų. Atsimink, Mama, kaip aš 
bijodavaus tamsos? Bet da
bar jau nesibijau. Aš myliu 
tamsą čionai, Mama! Aš my
liu ją, nes ji tokia rami.

Aš girdėjau visą triukš
mą: bombų sprogimą aplink 
save, granatų spiegimą ir 
kulkosvaidžių tarškėjimą Aš 
nenoriu girdėti to viso bom
bardavimo ir šaudymo at
balsių. Ne! Aš noriu ilsėtis 
ramiai tamsoje ir mąstyti

, j Conn.
Sudiev, Mamyte ir Tėve1-

dėl man^z^ jj54nPP 
Man dabar gerai! Niek'’^' 
daugiau netrukdys manę l^08 ^S?S 1 
Jokis karas nenugąsdins 
nęs daugiau. --0s ®lslonals

Likite sveiki, Mamyte & S °

sų sūnus prašo jus: „Nevi,vadovavo kun. 
kite manęs!” įžas, lasalie-

Vincas Kunick1. pamokslai bu- 
--------------- aįj kalbomis, 

APIE PUSE LIETUVIŲ'^ ir senesni 
KLIERIKŲ VOKIETI JO J^tis.

,v New Yorkas. — GautonC^ 16 d>> 
is Europos žiniomis, Vokį įatag 
tijon nacių išvežtų arba n?* 33 metų

1 bolševikų išsigelbėjusį bės 
yra apie simtUįį^ su.

Vyčių 
Newarko 

kuopa savo mė 
kimą turėjo ru 

Buvo aps1 
klausimų, sus: 
pos ateities ve 

Kuopa reng 
rą. Apie jo la 
pranešta.

Susirinkime 
Vaškas pasai 
dėmesį kreipi 
narius.

Kitas sus 
spalių 8 d.

Nuo Newa 
pos atstovu į 

. cero yra K. \ 
i Kuopos na 
■ kas buvo gai 

iš kariuomer

Rugsėjo 2 
Juozapina D 
jo už Leo E

kė trys kunigų seminarija^ j0 darbais bažnvčioie 
Kaune su 152 auklėtiniai, metu! \ d„.---------- — ___ -------------- Ausiu metų! j

, Telšių su 83 auklėtiniais
Vilkaviškio su 62 auklėt. Jį Hartfor- 

LAIS Henry O’Brien 
.rijos vikarą kun.

MIKE KUN K J. vietą
LALUS wpo parapiją

New Yorkas. — Iš Liet- n 
vos gauta žinia, kad teič^s Gaurons- 
mirė kun. Kaz. J. Matulait1 F1., n^U 
Londono lietuvių bažnyčia8 ™ary' j’ 
statytojas. , ifa laiką dar-

Velionis buvo 77 metų ar3^
žiaus, aukštuosius mokslrfordiečiai sveiki- 
buvo baigęs Šveicarijoje, Fiitvykusį klebono 
burge, rašinėdavo į lietuvi} linki geriausios 
kus laikraščius, o 1914-19^ tarpe. Taip pat 
m. gyvendamas Londorjiaičiui gerų pa- 
daug prisidėjo prie Lietuvcjoje vietoje, 
atkūrimo darbų. —

Dabar Londone klebonavus eina smar- 
ja jo giminaitis kun. Dr. | 
Matulaitis. LMiai, kuriuos ga-

-------------------------- ii taip pat ir ba-
SUIMTAS „OSTLANDO  ̂tremtiniams 

KOMISARAS /seserims. Jų pa- 
----------- sloga ir juos turi- 

New Yorkas. — Ang^ atsiminti. 
; okupacinė valdžia suėn^ Lietuvoje
■ buv. „Ostlando” komisą-^ suteik-
■ Lohse ir vokiečių komisą^ prOga pasiek- 
i Latvijai smogiką Otto Drec.^
į s^eri- _____ lietuviai čia turi

kun. A. Paže 
pusbrolis.

Po to šv. 
je buvo puo 
pakviesti vii

Ponia Em 
pos sekreto!

Laimingo 
vedžiams!

Elizal
Rū

Praeitą 
mus pirmai 
vajus. Sūri:

Antrasis 
pas mus pr: 
24 dieną, p 
dienas, bū 
antradienį 
tariama si 
tus, vyrišk 
kyti pas si 
tus, nes k< 
tadienį ir i 
važinės po 

. puoštas Ii 

. tais. Troki 

. Kai duosit 
te ką nors 
namus ir ]

Rugsėjo 12 d. mirė Marijo
na Krucienė, 58 metų am
žiaus. Palaidota šv. Grabo 
kapinėse po pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioje.

Rugsėjo 11 d. mirė Stella 
Stanulis, 32 metų amžiaus. 
Palaidota šv. Kryžiaus kapi
nėse po pamaldų šv. Andrie
jaus bažnyčioje.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

šuoliai ir rinkti, Numato
Tel. Ste 3208 a lei nori’ na^ų

įpirkti ir paauko-
JONAS DAUNIS m

i laiškai ateina su
Lietuvis Graborius - Balsamuotoias i ūmomis, kad 

įtik kuo dėvėti, bet 
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. Uitų dalykų. Trem-

■fl^wwwwwwwvwwfo kad mes jiems 
ligi mes būsime 

i kad savo tėvynės 
įtaiso negirdėtu- 
®1 širdys jų neuž- pranešti 
tek kas gali, ma- 
i'iaugiau, tegul at
okią arba į klebo-

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 - 16 Richmond Str. Philadelphia,

Kirtėjai jau buvo pavalgę. Jie šildėsi, stumdydami 
kojomis nuodėgulius, suko “bankrutkes” ir stengėsi 
parodyti, kad jų liežuviai po pietų dar paaštrėjo. Da
bar jiems parūpo užkalbinti tą kurčių, kuris atsi
skyręs vienas kiūtėjo, su savo kvailomis mintimis pikt- 
šašių nuėstame pakaušyje ir su juodos duonos pluta 
rankoje.

Vienas, netoli sėdėjęs, sušuko į ausį:
— Kaip tavo pavardė, Adomėl?
Adomas nieko neatsakė.
— Argi tokie turi pavardes, — kalbėjo kitas, juok

damasis. — Yra žmonių, kurie neverti pavardės. Ado
mėlis ir gana, kas jis daugiau bus.

Adomas negirdėjo, ką šis aiškino. Jis tik iš kirtėjų 
veidų suprato, kad tie žodžiai neglosto. Užsidėjo kepurę 
ir rengėsi prie darbo.

Kirtėjas padėjo jam ranką ant peties ir tarė, kiek
vieną žodį pasaldydamas:

— Adomėl, sėskis prie ugnelės, pasilsėk, vyreli, kam 
tau tiek daug dirbti. . .

Adomas, kaip ujamas vaikas, dėl vieno švelnaus 
žodžio sušvito pasitikėjimu ir meile. Jis atsisėdo ant 
kelmo ir žiūrėjo šypsodamasis į kirtėjus.

— Kas iš tavęs gero, Adomėl, maitini svetimus vai
kus! . . — rėkė kitas kirtėjas į ausį.

Rauplėtas Adomo veidas palinko į žemę.
— Našlaičiai. . . mažyčiai. . . — ištarė užkimusiu 

balsu. — Vasarą tai sunku su darbu. Moku ir kampą 
sukirsti ir plytą į ranką paimti. Tik, žinot, kai nepri
girdžiu, tai kiti tuoj — jis kvailas, jis nieko nemoka. . . 
Niekas ir nenori duoti darbo. Nėra teisybės pasauly, 
ką padarysi. . .

— Kam vedei našlę? Reikėjo vesti paną, ir būtų 
buvusi teisybė.

ną: nuo Ii 
Povilo ba 
beth Aven 
iki 6th Str 
giausia 
viais.

Iš toliu 
imami rū 
atvežti į 
ar į sesut

Pa.
sisavo draugų kai- I 

pažįstamu — jie
- i a , -a -• • t -pinoti. 0 mūsų tė-— Ką čia kalbėti. . . Ar kita butų ėjusi. . . Ir sif , 4 . 

kartais sako, kad degutu dvokiu. Aš vis galvoju, ka " y ®.
3 ... ... .. _x . ns- mums padėkos irper žiemą užsidirbčiau — reikėtų naujų rūbų. . . Ti, r

tuos suplyšusius kailinius beturiu. Labai norėčiau gra 
žius rūbus įsigyti. . . ..

Kirtėjai pradėjo juoktis, nes pasikalbėjimas darė^^— re^-° 
įdomesnis. ’ _ t T

— Gražius rūbus! - East Hartforde,
— Ir skrybėlę! * G™ b“rĮ's
— H- baltą apikaklę! P™“1 ‘3
— Kam gi reikėjo vesti, ar negalėjai vienas gyveir ^visada bū

ti. Būtų buvę ir nauji rūbai, ir skrybėlė, ir balta api?^ — Pa(^e^ 
kakle 1/1

Adomas tylėjo. laKtįčio Grūdelis.

Keliu per eglyną nuvažiavo dailios rogutės. Pro me 
džių tarpus buvo matyti, kaip bėras arklys nepaprasWk, 1N, J, 
tai gražiai meta kojas, žvangučiai skardėjo tyliam! .___
miške, kaip sraunus upelis. Kirtėjai alumis nulydėję 
puikius keleivius. . .^Trejybės lietuvių

— šalta, — ištarė vienas, kai jau nebesigirdėjo metjnis bazaras
žvangučių, ir stipriau susisupo j kailinius. Sgsėjo (Sept.) 2’

— Kvailys esi, Adomai, didžiausias kvailys, — šaUiįjjįgjg gp^
kė jaunas kirtėjas, lyg norėdamas staiga kilusį nepa-’jjaos 
sitenkinimą išlieti. ^visais penkta-

Kodėl? -šeštadieniais vaka-
— Kvailys, kad vedei, supranti dabar! Meninis 4 vai. po
Adomas susimąstė. Lengvo vėjo srovė padvelkė me-

(Elizabet 
(Elizabet 
Mary Me 
9036) sa< 
galima a 
imti.

Smulki 
prašoma 
bo Stukc 
5-5:30 v 
savaitę 
tho angį 
kraštyje 
bumai’ 
Šimai.

Tą va 
;oras Ji 
ė mūši 

veikėjai 
Raudon 
Mrs. M 
notojų ( 
įves, te 
kininka 
Sekreto 

1 eilė kit 
suomen 
Labau- 
Dr. Me

Tat 
ga vis 
garbin; 
ginti

džių viršūnėmis, ir smulkios sniego žvaigždutės pam*^ kviečių visus rūbus 
ro ant degančio laužo. 'f—

— Gryname lauke, vėjo pagairėje, nė medis neau-,
ga. . . Aš dažnai žiūriu į miško tankmę ir galvoju, - j

— Žmogus gi ne medis.
— Ir žmogus nori prie žmogaus prisiglausti. . . |

(Bus daugiau)

Wjiecius ir kaimy- 
Myti į bazarą ir 
•■Mingą darbą, pa- 
ij Parapiją ir ją pa-

Elizi 
met g 
Reikia 
tą gai

Dar
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kareivis savo kape guli ra- apie justi 
u svetimoj padangėj, — ryčiau,jį;
i, už daugel mylių.

[o šeima verkia iš skaus- iNesif^i-ford, Conn 
, kad jisai išsiskyrė am- an 1 
ai.
Jisai iškeliavo toks jaunas 
voti ir mirti. Jis iškeliavo 
ieš dvejus metus. Tai toks 
as, ilgas laikas. Tie metai 
abėgo kovose ir pasiaukoji- 
s — dveji metai, kurie bai
si jo mirtim svetimoje že- 
ėje.
Tie laiškai, kuriuos jisai j 
išė saviesiems namo, yra 
.si sudėti vienan ryšulėliu.
Dveji metai — tai ilgas, i 

gas rašymo ir laukimo lai-1 
as. 1
Jis laukė tos dienos, kada 

;alės grįžti namon. Ir jo lais
tai toki pilni liūdesio, noro 
grįžti gimtinėn žemėn, — pas 
imones, kurie myli jį, pas 
įmones, kurie verkia dabar, 
kai jo nebėra!..

Jis miręs! Mirtis yra žiau
ri ir ji pasiėmė jį! Bet jo šie-.
la gyvena! Jo siela žino, kad 
savieji rauda jo! Bet jisai 
nenori žinoti, kad žmonės na
mie jo sielvartauja!

Taip, jisai norėjo grįžti 
namo. Bet jo gyvybės laikro
dis sustojo taksėjęs.

„Neverkite manęs! Man 
liūdna matant jūsų ašaras",
— jo siela šnabžda. „Moti
nėle ir Tėveli! Būkit tvirti, 
kaip aš! Aš ne veltui miriau,
— ir aš neužmiršau jūsų! 
Aš negrįšiu jau namo. Aš

i esu užkastas svetimos šalies 
žemėje.

Bet, Mama, aš čia nevie
nas. Aš turiu užtektinai drau-

. gų. Atsimink, Mama, kaip aš
. bijodavaus tamsos? Bet da

bar jau nesibijau. Aš myliu 
tamsą čionai, Mama! Aš my
liu ją, nes ji tokia rami.

Aš girdėjau visą triukš
mą: bombų sprogimą aplink 
save, granatų spiegimą ir 
kulkosvaidžių tarškėjimą Aš 
nenoriu girdėti to viso bom
bardavimo ir šaudymo at
balsių. Ne! Aš noriu ilsėti 
ramiai tamsoje ir mąstyti

^RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS KLEBONŲ DĖMESIUI
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ŠYPSENOSphijos dalyvauti pagerbimo 
pokylyje. Kongresmonas 
DAlesandro irgi dalyvaus 
bankiete.

Neseniai Marijonų Kon
gregacija paskyrė tris savo 
vienuolius, būtent, kun. Jo
ną J. Jakaitį, M.I.C., kun. 
Adomą Markūną, M.I.C., ir 
kun. Antaną Mažukną, 
M.I.C., gelbėti klebonams pa
storacijoje per misijas, reko
lekcijas bei novenas, per pa
mokslus 40-ties Valandų švč. 
Sakramento Adoracijos at
laiduose.

Gerbiamieji klebonai, ku
rie malonės Marijonų misi- 
jonierių pagelba naudotis, 
yra prašomi kreiptis adresu:

MISIJŲ VADOVYBĖ 
Marianapolis College 

Thompson, Conn.

Tiesa
Teisėjas: — Kas tave čio

nai atvedė?
Kalinys: — Du policinin

ku.
Teisėjas: — Girtas.
Kalinys: — Taip, abu.

Negerai perskaitė
Profesorius: — Kodėl,

jaunikaiti, šį rytą pasivėli
nai į mokyklą?

Jaunikaitis: — Tur būt, 
padėtą iškabą prie gatvės 
negerai perskaičiau.

Profesorius: — Ką bend
ro turi iškaba su mūsų mo
kykla?

Jaunikaitis: — Iškaboj bu
vo žodžiai... „ Mokykla... Pa
mažu”.

Lietuvos Vyčių metinis seimas įvyks rugsėjo mėnesio 
21-23 dienomis Šv. Antano lietuvių parapijos salėje 1500 
South 50-th Avenue Cicero, Illinois. Seimo rengėjai yra 
Chicagos vyčių apskritis, bet seimui jie parinko Cicero, nes 
čia gražiai veikia 14 vyčių kuopa ir klebonauja labai nuo
širdus vyčiams kun. Ignas Albavičius.

Gausi šeiminė komisija nuoširdžiai dirba, kad malo
niai priėmus atvykusius atstovus-svečius. Reikia tikėtis, 
kad būsime maloniai priimti.

Seimo sėkmingumas priklausys nuo mūsų pačių, kaip 
mes gausiai suvažiuosime ir kiek nuvežime gerų sumany
mų organizacijos naudai. Bet visi norime, kad seimas būtų 
sėkmingas ir kad organizacija augtų.

Todėl kiekvieno vyčio pareiga važiuoti į Seimą ir iš
spręsti organizacijos reikalus — nutiesti naujas gaires atei
ties darbams.

Šia proga visus vyčius, prietelius, rėmėjus, o ypač 
malonią dvasiškiją’ širdingai kviečiu į seimą.

Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių Centro pirm.

A. a. Juozas Dura
Po ilgos ir sunkios vėžio 

ligos baigė savo vargus a. a. 
Juozas Dura. Mirė pirmadie
nį, rugsėjo 10 d., ir buvo pa
laidotas iš šv. Alfonso 
nyčios trečiadienį.

Vyčių veikla
Newark© Vyčių 29-toji 

kuopa savo mėnesinį susirin
kimą turėjo rugsėjo 10 d.

Buvo apsvarstyta eilė 
klausimų, susijusių su kuo
pos ateities veikla.

Kuopa rengia šokių vaka
rą. Apie jo laiką bus vėliau 
pranešta.

Susirinkime pirmin. K. 
Vaškas pasakė kalbą, ypač 
dėmesį kreipdamas į naujus 
narius.

Kitas susirinkimas bus 
spalių 8 d.

Nuo Newarko Vyčių kuo
pos atstovu į Vyčių seimą Ci
cero yra K. Vaškas.

Kuopos narys M. Bartnim 
kas buvo garbingai paleistas 
iš kariuomenės.

daugiau» - - - - - - - - - -
okishud0 12 d- prasidėjo re- 

nęste°s’ kuri°s tęsės iki 
IjįJįenio ir baigėsi tą ry- 

T&SvminFomis mišiomis 
„„ „C atnašavo prelatas Jo- 
S®**

Idoms vadovavo kun. 
^anas Bružas, lasalie- 

APIEftarais pamokslai bu- 
KLIBįĮi ir lietuvių kalbomis, 

, — jauni ir senesni 
Neifiįų naudotis.

iš Ew ----------
tijoDMgidienį, rugsėjo 16 d., 
bolševiku ebonas prelatas Am- 
klieriką j/ente savo 33 metų 
Prieš imie šventos Trejybės 
ją Lietoje klebonavimo su- 
narijiĮito •

ilgą laiką jis pasižy- 
WW70 darbštumu ir uo- 
kė trys trapi jos naudai.

■ rT ziaugiasi jo darbais 
v?l>ražiausilI metų! 
Vilka® _____

dienomis Hartfor- 
"ipas Henry O’Brien 

MffiEBirapijos vikarą kun.
Ožaitį į naują vietą 
■ Juozapo parapiją 

New I?ry.
(.^Benediktas Gaurons-
10 b-o paskirtas nauju 
^n^hpijos vikaru. Kun. 
aWkas ilgą laiką dar- 
Vetaraterbury.

^Jartfordiečiai sveiki- 
buvoteii atvykusį klebono 
Durge,!E įr iįnkį geriausios 

jų tarpe. Taip pat
11 8P3. Ražaičiui gerų pa-
RJFiaujoje vietoje, 
atkūrini _ _ _ _ _ _

Data šių vajus eina smar- 
ajop

rūbai, kuriuos ga
gėti, taip pat ir ba- 

SUMfenkami tremtiniams 
B ir seserims. Jų pa- 

bloga ir juos turi- 
Nff lietuviai atsiminti. 

okupaEietuviams Lietuvoje 
buv. .fene pagelba suteik
ite Oresnė proga pasiek-

1 Latrijiirasta.
[ sierį. isi lietuviai čia turi 

’bti uoliai ir rinkti, 
’ba, jei nori, naujų 

Tel Ste 3208 nupirkti ir paauko-

JONAS DAI^Sai ateina su 
, žiniomis, kad 

Lietuvis Graborius-D$e tik kuo dėvėti, bet 
kitų dalykų. Trem- 

1025 MT. VERNON SI., PHDAšo, kad mes jiems 
. Argi mes būsime 

kad savo tėvynės 
Tel. REgent 8434 ‘ bal?°. ne?irdėtu-

„„Arfpsų Širdys jų neuz- RICHMOND GROflkiek kas gali, ma- 
WHOLESALE daugiau, tegul at-

Savininkai arba ‘ klebo’

PERKAME ČIA sav0 draugų kai- 
3304 -16 Richmond Str. pažįstamų — jie 

įgassaKoasJ^o duoti. O mūsų tė- 
_=^ai, seserys, draugai 

— Ką čia kalbėti...Arįi mums padėkos ir 
kartais sako, kad degutu^ 
per žiemą užsidirbčiau—1^ ------ —
tuos suplyšusius kailiniusAuxiliary turėjo 
žius rūbus įsigyti... sekmadienį, rugse- 

Kirtejai pradėjo juoktis,East^ Hartforde, 
domesnis.

— Gražius rūbus!
— Ir skrybėlę!
- Ir balt, apik« iviams,

,. - *•“ P ^.'^Garstyėio Grūdelis, 
ti. Butų buvę ir nauji n®8, ____________
kakl§- ivark N TAdomas tylėjo. *vaiK’ ’ J*

Keliu per eglyną nuvaii^' ---------
džių tarpus buvo matyti Bazar as
tai gražiai meta kojas. Trejybes lietuvių 
miške, kaip sraunus up^^ metinis bazaras 
puikius keleivius. ' ’uSsėj° (Sept.) 21
- šalta,-ištw<‘rauksis iki sPa,ių

žvangučių, ir stipriau ienos.
- Kvailys esi, bus vlsals Pc"kta

ke jaunas kirtėjas, ljg^ses‘adienla!s vaka'
., ,. . ...... aadiemais 4 vai. positenkmimą išlieti. 1
_ Kodėl’

tz -i ’ . d, gižiai kviečių visus- Kvailys, W*Jipijiečius ir kaimy. 
Adomas susimąstė, lankyti į bazarą ir

džių viršūnėmis, ir audingą darbą, pa- 
ro ant degančio laužo. _ ją parapiją ir ją pa- 

— Gryname lauke,
ga... Aš dažnai žiūriu U Run L Kelmelis
- žmogus gi ne
— Ir žmogus nori P^ .
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isybės pasauly,

Rugsėjo 2 d., sekmadienį, 
Juozapina Demskytė ištekė
jo už Leo Ens. šv. Trejybės 
bažnyčioje šliūbą suteikė 
kun. A. Pažereckas, nuotakos 
pusbrolis.

Po to šv. Jurgio svetainė
je buvo puota, į kurią buvo 
pakviesti visi kuopos nariai.

Ponia Ens yra mūsų kuo
pos sekretorė.

Laimingo gyvenimo jauna
vedžiams !

Elizabeth, N. J

tieme. Geras būrys 
alyvavo paremti tą 
ą, kuris visada bū- 
i tikslui — padėti

Rūbų vajus
Praeitą žiemą buvo pas 

mus pirmasis rūbų rinkimo ■ 
vajus. Surinkta 3,000 svarų. ]

Antrasis ir didysis vajus ! 
pas mus prasidės šio mėnesio 
24 dieną, pirmadienį. Per tas 
dienas, būtent, pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį, pa- ! 
tariama surinkti rūbus, ba
tus, vyriškas kepures ir lai
kyti pas sąve gatavai suriš
tus, nes ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį po pietų i1 
važinės po gatves trekas, pa
puoštas lietuviškais plaka- i 
tais. Trokuose bus berniukai. 
Kai duosite ženklą, jog turi
te ką nors, berniukai ateis į 1 
namus ir paims.

Numatoma lankyti šį rajo
ną: nuo lietuvių šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios iki Eliza
beth Avenue ir nuo Front St. 
iki 6th Street. Tos vietos dau
giausia apgyventos lietu
viais.

Iš tolimesnių vietų bus pa
imami rūbai, jei kas negalės 
atvežti į parapijos mokyklą 
ar į sesučių namus; prašome 
pranešti telefonu klebonijon 
(Elizabeth 2-2271), sesutėms 
(Elizabeth 2-9391) arba Mrs. 
Mary Martin (Elizabeth 2- 
9036) savo adresą ir kuomet 
galima atvažiuoti rūbų pa
imti.

Smulkesnių paaiškinimų 
prašoma klausyti per Jokū
bo Stuko radiją šeštadieniais 
5-5:30 vakare ir ateinančią 
savaitę per vietinę Elizabe
th© angliškąją valandą. Lai
kraštyje „Elizabeth Daily 
Journal” bus dedami prane
šimai.

Tą vajų remia miesto ma
joras James Kirk ir visa ei
lė mūsų miesto visuomenės 
veikėjai, kaip tai: Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vedėja 
Mrs. M. Ross, Kraujo Dova
notojų Centro vedėja Mrs. L. 
įves, teisėjas McGuire, pul
kininkas J. Dudly, Valstybės 
Sekretorius J. Prophy ir visa 
eilė kitų; taip pat žydų vi
suomenės vadai: Mr. Hary 
Labau-Y.M.H.A. ir rabinai: 
Dr. Melamed ir P. Teitz.

Tat mūsų, lietuvių, parei
ga visa širdimi paremti šį 
garbingą rūbų vajij ir para
ginti svetimtaučius aukoti 
rūbus.

Elizabeth© lietuviai visuo
met gražiai pasižymėdavo. 
Reikia manyti, kad ir šį kar
tą garbingai pasirodys.

Darban, broliai ir seserys!
Koresp.

Rugsėjo 28 ir 29 mūsų pa
rapijoj bus Šv. Mykolo atlai
dai. Vakarais 7:30 vai. bus 
laikomi iškilmingi mišparai. 
Iškilmingos mišios bus šeš
tadienį, 9 vai.

Tikimasi, kad atvyks daug 
svečių kunigų.

Kadangi mūsų klebono 
kun. Mykolo Kemėžio sykiu 
supuola gimtadienis ir var
dadienis, tad mūsų moterų 
choro inicijatyva ruošiamas 
dvasios vadui pagerbimas, 
kuris įvyks parapijos salėj 
rugsėjo 29 d. 9 vai. vakare, 
tuoj po mišparų.

Rengimo komitetas

Rugsėjo 15 d. po pamaldų 
iš mūsų bažnyčios buvo pa
laidota šv. Kryžiaus kapuo
se sena parapijietė Petronė
lė Argentienė.

Šv. Onos ir Rožančiaus dr- 
jų buvo surengta kortų par
tija, kuri gražiai pasisekė.

Seserys pranciškietės lan
ko mūsų parapiją. Kas antra
dienį ir ketvirtadienį 4 vai. 
po pietų turi katekizacijos 
pamokas vaikučiams.

einaNovenos pamaldos 
sėkmingai.

Anglų kalba jos vyksta 9 
vai. ryto ir 7, 8:15 vai. va
kare, o lietuvių kalba — 7:30 
vai.

Marianapolis
T. Marijonų Rėmėjų Seimas

Rugsėjo 16 d., sekmadienį 
įvyko Marianapolyje T. Ma
rijonų Rėmėjų seimas.

Jis buvo pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis prie Lun
do grotos. Mišias laikė kun. 
J. Jakaitis, pamokslą sakė 
kun. Bakanas. Pamaldos bu
vo kun. J. Navicko ir Lietu
vos intencijomis.

Seimo posėdis buvo pradė
tas po pietų. Pirmininkavo 
adv. A. Mileris, vicepirmin. 
buvo O. Pakštienė ir Miciū- 
nienė.

Tarp kitų, seimo dalyvius 
pasveikino generalinis vizi
tatorius kun. Dr. K. Rėklai
tis, specialiai atvažiavęs šia 
proga.

Be einamųjų klausimų 
svarstymo, buvo išklausyta 
A. Vaičiulaičio paskaita.

Rėmėjų valdyba palikta ta 
pati ir ateinantiems metams: 
pirm. kun. J. Valantiejus, 
dvasios vadas kun. V. An- 
driuška ir iždin. kun. J. Kup
revičius.

Pamaldose ir seime daly
vavo apie 350 žmonių — tai 
vienas iš gausiausių, kiek tik 
Marianapolis atsimena.

Aukų buvo gauta 2,297 do
leriai su centais.

Į tą sumą įeina ir vieno as
mens 1000 dolerių auka.

Mokykloje
Darbas Marianapolio Ko

legijoje sparčiai eina.
Šiemet lietuvių mokinių 

skaičius viršija nelietuvių.
Mokytojų tarpe yra nema

ža naujų.

Iš apylinkės mokiniams 
vežioti Marianapolis įsigijo 
naują autobusą, kuris kašta
vo 4,400 dolerių.

Rochester, N. Y

Dėl Visuotinio Amerikos 
Lietuvių Seimo

Mes, Rochester, N. Y., 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus nariai, ekstra susi
rinkime rugsėjo 4 d., priėjo
me išvados, kad reikalinga 
paremti Amerikos Lietuvių 
visuotinio seimo šaukimas.

Taigi šiuomi pareiškiame, 
kad mes visuotiniam Ameri
kos Lietuvių seimui iš prin
cipo pritariame ir remsime 
jį tiktai tuomet, jeigu jis bus 
pilna prasme visuotinis, ne 
kitaip.

Taigi reikalaujame, kad 
tas sumanytas seimas nebū
tų vienpusiškas, bet turi re
prezentuoti visus Amerikos 
lietuvius, vadinas, visas Lie
tuvių partijas ir grupes (ne 
komunistiškas.).

Grupių ir organizacijų va
dai privalo iš anksto bendrai 
susitarti bei padaryti tarpu
savio vieningą santaiką, pri
valo išvien šaukti visuotinį 
seimą, jeigu jis norima va
dinti visuotiniu. Lietuvių jė
gos kovai už Lietuvos nepri
klausomybę turi būti tan- 
džiai suorganizuotos.

Vardan kenčiančios, naiki
namos Lietuvos ir mūsų tau
tos žmonių, mes maldaujame 
visus lietuvius, nuoširdžiai 
mylinčius savo tėvų žemę, 
mesti visus užsispyrimus į 
šalį, o imtis našaus Lietuvos 
laisvinimo darbo.

Stokime į darbą visi kaip 
vienas, kad Lietuva atgautų 
pilną nepriklausomybę savo 
etnografinėse ribose, būtent 
nuo Lenkijos Suvalkus, Au
gustavą, Gardiną, su Nau
garduku, ir Lietuvos Brasta 
nuo Rusijos; gi nuo Vokieti
jos su Klaipėda, Tilže ir Ka
raliaučium.

Jei Rusija turi drąsos rei
kalauti niekad jai nepriklau
siusio Karalaučiaus, tai ko
dėl lietuvių tauta turėtų bi
joti reikalauti sau to, kas bu
vo Lietuvos per amžius.

Tad už laisvą, nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, žemai
čiai, aukštaičiai, kapsai, za
navykai, dzūkai ir visi lietu
viai — dabar arba niekados!

UŽ A. L. T. Skyrių 
„Ant. Žiemys

Rugsėjo 23-30, Detroit, 
Mich., šv. Petro bažnyčioje, 
40-tės atlaidai ir Triduum, 
kun. Antanas Mažukna, MIC.

Spalių 14-16, Cleveland, 
Ohio, Šv. Jurgio bažnyčioje, 
40-tės atlaidai, kun. Adomas 
Markūnas, MIC.

Spalių 14-16, Wilkes-Bar
re, Pa., švč. Trejybės bažny
čioje, 40-tės atlaidai, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Spalių 21-28, Lowell, Mass., 
Šv. Juozapo bažnyčioje, re
kolekcijos, kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC.

Gruodžio 16-26, Baltimore, 
Md., šv. Alfonso bažnyčioje, 
kun. Antanas Mažukna, MIC.

Kovo 11-17, Cambridge, 
Mass., Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, rekolekcijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 18-31, Chicago, Ill., 
Aušros Vartų bažnyčioje, 
dviejų savaičių misijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 25-31, Chicago, Ill., 
Šv. Jurgio bažnyčioje, misi
jos, kun. Antanas Mažukna, 
MIC.

Balandžio 1-7, Pittston, 
Pa., šv. Kazimiero bažnyčio
je, misijos, kun. Adomas 
Markūnas, MIC.

Balandžio 1-14, Chicago, 
Ill., Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
dviejų savaičių misijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC. ir 
kun. Antanas Mažukna, MIC.

Balandžio 8-14, Chicago, 
Ill., Šv. Juozapo bažnyčioje, 
misijos, kun. Adomas Mar
kūnas, MIC.

Balandžio 15-21, Chicago, 
Ill., Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, misijos, kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC.

Nuotrupos
— Serga Stepone šilans- 

kienė, per ilgus metus vado
vavusi Altoriaus ir Rožan
čiaus moterų dr-jai. Turima 
vilties, kad liga nėra pavo
jinga ir kad ligonė veikiai 
pasveiks.

— Mokyklos vaikučiai dė
koja mūsų kunigams už gra
žų išvažiavimą Marijos Var
do dienoje. Oras buvo kuo 
puikiausias: nešalta ir ne
karšta.

— Už savaitės mūsų kuni
gai pradės lankyti parapijos 
žmones. Pirmučiausiai jie 
bus Curtis Bay ir Belair Road 
miesto dalyse. Patys kuni
gai atneš ir plotkeles.

— Girdėjau, kad lapkričio 
m. turėsime svetimtautį vys
kupą kaipo svečią mūsų baž
nyčioje. Vyskupas Toolen, iš 
Mobile, Alabama, vyskupijos 
bus mūsų tarpe lapkričio 11, 
12 ir 13 d.d. Kaip per mišias 
sekmadienį, taip per novenos 
pamaldas pirmadienį ir an
tradienį sakys visus pamoks
lus. Susidomėję lauksime.

— Pirmadienį, rugsėjo 3 d. 
su ašaromis buvo nulydėtas 
į Holy Redeemer kapus a. a. 
Vincas Vaitukaitis. Velionis 
sirgo arti metų laiko. Abu
du mūsų kunigai lankė jį 
kaip ligoninėse, taip namie.

— Vincas ir Ona Grajaus
kai, sėkmingai išgyvenę 50 
metų krūvoje, sekmadienį, 
rugsėjo 2 d. atėjo šv. Alfon
so bažnyčion sudėti tinkamą 
padėką Dievui už malones, 
gautas per pusę šimto metų 
jų vedybinio gyvenimo. Iš
kilmingas mišias laikė kun. 
Dr. Mendelis. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių, kaip per kokius 
atlaidus.

— Atsilankantieji šv. Al
fonso bažnyčion lietuviai ir 
svetimtaučiai su įdomumu 
skaitė meningai išdirbtą liu
dijimą, kurame plačiai apra
šoma šv. Alfonso bažnyčios 
maldininkų $6,000.00 dovana, 
išmokyti jaunuoliui į kuni
gus, kuris darbuosis juodžių 
tarpe.

PASKIRTAS VYSKUPU

Prelatas William A. Scully 
paskirtas Albany diecezijos 
vyskupo padėjėju — vysku
pu.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS

Pietų Amerikos Lietuvių
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata
Tik 1

“LAISVOJI
Calle Rio de

doleris
LIETUVA”
Janeira 4001

Villa del Cerro
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Baltimore, Md

Primicijos
Teko išgirsti, kad rugsėjo 

30 d. 11 vai. mūsų bažnyčio
je laikys primicijas svetim
tautis Pranas Lang. Šis jau
nuolis susipažino su mūsų 
kunigais per No venos pamal
das, ir kuomet jo vyresnysis 
brolis Jurgis staigiai mirė du 
metai atgal, tai mūsų klebo
nas ne tik jį priglaudė, bet 
paėmė savo globon. šio mė- 

i nėšio 22 d. klierikas Lang 
bus įšventintas kunigu semi
narijoj Kanadoje.

Krikštai
Sekmadienį, rugsėjo 16 d., 

kun. Dr. Mendelis suteikė 
krikšto sakramentą Rekų 
sūnui ir Voksų dukrelei. Pir
masis gavo vardą Povilo An
tano, antroji — Daratos Ma
rijos. Povilo Antano krikšto 
tėvai buvo Albertas Lapa- 
činskas ii’ Elena Bekerskie- 
nė, o Voksaitę prinešė prie 
krikšto Elžbieta čėsnienė ir 
gėlininkas Cummings.

Viskas paruošta
Juozas Kašinskas, kun. 

Antano Dubinsko 15 metų 
darbuotės mūsų parapijoj 
sukaktuvių bankieto pirmi
ninkas, praneša, kad šiai iš
kilmei jau viskas parengta 
rugsėjo 23 d. Jakaičio muzi
kantai gros vakarienės metu 
ir šokiams po vakarienės. Mi- 
sijonierius kun. Jonas Kidy
kas, S.J. atvyks iš Philadel-

Gudrus pasakymas
Mokytojas: — Jonuk, kiek 

tavo tėtukas mokėtų, jei jis 
būtų skolingas 15 dolerių mė
sininkui ir du duonkepiui?

Jonukas: — Nieko, ponas 
mokytojau. Jis išsikraustytų 
iš dabartinės vietos ir 
keltų gyventi anapus

persi- 
tilto.

Kitas kaltas
Vytautukas parėjo 

iš mokyklos apsiverkęs.
Jis skundžiasi: „Mokyklo

je ' mane skaudžiai nuplakė, 
nes aš tik vienas galėjau at
sakyti į mokytojos klausi
mą.”

Motina, negalėdama su
prasti, pyktelėjo, girdėdama 
apie savo vaikelio nelaimę.

Bet perėjus piktumo aud
rai, ji paklausė vaiko: „Ko 
mokytoja tave klausė?”

„Ji norėjo sužinoti, kas 
įpylė rašalo jai į pieną”.

namo

Lengva įspėti
Simas: — Ką neši tame 

maiše?
Ignas: — Arbūzus.
Simas: — Kelis?
Ignas: — Gerai, jei įspėsi, 

tai atiduosiu abu.
Sunku atskirti

— Zigmai, kaip tavo nau
jagimiams dvynukams eina
si?

— Nežinau. Kiekvienas 
taip garsiai verkia, kad nė 
vieno negali išgirsti.

Trumpai
Žmogus (skutykloje): — 

Prašau nukirpti visus tris 
trumpai.

Barzdaskutys: — Kokius 
tris?

Žmogus: —
ūsus... ir šneką.

Pranas Bekampis

Plaukus...

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas 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.
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AMERIKA Rugsėjo-September 21

SAVO LAIKRAŠTĮ REMSIME VISADOS...
Tai žodžiai, kuriuos mes dažnai girdime iš mūsų nuo

širdžių draugų-rėmėjų ir „Amerikos” laikraščio skaitytojų. 
Laikraščio spausdinimas šiais laikais dėl įvairių sunkumų, 
kaip darbininkų, reikmenų ir popieros brangumo, sudaro 
labai daug rūpesčių leidėjams. Bet yra daug prietelių, kurie 
visu nuoširdumu prisideda prie to darbo palengvinimo. Pa
skiausiu laiku prisidėjo ar tai aukomis ar tai darbais šie 
asmenys:

 <s>-----------------------------------------------------------------

AUKOS „AMERIKOS”
PIKNIKUI

Rugsėjo 9 d. įvykusiame 
piknike „Amerikos” reika
lams aukojo šie nuoširdūs 
prieteliai:

P. ir T. Barzilauskai — 
$5.00;

M. Brangaitis — $2.00;
Jonas Maknavičius ir V.

Pūkas po $1.00.
Už šias aukas ir nuoširdu

mą tariame ačiū.

PIKNIKO DARBININKAI

BALF NEW YORKO APSK. 
SUSIRINKIMAS

BALF New Yorko apskri
tis šaukia susirinkimą antra
dienį, rugsėjo 25 d., 7:30 vai. 
vakare BALF Sandėlyje, 101 
Grand Street, Brooklyne.

Šin susirinkiman kviečia
mi lietuvių draugijų valdybų 
atstovai ir visuomenės vei
kėjai.

Susirinkime bus svarsto
mas Tautinio Karo Fondo va
jus ir tam reikalui išrinktas 
komitetas. Valdyba.

B rook) yno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9228
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

jdo žodis.

Uratai".

J

* AMERIKOS LIETUVIŲ
\ LIKŲ VISUOMENIN

) KULTŪRINIO GYVI
* SAVAITRAŠTI!

) EINA KAS PENKTA

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

toj kareivis 
į su lietu- 
z Vokietijoje, 
į ir rūpes- 
įške: 
j tais žmo- 

įasjųsun- 
vienas, 

jjjiirpadė- 
.jietuvos lais- 
A kad kai 

_______ . . įsės, čia ns- 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias paslrinklma$ (0 matyti. 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge^ žinau, 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS^' ..

T i au atjaustų
Juozas Gink u s f;Visomisjė-

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y išlais-
įmonės bran-

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Nutraukė 28
Kariuomer

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
geriausios Rūšies

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. <

Kad Pergalės piknikas gra
žiai pasisektų, jame dirbo ke
liolika visuomet prijaučian
čių savo laikraščiui asmenų: 
K. Baltrušaitis, K. Krušins- 
kas, P. Montvila, J. Tumaso- 
nis, S. Lukas, M. Vamis, K. 
Dobrovolskis, J. Skarulis, K. 
Galčius, J. Butkus ir V. Že- 
mantauskas.

Sunkiausį darbą, kaip pa
prastai, dirbo moterys, stro
piai platindamos laimėjimų 
bilietėlius, šios darbščiosios 
bitelės dirbo sušilusios:

B. Adomaitienė, J. Gražie
nė, P. Ražickienė, S. Suba- 
tienė, R. Pankevičienė ir U. 
Šarkauskienė.

Visiems šiems darbuoto
jams priklauso nuoširdus 
ačiū. Adm.

VIENUOLYNO NAUDAI 
' PARENGIMAS

Nukryžiuoto Jėzaus sese
rų vienuolynui Brocktone pa
remti rengiama Bunco parti
ja.

Partija bus Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne, 
rugsėjo 28 d., penktadienį, 
8 vai. vakare.

Prašome visus gausiai at
silankyti ir paremti lietuves 
vienuoles, naujai įsikūrusias 
savo motiniškuose namuose.

Rengėjos.

Angelų Karalienės par. Jaunuolių Benas, globojamas kun. A. Masaičio. šis benas 
jau keletą kartų yra pasirodęs šauniai lietuvių ir svetimtaučių tarpe.

Šį šeštadienį, rugsėjo 22 d., parapijos salėje įvyksta jų pirmieji metiniai šokiai. Prie 
gero orkestro visi galės smagiai laiką praleisti.

Sodalietės ir šiam Bunco 
buvo numezgusios staltiesę, 
kuri buvo leista išlaimėjimui.

Į šį vakarą atsilankė Mas-

NEREIKS PUNKTŲ^“ hetu‘
______ jbat Jų visa

Iš tikrų šaltinių sužirtos lietu- 
kad mėsos racijonavf. įad šie jų 
baigsis spalių 1 d. K

Washingtonas. — 
dentas Trumanas 
Kongresui, kad kari 
išlaidas sumažintų 1 
nais su viršum dole.

Liepos mėn. kai 
savo reikalams tur 
giau kaip 60 bilijont 
Prezidento siūlymu 
nančius 11 
menė savo 
31 bilijoną 
18 bilijonų
cijos reikalams ir 
zacijai.

Prezdentas prar 
ligi kitų metų birž

mėnesii 
išlaidon 
dolerių, 
skiriam

Petho sodaliečių pirmininkė bai is ir suvaržymag b ^irm. galo Amerikos kr 
Mrs. Brady. Ji paliko mums pirkti bus sumažinta ligi

MIŠIOS ADVOKATAMS

Rugs. 27 d. šv. Karoliaus 
bažnyčioje Brooklyne, bus 
mišios advokatams, šv. mi
šias atnašaus vyskupas Mol
loy. Prasidės 10 vai. ryte.

PAGERBIMO VAKARIENE

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

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. pirmininkėMūsų, Amerikos lietuvių, 

veikloje esti daug vadinamų
jų „tyliųjų” veikėjų, kurie, 
nepretenduodami į „didžiuo
sius”, dirba ilgus metus lie
tuvišką naudingą darbą.

Kartais jų niekas ir nepri
simena, bet būna ir atvirkš
čiai.

Štai vieną iš tokių ruošia
masi pagerbti jo 35 metų vi
suomeninio organizacinio vei
kimo proga. Tai Petras Mont
vila. —

Vakarienė įvyks lapkričio 
10 d., Apreiškimo par. salė
je.

Bilietai jau smarkiai pla
tinami. Jų galima gauti pas 
veikėjus ir „Amerikos” ad
ministracijoje. Prašome juos 
įsigyti iš anksto. R. J.

Apkalbėjimas suteršia ap- 
kalbėtoją ir jo priešą.

Sokratas

DARIAUS GIRĖNO PA
MINKLO REIKALU

Dariaus-Girėno paminklui 
statyti komitetas praneša, 
kad Brooklyn© ir apylinkės 
lietuvių organizacijos, drau
gijos, klubai, chorai yra kvie
čiami į konferenciją aptarti 
paminklo reikalams.

Konferencija įvyks spalių 
14 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo svetainėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Atstovą reikia siųsti vieną 
nuo draugijos ir po vieną nuo 
kas nuo 50 narių.

Po konferencijos ten pat 
įvyks vaišių pramoga.

Šiuo metu paminklo fonde 
yra $2,698.76 aukų.

Dabar norima Dariaus-Gi
rėno paminklo statymas su
jungti su šiame kare žuvusių 
lietuvių karių pagerbimu.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Mūsų Apylinkėje
• Kun. Dr. J. Končius rug

sėjo 30 d. vyksta į Chicagą, 
kur BALF Chicagos apskri
ties vakare pasakys pagrin
dinę kalbą.

® Dr. Statkus, buvęs armi
joj kapitonu, vėl pradėjo gy
dytojo praktiką Maspethe. 
Jis neseniai grįžo iš Angli
jos.

® Henrikas Vencevičius 
Vokietijoje sutinka daug lie
tuvių. Apie tai jis rašo savo 
artimiesiems.

® Karys J. V. Navickas, iš 
ligoninės gavęs atostogų, bu
vo užsukęs New Yorkan. Dar 
turės grįžti į Texas gydytis.

• A. Drūktenytė iš Chica
gos atvyko New Yorkan stu
dijuoti dainavimo

® žukienė ir Vera Kaspe- 
raitytė iš Waterburio buvo 
trumpai apsilankę New Yor
ke pas pažįstamus.

® K. Vaškas išvyko į Vy
čių seimą Cicero, III. Jis yra 
Newarko kuopos atstovas.

® Ch. Basanavičius išvyko 
pereitą savaitę į Cicero, III., 
dalyvauti L. Vyčių seime.

® Pr. Vaškas šią savaitę 
važiuoja į Vyčių seimą.

• L. Ulrichienė pereitą sa
vaitę lankėsi Marianapoly ir 
dalyvavo T. Marijonų rėmė
jų seime. Marianapoly moko
si du jos sūnūs.

® J. Boley iš San Francis
co, pakeliui su vaidintojais į 
Pacifiką, siunčia sveikinimus 
pažįstamiems.

® Konopinskienė pereitą 
savaitę buvo nuvykusi Ma- 
rianapolin, kur mokosi jos 
sūnus Kazys.

® Edwardas Pavilonis bu
vo grįžęs atostogų 13 dienų 
pas žmoną Kazę ir dukrelę 
Charlotte. Grįš tuojau atgal 
karinei tarnybai. Tarnauja 
jau 5 mėnesiai tankų divizi
joje. Atsižymėjęs keletą kar
tų šaudyme įvairiais kari
niais pabūklais. Gavęs kelis 
medalius.

® J. Misevičienė, gyvenan
ti Brooklyne, ir M. Gajaus- 
kienė, iš Woodhaveno, sugrį
žo po atostogų iš Rogers 
Lake, Conn.

Angelų Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 23 d., Amžinojo Rožan
čiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Narės prašomos 
dalyvauti pamaldose.

Parapijos vaikučių Beno 
linksmas vakaras bus šešta
dienį, rugs. 22 d., parapijos 
salėje. Bus tai metinių su
kaktuvių minėjimas.

Jaunuoliai, kurie visur ir 
visuomet gražiai pasirodė ir 
linksmino savo muzika, yra 
verti paramos.

Visi dalyvaukime jų pa
rengime.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Šv. Vardo draugijos ru
dens balius bus spalių 27 d., 
šeštadienį.

Bilietai jau pardavinėjami. [ 
Į balių kviečiamas jaunimas,' 
nes bus orkestras, ir visi ga
lės gražiai pasilinksminti.

Parapijos jaunimas kvie
čiamas rašytis prie choro.

Pamokos būna penktadie
niais 8 vai. vak. parapijos 
salėje.

Mokoma naujausių dainų 
ir bažnytinių giesmių.

Mergaitėms ir vaikinams 
labai gera proga išmokti dai
nuoti.

Maspetho Žinios

brolis Konstantinas, išbuvęs 
Europoj 3 su puse metų.

— Girdėti, kad iš kariuo
menės parvyksta V. Vyš
niauskienės sūnus S. Tauras.

— Rugsėjo 10 d. įvyko Ka
rių Motinų draugijos susi
rinkimas. Nors karas jau 
baigėsi, vis dėlto nutarta pa
laikyti ilgesniam laikui drau
gija. Kitas susirinkimas bus 
metinis, spalių 1 d., pirmadie
nį, po novenos pamaldų.

— Automobilio nelaimėje 
buvo užmušta Petrulių gimi
naitė Florence Kvietelaičiūtė, 
Mahanoy City, Penn.

Už jos sielą bus gedulin
gos mišios lapkričio 5 d. 7:30 
vai. Maspetho parapijos baž
nyčioje.

O. P.

Apreiškimo 
Parapija

Gimtadienio parengimas
Rugsėjo 15 d. Mot. Są-gos 

29 kuopa surengė „surprise 
party” P. Terebeizienės na
muose savo pirm. Subatienei 
jos gimtadienio proga.

Susirinkusios sąjungietės 
ir viešnios rado stalą išpuoš
tą, o viduryje gimtadienio 
pyragą su žvakutėmis.

Pavalgius, sveikino, daina
vo „Ilgiausių metų” ir įteikė 
dovaną.

Subatienė dėkojo visoms 
atsilankiusioms į netikėtą 
parengimą, sąjungietėms už 
gražią dovaną, p. Damašie- 
nei už gardų pyragą.

Aguona

gražių minčių del sodaliečių 
ateities bendros veiklos.

Rengėjos 
tangas, kad paįvairintų va- nas gy 
karą. Jos dėkingos visiems 
atėjusiems, nes gausus atsi
lankymas padėjo sodalietėms 
padengti lėšas parapijos ka
reivių kalėdinėms dovanoms, 
kurios bus siunčiamos į už
jūrį.

______ i . . .
Rugsėjo 17 d., Vargdfį iįetu.

įpriminimasĮ™011^-
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dėjo visas pas- Seselių šv. Pranciškaus (^uoseyra

Rengėjos

PAIEŠKOMA

Marcelė Urbon (žindžiū- 
tė), kilusi iš Kalvių kaimo, 
Veliuonos valse., Kauno aps
kričio, dabar gyvenanti 
Brooklyn, N. Y.

Prašome kreiptis į „Ame
rikos” adm.

Antanas Poškus paieško 
Kazimiero Dičkausko, gimu
sio apie 1895 m. Lietuvoje, 
Gražiškių valse., ir jo žmonos 
Adelės, iš namų Liepinaity- 
tės.

Dičkauskas gyveno Brook
lyne.

Žinantieji 
„Amerikai”.

praneškite

SUKČIAVO

Louis Schwarz, pirminin
kas, ir Melnikoff, iždininkas 
namų patarnautojų unijoj 
New Yorke suspenduoti dėl 
surastų suktybių unijoje.

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

Svarbu ne tai, kaip ilgai, 
bet kaip gerai gyvename.

Tomas Kempietis

— Sąjungietės išrinko M. 
Tamošauskienę, M. Norkevi- 
čienę, V. Gražulienę ir A. Jo
cienę atstovėmis į apskrities 
suvažiavimą, kurs bus rugsė
jo 23 d. Kearny, N. J.

— Rožančiaus draugija 
ruošiasi vaidinimui ir baliui 
rugs. 30 d. 6 vai.

Prašome visų jaunų ir se
nų atsilankyti ir gražiai lai
ką praleisti. Lošėjos seniai 
ruošiasi suvaidinti kažką 
juokingo. Bus ir šokiai, ge
ram orkestrui grojant.

— Į laivyną išvyko Juozas 
Litvinas.

Iš kariuomenės grįžo jo

Sodaliečių vakaras
Rugsėjo 16 d. buvo sureng

tas Bunco ir kortų vakaras 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengė Jaunų Moterų Sodalie
čių draugija. Publikos atsi
lankė apie 200.

Daug dovanų buvo gauta 
iš įvairių krautuvių.

Sodalietės reiškia savo pa
dėką ponams Ginkams už ap
garsinimą per radiją, be to, 
už prisidėjimą su dovana, D. 
ir Z. sodės kompanijai, Schols 
kepyklai už gražų tortą, 
Loesers, Namm’s ir kitoms 
krautuvėms.

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius 

WWRL 1600 kc.KETVIRTADIENIAIS 7:30

7:30

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

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

J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AD. JEZAVITAS in ran at v Muzikos Vedeja

EV. 7-7142 ' PraneŠlm,J Direktorius EVergreen 8.S626

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

į LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ I

į KLUBAS Į
Juozas Zakarauskas, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA= =3
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

i----------------------------------------- -- 1
MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS LR IŠ KITUR.
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MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 16, N. Y.

Patriko kated ( 
New Yorke švęs 100 1^ su ' 
jubiliejų. maldanti)

.įu, kada ru- .
PARDAVIMUI* švaisty- j 

- stovyklas, . 
Ridgewood, — 2 šeimynų jodinėti, 

rinis namas, 11 kambarių, '„r. ,
ma, garadžius. Tuščias 1 
tas. — $9,500. į

3 šeimynų mūrinis namas^ ^^6’ 
skirai statytas. 17 kambarifWP38*1/' 
luma, garadžiai. $ nešti, nie-

šaukite: REpublic 9-l» stovyk-
— arais. įsakyti

P ARDUOD AM^jįgg vaj.
Geri, pigūs, patogūs n^^^eame- 

Gerose vietose. Patarnav"®0“™8' 
teisingas. 211

Apdraudžia viską, kas ti1 ‘ 
prašo. Apdraudžiu (insuring sustaty- 
žmones. imi su Itali-

Kreipkitės: .hl Italijos ko-
Josepli Vastunai:Er^ab* u laisvomis

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, įh vyriausy- 

Tel. EVergreen 7-1670^ a8re8Oriai 
-i ii tokių kul-
i hip Lietuva,

Clement A. Voktį
(VOKETAITIS) te,įSi

Advokatas P»-
S agresijos jė- 

41-40 — 74f h St remtos ir kad
Ėta tautoms, 

Jackson Heights, N. 'isą jr žodžių
NEwtown 9 - 5972 a rea^1l

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 | 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų iš- $ 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat- 

žį vių cementavimų ir kt. darbus. $ 
” 293 MAUJER ST., |

BROOKLYN 6, N. Y.n i

Kokia čia mįslė - 
dro tarp komunisti 
kratų?

Komunizmas sa 
yra paremtas dil 
nemėgsta jokių ( 
nių idėjų ir metod

Tad kaip jie g 
demokratinių lieti 
— gal jie perverti 
lį ar kas atsitiko 
taip neseniai jie p; 
grįžtą prie prolet 
voliucijos. . .

Ne, jie savo g; 
keitė. Bet jie žin< 
kas nevažiuos į t; 
jeigu jis bus šauk 
ševikų vardu. Tad 
meškerioti dėme 
demokratų vardu.

Jiems visaip te 
tytis, kad žuvį an 
kerės pagavus. J 

i niai jie mėgsta 
vandeny savo au 

■ tyti. * •
Jau nekartą i 

lietuviai išsiilgę 
gos Europoje ir 
šaulio dalyse.

Skeptikai į i 
pirštais rodė ir si 
va, įsigeidė tas k 
tūros! . .

Bet atsirado ir 
reikalą suprato 
kad tai yra toks 
nis lietuvių m; 
duona ir drabuži

Šalpos Fondi 
knygų vajų.

Visi, kurie tu 
1 knygų, turėtų j( 

savo brolius tre
Jie gi vis pra 

te knygų!
Čia dar vienai

Europos:
„Mes, lietuvis 

granitas, kanti 
pakelti vargo n;

• -=amį žmonės
-iuiaa ir krau

tų i o nelietuviai saugok bavo
*i nešti laisvės 

Teikiamas geriausias aO, o ne politi- 
patikrinimas, prižiūrėjim 
AKINIAI prieinamiausio:1 ‘ 
kainomis pagal jų rūšis. N lietuviams ir

Si ištaiga įsteigta prieš 40 mt York 
$ pereitą penk-

Stenger & SlengįlliViK-Jur- 
OPTOMETBISTAS - OPTffi.^ /į^“'

394-398 Broadway, Brooklyn, i®)kratijOS ] 
  ^irti su gyvy- i 
1 ... paliečiau-

'bilijonų žmo-
LIETUVIŠKA ^je ir vidų 

A t T T n ii ir turi pri-
ALUDE ^Wyti savo

KASDIEN b
Patogi Vieta Užejimtffcltijos valsty- 

Su MOTERIMS puikų po- 
DJDELIS PASIRINKIMAS 530 Valdy- 

VISOKIU GĖRIMŲ 5 HlSl] NKVD
JUOZAS ZEiDAT^ 

41J Grand Street -fertosdar- 
Brooklyn, N. Y. JMygose”.

~^fti šioje ša- 
HAvemeyer 8 - 0259 J^ię, kač

T? A T T> TT ir T? TT G k . F

FOTOGRAFAS**
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.

lėsime grįžti 1 
tik laisvom

Šiame kritišl 
te kreipiamės 
prašome pagelb 
ros, spaudos, t 
giame užgesti.”

★ •
Vyčių seimai 

jo nuoširdaus <
Jau prieš ta 

leidę gražų si 
„Vytis” mimei 

i
, „Vytis” šier 
’ savo sukaktum 
. d. sueina 30 d 

rodė pirmas j(

Iš įvairių m 
nų ypač nore 
pasiryžimą g 
Vyčių veikim; 
kai ir mergai! 
anksto į šią o 
ja suaugs, tai 
siliks jai ištil

4

UI?
J1.. komunistai j-.

55 šaukia de- čiu jie bus ge 
i^seimą. lietuviai ir ki
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