
Brooklyn® Lietau; TAI KAIP
Dr. John Waluk

161 No. 6th Street

limetojai. 
tandymas. 
komunistams. 
Jtija gyva! 
is nelinkime...

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTORINIO GYVENIMO 

SAVATTRAŽTIS

EINA KAS PENKTADIENI

NAUJIENOS (Ex
1739 SO. HALSTED ST. 

PILSEN STA.
CHICAGO, ILL.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

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

Tel.: STagg 2 - 2133

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI X. PENKTADIENIS, LAPKRIČIO - NOVEMBER 5, 1942 No. 45 (455) Kaina 5c.

Tel. STagg 2-7177

Alfred J, K
(Varis

ADVOKATAS

219 So. 4th Street,

fčio 3 d. rinkimai 
tad respublikonai y- 
hti partija. Jie stam 
jo New Yorko, Ka-

Connecticut, Illi- 
sachusetts, Nebras- 
homos valstybėse, 
jjo daugiau vietų 
i daugiau guberna-

KARDINOLAS UŽ VISIŠKĄ PERGALĘ 9 ti s h rJ.'cvas
Nau jas Karys

,usio laimėjimo res- 
i pasiekė New Yor- 

(Wiiliamsbur^h Brida? bėje’ kur per 20 me- 
bes administraciją 
aokratai. Milžiniška 
į dauguma pareiškė 
ti New Yorko vals- 

SALDAINIŲ P^&bernatorium respu- 
GERIAUSOS ■’homas E. Dewey,

‘ ’"kandžiai, Kava, erna-toriaus parei-

Tel. EVergreen 4-7142

Lengvi Užkandžiai, Kava, Ariau, 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENJ •ruoniųiAi—rxoiua—VAIVAItienn r JS Cltl 1943 UT. SaU- 
AISKRYMAS gamintas namie U ' 
riaušių bravorų. Parengimams nrllma^i >■ , , . .

t __ i ’ nepaprastas lai- 
jau dabar išstato jį, 
tlią asmenybę 1944 
zidento rinkimams, 
tonai jo asmenyje 
;i labai aiškių vil-

Juozas Cinku,
495 Grand Street,

dėtuvių Radijo Balso iš f 
VHOM, 1480 kcs., kiekvie-įį^ 
ią dieną nuo 11:30 vai.

Pr.

<4 feį.
>n La

NEVALGYSIM MĖSOS
IR ANTRADIENIAIS

Philadelphia. — Didžiu- Laiško gale prezidentas pa- 
je „Convention” salėje lap-[sakė taip: „Šiomis krizės 

1 d. įvyko katalkų dienomis visi privalome su-
Jose sijungti darbe ir maldoje, kų tėvas Martin J. Pfunt- 

kad pasiektume pergalės ir nėr, 37 metų, mėsininkas, 
grąžintume pasauliui tarp- įstojo savanoriu į kariuome- 
tautinę santvarką, kurioje nę. Jo žygiui pritarė žmona, 
vyrautų tikri krikščioniški kuri pareiškė, kad jos šei- 
dėsniai.” ma bus tinkamai aprūpinta.

Jų vaikų amžius siekia nuo

Rochester. — Devynių vai-kričio 1 d.
pamaldos už pergalę.
dalyvavo per 21,000 žmonių, 
kurie meldėsi už pergalę, 
už pastovią taiką ir už žu
vusių karių vėles.

Po mišių kalbėjo kardi
nolas Dougherty, kurio kal
ba buvo perduota per radi
ją ir Amerikos kariams už
sienyje. Amerikos kariams stojęs 
jis prašė, kad „Dievo glo
bojanti ranka būtų ištiesta 
kiekviename mūšyje prieš 
mūsų priešus.”

Pamaldų rengėjams at
siuntė laišką ir prezidentas yra 27 metų amžiaus. Sa- 
Roosevelt, kurs pareiškė vo žygiais jis nesididžiuo- 
džiaugsmo, kad kreipiamasi ja. .
į „Visagalį Dievą užtikrinti ką šimtai ir tūkstančiai a-'vę nupirko Amerikos 
pergalę ir taikai pasiekti.” merikiečių karių atlieka. riausybė ir atiduod

dėsniai.”
Nušovė 19 lėktuvų

Norfolk, Va. — Čia savo 2 iki 17 metų. Dvi mergai- 
žmonos aplankyti buvo 

majoras John 
Smith, marinų lakūnas, 
atvyko, iš Gvadalkanalo 
los, kur kautynėse jis 
šovė 19 japonų lėktuvų.

Šis pasižymėjęs lakūnas

su- tęs yra dvinukės.

Jis 
sa- 
nu-

etuvių akys buvo 
>s į adv. Drake-Dra- 
dymą laimėti rinki-

Detroit. — Fordo automo- 
- --------- — bilių padangų dirbtuvė bus 

Jis pažymi atlikęs tai, išgabenta į Rusiją. Dirbtu-
■ ■ ’ “ s vy-

atiduoda ru
sams pagal susitarimą.

KARŽYGIO PATARIMAS SAVO SŪNUI £Umt
tus pagaminti milijoną pa
dangų (tires).

JK Ts

ngresą. Jam nepasi- 
1 jo pralaimėjimasjo pralaimėjimas

Arlington, $tass. — Šia
me mieste gyvena nuskan
dinto „Wasp” laivo leite-

Mayoras La Guardia krei- ;as, vos tik 2,444 bal kad amerikiečiai sugeba pui- 
>ėsi į viešbučius ir valgyk- 
as susilaikyti antradieniais 
tuo mėsos valgių. Jis krei- 
)ėsi ir į šeimas panašiai 
>asielgti — apsieiti be mė- 
iškų valgių antradieniais.

Mito, rime palinkėti adv.
_. pralaimėjimą pa- 

fe mėjimu. Prieš dve-

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

Dewey Rinkimus
New Yorko valstybės gy

ventojai lapkričio 3 d. išsi
rinko ateinantiems ketve- 
riems metams gubernato
rium Thomas E. Dewey, re
spublikonų partijos kandida
tą.

Naujasis gubernatorius 
gimė 1902 m. kovo 24 d. 
Owoso, Michigan valstybėje. 
1923 m., baigęs Michigan u- 
niversitetą, persikėlė į New 
Yorką. 1925 m. baigė Colum
bia universitetą ir pradėjo 
advokato praktiką. 1928 m. 
birželio 16 d. jis vedė Fran
ces E. Hutt, su kuria jis su
sipažino muzikos mokykloje. 
Šalia savo studijų Columbi- 
jos universitete, Dewey lavi
no savo balsą, giedodavo ba
žnyčiose, iš ko užsidirbdavo 
mokslui ir pragyvenimui

1931 m. Dewey jau buvo 
veiklus respublikonas, prik
lausė jaunų respublikonų klu 
bui. Apie 3 metus jis buvo 
federalinio prokuroro Meda- 
lie padėjėju.

1935 m. gubernatorius Le
hman paskyrė adv. Dewey 
specialiu prokuroru Manhat
tan apylinkei, kur buvo įsi
galėjęs didelis raketas, čia 
jis savo pareigas atliko di
džiausiu pasisekimu ir ener
gija. 1937 m. Dewey buvo iš
rinktas Manhattan© apygar
dos prokuroru, kurio parei
gose būdamas • susilaukė di
delio susidomėjimo ne tik 
New Yorko valstybėje, bet 
visoje šalyje.

THOMAS E. DEWEY,
1942 m. lapkričio 3 d. išrinktas New Yorko valsty
bės gubernatorium 1943 — 1946 mėtų laikotarpiui.

Pirksim Aliejui 
Meksikoje

kiai tvarkytis.
Democracy marches on!

— 4- —
Žinios iš Lietuvos liūdnos, 

ryž-

JAPONAI IŠSTUMTI IŠ KOKODOSWashington. — Vyriau
sybė sutiko kasmet Meksi
koje pirkti nuo dešimties i- 
ki penkiolikos milijonų sta
tinių aliejaus.

Iš Meksikos taip pat per-
turl karna vario, cinko, gyvojo 

sidabro, gumos ir kt.

Gen. MacArthur vadovy- Būną, apie 60 mylių nuo 
C" • Kokodos. Kokodos fronte

japonai stumiami tolyn į 
džiungles. Australai pasiro
dė geri džiunglių kovotojai.

Japonų laivus pakelyje į 
Būną Sąjungininkų bombo
nešiai užklupo, matyti, ne-

jis mėgino laimėti bet jose glūdi ir daug ryž- 
onų partijos nomi- tingumo — tauta tvirtai tiki, 
.ongreso kandidato kad ateis išsilaisvinimo va
lda jis nelaimėjo, landa. Vienas žinomas as - 
"aėj° dveji metai, ir muo iš Europos taip rašo: 

GJKh! įsisuko jo naudai. 
dthLų e, kad uz dvejų me- 
Ucs I vėl mėgintų savo

fer J3-!1 tikrai patek-

cf&le
Mil-I.

JiOTIGi,

! JiM

iOTTCE is hereby given that License No. 
IB 6451 has been issued to the undersigns !Ks.

„Lietuvoje atmosfera sun
kėja. Vokiečiai baigia pas
kutinę dvasią išspausti, ta
čiau žmonės tvirtai tiki pri
sikėlimu”.

smEd 
GB SHb!
tc Elfe
of Site
3 fcf;
(tejik

121 McDonald Avenue, Borough of Brooklji, 
lounty of Kings, to be consumed off the 
iremises.

NICK NISSEN & JOHN G. NISSE< 
.121 McDonald Ave- Brooklyn, N. I.

MOTICE is hereby given tnat License No- 
SB 1521 has been issued to the undersigned 
M sell beer, at retail under Section 1W 
of the Alcoholic Beverage Control lav it 
232 Bedford Avnue, Borough of Broom. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW CIPRI v v 
232 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6366 has been issued to the undersigneo 
to sell beer, at retail under Section IW 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 
74 Meserole Avenue, Borough of,Br™a£ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

74 Meserole

NOTICE is hereby given that Lie®seA°l IB K 
EB 1891 has been issued to the undersign® 
to sell beer, at retail under Section M 
of the Alcoholic Beverage Control tow *■ 
332 Pennsylvania Ave., Borough of Broown. 

I County of Kings, to be consumed on t» 

premises. ___ __ _ __
NATHAN FEIGELES 

332 Pennsylvania Ave- Brooklyn, H.

NOTICE is hereby given that License & 
CB 260 has been issued to the undemgnro 
to sell beer, at retail under Sectm « 
of the Alcoholic Beverage Control 
504-6 Marion Street, Borough of Broow 
County of Kings, to be consumed on w 

PremMSSoR JAMES A. McKINNA. Jr. 
Post 199 V.F.W. of JI. S. 

504-6 Marion St, Br«>kl>u K

NOTICE is hereby given that Licewe 
RL 7864 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor, at retai ® 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 564 Wythe Ave- Borough of 
lyn, County of Kings, to be consum 

the VER()N1CA i WILLIM SKOPIS 

564 Wythe Ave- Brooklyn, N.

STEFAN MUZYKA
Avė., E—

Irake rėmėjai lietu- 
roasidžiaugti atlikę 
eigas. Pirmieji ban- 
sada brangūs, bet 
»ūti labai naudingi

noiku

bėję, amerikiečių ir austra
lų kariuomenės daliniai iš
stūmė japonus iš Kokodos, 
Naujosios Gvinėjos svar
baus miesto. Kokodoje ja
ponai buvo stipriai įsitvir
tinę ir iš jos ruošdavo savo 
žygius tolimesniam įsigalė-
• • '• A a. 1 • • 1 • 1 —

nanto John J. Shea našlė 
su 5 metų sūneliu. Leit. 
Shea žuvo begelbėdamas sa
vo laivą nuo liepsnų. Jis žu
vo kaip karžygis, eidamas 
savo pareigas pavojingiau
siose aplinkybėse.

Spauda paskelbė žuvusio 
karžygio laišką, rašytą š. 
m. birželio 29 d. savo sūnui 
Jackie. Laiškas labai turi
ningas. Jame tėvas aiškina 
sūnui, kodėl jis išėjo į karą 
ir nurodo, kaip sūnus 
elgtis augdamas.

Čia paduosime kelias iš
traukas iš to garsaus laiš
ko, kurį paskelbė didieji 
laikraščiai, -------

„Rūpinkis savo motina. 
Kruopščiai mokykis, kai 
lankysi mokyklą. Būk va
das visame, kas yra gera gy
venime. Būk geras katalikas 
ir tu negalėsi nebūti geru 
amerikiečiu. Žaisk visada 
teisingai. Mėgink laimėti, 
bet jei turėsi pralaimėti, 
pralaimėk kaip džentelme
nas.

„Būk arti savo motinos ir

.A ,f.

Anglai (Pakorė 
Išdaviką jimttr Australijos apylinkė-tikėtai. Kautynėse nušauti w Ąggę Dewey br 

se. penki japonų lėktuvai, ku- 3^"publikonų kandidatas guber
natoriaus pareigoms. Rinki
muose jis pralaimėjo prieš 
gub. Lehmaną tik 65,000 bal
sų.

1940 m. Dewey mėgino lai
mėti respublikonų partijos 
kandidatūrą prezidento rin
kimams. Jis buvo labai arti 
laimėjimo, kai respublikonų 
suvažiavimo dalyviai pasisu
ko į Willkie pusę.

Iš prokuroro pareigų De
wey pasitraukė šių metų sau
sio 1 d. ir vėl pradėjo priva
tinę praktiką. Jo gi artimieji 
draugai ruošėsi šių metų rin
kimams. Respublikonų par
tijos konvencija Saratoga 
Springs mieste be jokio pasi
priešinimo išrinko Thomas 
E. Dewey kandidatu į New 
Yorko gubernatorius.

rie bandė ginti savo laivus.Kokodos užėmimu sulai- 
kytas japonų mėginimas Visi sąjungininkų lėktuvai 
pristatyti daugiau karių į grįžo į savo vietas.

Japonų propagandistai 
per radiją stengiasi japonų 
tautą raminti. Jie vis prane
šinėja apie milžiniškus lai
mėjimus prieš amerikiečius.

Po Koralo mūšio japonų 
radijas paskelbė, kad Ame
rikos laivynas Pacifike su
naikintas, kad Amerika tapo 
tik ketvirtaeile laivyno pajė
ga. Po Saliamono salų pir-

Londonas. — Lapkričio 3 
d. pakartas Scot-Ford, 21 
metų jaunuolis, prekybos 
laivyno jūrininkas. Jis ras
tas kaltu išdavime savo val
stybės.

Pakartasis, kaip išaiš
kinta, nuvykdamas iš Lon
dono į Lisaboną atveždavo 
vokiečių agentams svarbių 
žinių apie laivų judėjimą.

Tai jau trečias Anglijos 
pilietis, pakartas šiame ka
re už išdavystę. Be to, An
glijoje pakarta dar 11 as
menų šnipų, bet svetimša
lių.

NACIAI ŠAUDO LIET. POLICININKUS, 
NESUTINKANČIUS ŠAUDYTI ŽYDŲJfcte Torko valstybės se- 

.Coudert buvo pate- 
ISS® ;lę komunistų nema- 

!*Bliškėlė viešumon ko- 
tamsius darbelius 
<o mokyklose. Keli 

to- 
ie, gaudami žmonių 
ą mokymo dar- 

udojo savo vietas 
nui mokykliniame 
skleisti.

|Į čio 3 d. rinkimuose 
turėjo didelį bandy
mo respublikonų są- 
)W Yorko senatą. Jo 
tas buvo demokra- 

te3 rbiečių kandidatas, 
šiauši rėmėjai buvo 
:ai ir jų pataikūnai, 
rėmė ir tokie įžymūs 
;ai, kaip Fordham 
eto teisių mokyklos 
prof. Wilkinson.
•t 'laimėjo labai aiš- 
į dauguma. Komuni- 
Yorke gavo užsipel-

soikjh 
C Misi 
tori*1

tk įs Į
fKA Iibh‘ ,i buvo atleisti
tooktan.H.T-į**1 - - --

u

NOTICE is hereby given that License. 
E 161 has been issued to the und -■ 
to sell beer, at retail from house tol 
under Section 107 of the Alcoh 
Control Law, Borough of Brooklyn, l*>

KlnKS' ISRAEL ASRELSKY y 

4409 — 14th Ave- Brooklyn, «•

NOTICE is hereby given that Li«n“^ 

C 318 has been issued to toe ■ io; 
to sell beer, at wholesale under• |(
of the Alcoholic Beverage ControI M 
216 Frost Street, Borough of r“ 
County of Kings, to be consumed on 

^“‘“fflLLMAN BEER I216 Frost St- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given th** IS^1 

EB 2361 has been issued to the
■ retail under bed““ 

Control
_ __renue, Borougn « ---į, 
Kings, to be consumed on

GEORGE O'REILLY - y 
Ave- Brooklyn, N-

to sell beer, at _
of the Alcoholic Beverage U 
577 - Fourth Avenue, .BoroughM^^ th. 

County of 
premises.

577 — 4th ___________

NOTICE is hereby givffl
EB 1638 has been issued to the * 
to sell beer, at retail under Seet^ ,t 
of the Alcoholic Beverage t^unl w, 
364 Knickerbocker Av., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 

PrenlISABELLA & JACK t
364 Knickerbocker Ave., BroQslfU' • 

NOTICE is hyeby given that 1^^ 

EB 731 has been issued to M lfi 

to sell beer, at r------ -
of the Alcoholic Beverage 
552 Marcy Avenue, n 
County of Kings, 
premises. —

I 
552 Marcy Ave., 

NOTICE is hereby given that 
EB 434 has been issued to the unde^ 
to sell beer, at retail unde Sec |(
of the Alcoholic Beverage Control 
485 New Lots Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises. DRUCKER N j,

485 New Lots Ave., Brookbu.

issued to the urn" lfi 
retail under Šerti® 
- .„ge Control £

>ue, Borough of , d* 
l, to be consumed on

FEUX HAUBOLD „ y. 
hve.. Brooklyn, »•

Torko valstybės rin- 
i ikričio 3 d. buvo vie- 

S usių ta prasme, kad 
isirengimo metu a- 
rtijų ka ididatai ve- 

: padorią ir džentel- 
i agitaciją. Ir baigč
iai rimtai. Demokra- 
datas Bennett tuo- 
untė sveikinimo te- 
> rinkimus laimėju- 

1$ vey. Panašiai pasiel- 
Bmokratų komiteto 
rley.
savo kalboje kvie- 

ižmiršti rinkiminius 
aus ir vieningai dir- 

pergalei pasiekti.
akė už visišką para- 
identui, už visišką 
ų vienybę.
kimai parodė, kad ir 
įtu Amerikoje demo- 

,|rra gyva. Jie parodė,

(įįj

*

mų kautynių japonai paskel- kla’Jsyk patarimų Nie- 
bė, kad „Amerika liko tik tre L , nePa,m‘rsk.‘ sav° 
čiaeilė laivyno pajėga.” Melskis, kad jis sugrįžtų.

Šiomis dienomis japonai 
paskelbė, kad nuo dabar „A- 
meriką reikia laikyti tik ant
raeile pajėga”.

Japonų propagandistai 
taip meluoja, kad nė nežino, 
kas anksčiau jų pasakyta. 
Mažindami Amerikos laivy
no pajėgumą, jie iškėlė jį iki 
tokio dydžio, koks tikrovėje 
ir yra .

Mūsiškiai komunistai pa
siskelbė „Laisvėje” jungsią 
vienan centran „visus pažan
giuosius Amerikos lietu
vius”. Visiems žinoma, ką jie 
laiko pažangiaisiais. Komu
nistams pažangūs tie 
mens, kurie eina su jais.

Komunistai tversią naują 
centrą iš Lietuvių Darbiniu- kai išgelbėti, 
kų Susivienijimo, Lietuvių Nuo 1941 m. gruodžio 7 
Literatūros Draugijos ir Lie- d. vakarinėje Atlanto dalyje 
tuvių Meno Sąjungos. Visas priešo submarinai nuskandi- 
šias tris organizacijas valdo 
komunistai iš tos pačios pa
stogės, tad ar nejuokinga, 
kai kalbama, kad reikės jas 
vienyti? Juk jos ir taip „su
vienytos”, nes įsakymų ir in
strukcijų klauso iš to paties 
vieno centro.

„Laisvė”, rašydama apie 
pastangas „susivienyti, lap
kričio 3 d. numeryje net taip žęs iš Anglijos, pareiškė, kad 
parašė: amerikiečiai moka tik pusę ..... ,T1 ntorijoje. Nuo tų teisių kiek

anksčiau atsisakė Anglija ir 
Amerika.

Pagal senus susitarimus, 
Nors komunistų lietuvių karo bonų parduota už 814,- kai kuriose Kinijos vietose 

T 4- y.. . . 1 n*. . . - - ■ O O /A "1 I I I r. .v, . , . , , I „ vi, 1. . v, 1 <1 VI

________ , kad jis
Buk toks berniukas ir vy
ras, kokiu tave nori ma
tyti tavo tėvas.”

Leit. Shea buvo baigęs 
jėzuitų Boston College. 
Prieš paskyrimą į „Wasp” 
įgulą, Įeit. Shea buvo Mia
mi lėktuvų bazės viršinin
ku.

Priešas Nuskandino
512 Laivu

Washington. — Lapkričio 
d. laivyno vadovybė pra

nešė, kad pietinėje Ameri
koje priešo submarinas nu
skandino Jugoslavijos pre-

as- kybinį laivą. Torpedavimo 
metu žuvo laivo kapitonas ir 
du jūrininkai. 25 jūrinin-

3

no Jungtinių Tautų 512 lai
vų.

Analai Dauniau

LKFSB gavo žinių, kad 
gyvi išlikusieji žydai Lietu
voje suvaryti į tris gettus: 
Kaune, Vilniuje ir Šiauliuo
se. Iš Vokietijos paskutiniu 
metu ištrūkę Baltijos vals
tybių pabėgėliai pasakoja, 
kad ten žydų gyvenimas la
bai sunkus: jie tegauna tik 
pusę tos maisto porcijos, ką 
kiti gyventojai, verčiami dir
bti labai sunkius darbus, tu
ri sunkumų gauti pirkt dra
bužius ir neprisišaukia rei
kiamos mediciniškos pagal
bos. Už prasižengimus baus
mės griežtos, neišskiriant nė 
mirties bausmės.

Tarp Kauno gyventojų 
kad netoli

nuo miesto esantieji fortai 
nacių, kaip ir anksčiau rau
donųjų okupantų naudojami 
egzekucijoms. Esą vokiečiai 
norėję tiems veiksmams pa

pa- naudoti lietuvius policinin- 
pen- I ~ ’ _ . ’ -1 ‘ J'
kar- ■ -

įsakiusi lietuvių policijos ka
pitonui Kirkilui sušaudyti 
būrį nuteistų mirti žydų. Ta
čiau kapitonas Kirkilas drau 
ge su kitais lietuviais polici
ninkais atsisakė šauti į žy
dus ir už tai vokiečių slap
tosios policijos buvę patys 
lietuviai čia pat sušaudyti. 
Tačiau nuo to laiko gestapi
ninkai atsisakę naudoti lie
tuvių policiją žydų egzekuci- 
Įjoms.

Rio de Žaneiro. — Brazi
lijos kardinolas ir 16 arki
vyskupų pasirašė atsišauki
mą, kuriame pasmerkiamos 
totalitarinės (diktatūrinės) 
priemonės ir raginama bra- vaikšto gandai, 
žilai ginti savo valstybę šia
me kare, kurs „yra teisin
gas ir vedamas žmonijai ir 
krikščioniškai civilizacijai 
apginti.”

Vyskupų pareiškimas 
sirašytas spalių 12 d., 
kiomis dienomis prieš 
dinolo Leme mirtį.

kus. Pasakoja, būk Gestapo

GVADALKANALE DAUGIAU JAPONŲ
Lapkričio 3 d. pranešta, vos lėktuvai ir laivai naikin- 

kad Gvadalkanalo saloje ja- tojai.
! ponai išlaipino papildomus 
kariuomenės dalinius. Tai 
padaryta rytinėje dalyje, šis 
žygis rodo, kad japonai ne
trukus gali vėl mėginti imtis 
puolimo prieš amerikiečius.

Amerikos daliniai Gvadal- 
kanale nuolatinai puola ja
ponų pajėgas. Artimai bend
radarbiauja bombonešiai, ko-

PER KAUNI GABENA RUSUS
Vokietijoje labai trūksta 

darbo jėgų ir naciai paskuti
nių metu gabena vyrus, o 
taipgi moteris iš užkariautų 
IRnsiios daliu darbams i \Tr>- 
kietiją. Ištisais vagonais jie, 
kaip praneša „Newsweek”, 
gabenami per Minską, Kievą, 
Kauną, Rygą ir Taliną.

Vokietijoje Rusijos darbi
ninkai ant drabužių nuolat 
privalo nešioti specialų ženk
lą. Esą numatoma, kad apie 

veikla Lietuvos atžvilgiu ir 353,000 dol. Tam mėnesiui anglai, amerikiečiai ir olan- 2 mil. rusų būsią nugabenta 
judošiška, tačiau pasikorimo kvota buvo numatyta 775 dai galėjo elgtis lyg savo priverstiniems darbams į Vo- 

I jiems nelinkime... mil. dol. I teritorijoj e. kietiją.

Moka Taksu

sek-Washington. — Iždo 
retorius Morgenthau, sugrį- V • V A 1 • • • V 1 — 1 T

parašė:
„Pageidauta, kad visų tri- pajamų mokesčių, kokius 

jų organizacijų centraliniai moka anglai ir kanadiečiai, 
komitetai susieitų į bendrą Tuo pat laiku Morgenthau 
posėdį ir pasikartų”... !pranešė, kad spalių mėnesį

Didele Audra Kvislinn Draudžia
Pasitraukti

Chungking. — Kinijos vy- Rusijos dalių darbams į Vo- 
riausybei Olandijos vyriau
sybė pranešė atsisakanti nuo 
ypatingų teisių Kinijos te

Stockholmas. — Nacių pa
taikūnas, Norvegijos „prem
jeras” Vidkun Quisling išlei
do įsakymą, kuriuo uždrau
dė norvegams pasitraukti iš 
Norvegijos naciu partijos. 
Nuo šiol visi pasitraukimo iš 
partijos pareiškimai bus per
duodami nacių partijos sau
gumo policijai.

Praeitos savaitės gale ja
ponų laivyno jėgos pasitrau
kė iš Gvadalkanalo apylin
kės, kur japonai turėjo labai 
didelių nuostolių jūrų kauty
nėse. Tačiau laivyno sekre
torius Knox įspėjo prieš ga
limą pasitenkinimą, nes ja
ponai vėl mėginsią iš naujo 
tuojau pulti.

Paskutinėse kautynėse ja
ponų nuostoliai buvo tokie: 
du lėktuvnešiai sužaloti, vie
nas kovos laivas sužalotas, 
penki kreiseriai sužaloti.

Amerikos lakūnai pasikal
bėjimuose pareiškė, kad Sa
liamono kautynėse japonai 
paskutiniu laiku susilaukė 
geresnių lakūnų, kurie drįs
ta veržtis į Amerikos bombo
nešių tarpą. Kurį laiką japo
nų lakūnai atrodė esą be pa
tyrimo. Apskaičiuojama, kad 
japonai Gvadalkanalo apy
linkėje per du mėnesiu nete
ko apie 300 lėktuvų. Atrodo, 
kad japonai dabar ištraukia 
savo aviacijos jėgas iš Bur- 
mos ir Kinijos frontų ir siun
čia į Saliamono salas.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

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

L. ŠIMUČIO TRIGUBA SUKAKTIS
I

Šiemet sueina 10 metų, kai 
L. Šimutis yra Liet. Kat. Fe
deracijos Sekretoriumi, 15 
metų kai jau redaguoja 
„Draugą” ir 50 metų jo pa
ties amžiaus.

Leonardas Šimutis yra gi
męs 1892 m. lapkr. 6 d. Šėri
kuose, Šilalės parap., Taura
gės apskr. Jau 1911 metais 
jisai pradėjo rašyti į Lietu
voje ėjusią „Vienybę”. 1913 
m. atvyko į Ameriką ir čia 
bestudijuodamas rašinėjo į 
„Draugą”, „Moksleivį”, eilė
mis „žvaigždei” aprašė savo 
kelionę į Ameriką. 1915 m. 
L. Vyčių seimas šimutį išrin 
ko „Vyties” administrato
riumi, o tų metų pabaigoje 
jam teko ir keletą to laikraš
čio numerių pačiam sureda
guoti.

1918 metais pakviestas 
„Garso” redaktoriumi, kurio 
pareigas ėjo 8 metus, 1927 
metais pakviestas redaguoti 
„Draugą”, šį dienraštį ir te- 
beredaguoja iki šiam laikui. 
Yra parašęs belestristinių 
dalykėlių, scenos veikalų ir 
eilėraščių. Jo parašytai ope
retei „Už tėvynę” komp. A. 
Aleksis yra pritaikęs muzi
ką ir ji buvo scenoje statyta, 
kaip ir visa eilė kitų jo para
šytų draminių veikalų.

'Yra daug dirbęs organiza
cijose — kuriant Vyčių aps
kritį ir chorą Chicagoje; be
veik visas Amerikos lietuvių 
kolonijas yra pervažiavęs be 
sidarbuodamas LRKSA va
juose ir kitais lietuviškais 
reikalais. 1918 — 1919 me
tais buvo Tautos Fondo se
kretorius. Tuo laikotarpiu 
Lietuvos atstatymo reika
lams buvo surinkta apie 
400,000 dolerių; apie ketvir
tadalis tos sumos buvo su

rinkta per L. Šimučio pra
kalbas.

1918 m. dalyvavo Ameri
kos lietuvių delegacijoje pas 
prezidentą Wilsoną. Tais pat 
metais buvo išrinktas atsto
vu į III Lietuvos seimą.

1922 m. išrinktas Katalikų 
Federacijos sekretoriumi, o 
nuo 1934 m. yra LRKSA pir
mininku. Įsteigus 1940 m. A- 
merikos Liet. Tarybą, nuo 
pat įsteigimo iki dabar yra 
jos pirmininku. 1940 m. spa
lių 15 d. dalyvavo delegaci
joje pas prezidentą Roosevel- 
tą.

L. šimučio žmona yra pir
moji baigusi Šv. Kazimiero 
akademiją; vienas Šimučių 
sūnus jau armijoje, kitas 
greit išvyksta, o duktė ir tre 
čias sūnus — pasilieka su 
tėvais.

L. šimučiui, daug nusipel
niusiam rašytojui ir visuo
menininkui, geriausi linkėji
mai!

DR. V. PIETARIO 40 M. SUKAKTIS
Kai sūnus išlaikė egzaminus, 
tėvas iš nerimasčio net pasi
gėrė. Kautynės su plaktuku 
rankoje. — Kodėl Pietaris 
planavo submariną?.. — Ar 
Kaukazą krikštijo lietuviai? 
— Pietario pažiūros į religi
ją.

—Liūdna ir laukstu plačioje 
Lietuvoje. Kas dainų buvo— 
svietas išdainavo. Ką grožy
bės sutvėrė Dievas — pake
leivingi atsigėrėjo. Kas lobių 
buvo mūsų šalyje — susie- 
dai išplėšė. Liko tik rūpes
čiai, ašaros ir vargas. Kur 
žalios girios prieš amžius 
dangų parėmę ošė, kur link
smai tekšlendami upeliai te
kėjo, šiandien gryna ir tuš
čia. Išdžiuvę ir nunuoginti 
žemės grobai barško smilti
mis prieš saulę, stagarai ap- 
kežusių medžių rėpso, — taip 
savo atsiminimuose rašė Dr. 
Pietaris; ir kaip tie žodžiai 
tinka ir dabar, nors jau ly
giai 40 metų praėjo nuo jų 
autoriaus mirties.

Per šaltį ir alkį — į mokslą
— Dr. Vincas Pietaris 

yra didžiausis Lietuvos be
letristas — kalbėjo apie jį 
Basanavičius ir Jakštas.

— Tai pirmojo lietuvių 
istorinio romano kūrėjas,— 
rašė apie jį J. Ambrazevi
čius. Štai dėl ko liūdnų su
kaktuvių proga norisi ar

„Malda už tėvynę” buvo rasta tarp kun. Jono Navicko paliktų raštų. 
Ji parašyta dar tais laikais, kada Lietuva buvo laisva. Praėjus metams nuo 
kun. J. Navicko mirties, spausdindami šią jo maldą, prisimenam velionies 
troškimą, kad Lietuva vėl būtų laisva. — RED.

Visagalis ir Amžinasis Dieve, pasaulio Kūrėjau ir visų kraštų aukš
čiausias Viešpatie ir Valdove, teikis iš savo begalinio gailestingumo ap
saugoti mūsų kraštą nuo bado, maro, ugnies, karo ir visų baisių nelaimių.

Per savo vienatinį sūnų, Jėzų Kristų, kuris savo brangiausią kraują 
praliejo už mus, ant kryžiaus mirdamas, suteik mūsų šalies gyventojams 
teisybės jausmą, ramybės dvasią, dorybės meilę, skriaudų neapykantą ir 
supratimą aukščiausio gyvybės tikslo, kuriuo esi Tu Patsai, Dieve.

Šventąja Dvasia apšviesk mūsų bažnytinę ir valstybinę valdžią, kad 
žmonių meile ir gerais darbais didintų Tavo garbę, mus gi vestų į laimę ir 
išganymą.

Suteik mums, Viešpatie, tikrąją vienybę šventame tikėjime. Palenk 
mūsų širdis tobulintis. Įkvėpk mums didelę meilę ir vienybę. Padaryk, kad, 
teisybės trokšdami, dorai gyventume ir, būdami Tavo mylimi vaikai, lai
mingai mirtume.

Liepk mūsų žemei, kad būtų derlinga ir gausius vaisius neštų Tavo 
tarnams. Rasa, lietus, saulė, giedra ir visos oro atmainos tepadaro ją trą
šią ir derlingą. Tavo yra žemė, Viešpatie, ir į ją bertame sėklą, žmonių 
prakaitu aplietą.

Kasdieninės mūsų duonos teikis mums duoti, mūsų Viešpatie ir Tėve! 
Neliesk mūsų skaudžiais smūgiais, nors Tavo rūstybės mes nusipelnėme.

Meldžiamės, kaip nori, už savo draugus ir priešus; už gyvus ir miru
sius.

Tau galutinai pavedame visus mūsų veiksmus, gyvybę ir mirtį. 
Tau garbė ir šlovė per amžius. Amen.

neilgam. Baigęs mokslą Su
valkų gimnazijoje persikėlė 
studijuoti į Maskvą, medi
cinos mokslą. Čia buvo bū
relis lietuvių studentų, jie 
rinkdavosi prie arbatos pa
sikalbėti lietuviškais reika
lais. Lenkai kartais į juos 
šnairomis žiūrėdavo ir kar
tą Pietarį išvadinęs „pra
keiktu lietuviu” vienas iš 
jų spiovė į veidą. Pietaris 
taip įkaito, kad greit iš po 
kailinių išsitraukė geležinį 
plaktuką, kurį kaip kokį 
ginklą su savimi nešiojosi 
ir kirto tam mozūriukui. 
Pataikė į petį, perkirsda
mas net kailinių gelumbę. 
Anas studentas pakėlė di
delį trukšmą, vadindamas 
lietuvį barbaru. Pietaris pa
reikalavo garbės teismo. Iš 
studentų sudarytas teismas, 
kuriame dalyvavo ir Basa
navičius su Kudirka, rado 
kaltu aną mozūrėlį ir jį 
privertė atsiprašyti Pietarį.

Nors studentaudamas ir 
patsai daug vargo, Pietaris 
mokėjo parodyti gerą šir
dį: kartą vienas jo draugas 
pateko nemažon nelaimėn, 
iš kurios norėdamas išsiva
duoti paprašė laišku Pieta
rio jam atsiųsti 25 rublius. 
Pietaris išviso tik kelis rub
lius teturėjo kišeniųje, ta
čiau jisai susikvietė drau
gus, suskolino iš jų ir nu
siuntė.

Medicinos skyrių rašyto
jas baigė 1879 metais.

čiau pažinti tą „Algiman
to” autorių.

Vincas Pietaris gimė 1850 
m. rugs. 21 d. Žiūrių-Gude- 
lių kaime, Vilkaviškio aps
krityje. Jis buvo jauniau- 
sis nemažos šeimos sūnus. 
Mokytis pradėjo pas kaimo 
.daraktorių.” Mokslo sąly
gos buvo labai prastos. Nuo 
šalčio užgeltas rankas drau
gai turėdavo atitrinti. Na
muose neturtas vertė ieš- i 
koti pašalinio uždarbio. 
Vinco tėvas apsiėmė akme
nis prie gelžkelio statyti ir 
jaunučiam Vincui tuos sun- 
kumums bekilnojant teko 
pasirgti.

Per vienas atostogas at
važiavęs kaž koks klieri
kas paragino leisti Vincą į 
gimnaziją. Prikalbamas tė
vas nuvežė Marijampolėn 
(tada vadinosi — Senpi- 
lė). Kai sūnus netikėtai iš
laikė egzaminą, tėvas iš 
nerimasčio net pasigėrė — 
reiks sūnų leisti į mokslą, 
o nėr iš ko...

Studento nuotykiai.
Gimnazijoje Pietaris susi

pažino su smarkiu lietuviu 
Petru Kriaučiūnu, pradėjo 
domėtis lietuviškomis dai
nomis ir ėmė skaityti sve
timomis kalbomis parašy
tas knygas apie Lietuvą. 
1867 ir 1868 metais buvo 
sunkmečiai Lietuvoje. Dėl 
skurdo ir neturto Pietariui 
mokslas teko pertraukti, bet

Toli, toli nuo tėvynės...
Aukštuosius mokslus Pie

taris ėjo gaudamas valdžios 
pašalpą. Universitetą bai
gęs turėjo važiuot ten, kur 
skyrė. Pateko jis Rusijos 
gilumon, Ustiužnos mieste
lin (5,000 gyventojų), apie 
60 verstų nuo Volgos ir 
daugiau 100 varstų nuo ar
timiausios geležinkelio sto
ties. Užsieny gyvendamas 
jis neturėjo laimės vesti 
lietuvaitę, bet jo žmona jį 
suprato ir atjautė. Išaugi
no 5 vaikus. Į tą patį mie
stą buvo nutremtas ir kitas 
mūsų rašytojas — prel. 
Dambrauskas —Jakštas. Pa
matęs jį bežygiuojantį per 
Ustiužną, Pietaris pasveiki
no lietuviškai: „Tegul bus 
pagarbintas...” Nuo to ir 
prasidėjo judviejų draugys
tė, lankymasis, pasikalbėji
mai lietuviškais klausimais. 
Jakštas, klausydamasis jo 
talentingų pasakojimų, ė- 
mė raginti rašyti lietuviš
kai. Pietariui tas sekėsi. 
Jakštas paskatino rašyti į 
beatsirandančius lietuviškus 
laikraščius. Pietaris sutiko. 
Kad jisai neturėtų nemalo
numų iš savo vyresnybės, 
Jakštas sava ranka perra
šydavo jo rankraščius, ir iš 
kito pašto išsiųsdavo į ka
talikų leidžiamą „Apžval
gą”, „Tėvynės Sargą.” Pa
rašė Pietaris kai ką 
ir „Varpui” bei „Ūkinin

kui”. Nors tuodu laikraš
čiu kartais mesdavo ir aš
tresnį žodį Lietuvos kuni
gams, bet kultūros žmogus 
Jakštas „atsikeršino” per
rašydamas ir jiems siun
čiamus Pietario rankraš
čius. Pietaris, jausdamas, 
kad nebus galima pakelti 
Lietuvos, nepakėlus pirma 
lietuvių moterų, sukūrė a- 
pysaką „Keidošių Onutę”, 
jaunoms lietuvėms lavinti.

Gyveninio kovos
Pietaris turėjo plačių ga

bumų. Jis buvo suradęs kai 
kurių naujų gydymo būdų. 
Jis buvo matematikas ir 
buvo apskaičiavęs galimy
bes pastatyti submariną, 
kurs, slapčia paskandinęs 
rusų laivus, nuvytų juos 
nuo Lietuvos pakraščių... 
Jisai buvo ir geras piešė
jas, sukūręs gražų Kristaus 
paveikslą Jakštui. Jis labai 
mylėjo Lietuvą ir norėjo 
jon persikelti, leisti vaikus 
į Lietuvos mokyklas. Atvy
kęs keliems mėnesiams į 
Kauną, pamatė, kad čia 
verstis negalės, vėl grįžo 
Ustiužnon. Neturėdamas pa
kankamai lėšų leisti vaikų 
į mokslą, senatvėje ėmė dar 
mokyti vietinėje rusų gim
nazijoje. Bet kur jis buvo, 
ką dirbo, Lietuva vis jam 
buvo taip arti širdies. Jak
štui jis viename laiške ra
šė:

— Suku aš aplink savo 
tėviškę, kaip paukštis, ra
tus. Sugrįžus, ilgai, man ro
dosi, kvėpuoju Lietuvos o- 
ru, ilgai mano pajautos gy
vena tėvynės įspūdžiais. li
pių upelių skardys, seni 
prabočių kapai, kur ant jų 
liūdi plati žilo Nemuno van
dens erdvė, Neries patogios 
vingys, tušti šilai, gryni 
Padauguvės smiltynai su 
nuliūdusia liaudim, — ilgai 
mano akyse dungso...” 
Lietuvos dainos ir istorija.

Su fortepionu jis iš gai
dų atgimdydavo lietuviškų 
dainų melodijas, viename 
gi laiške rašė:

— Kapai ant kapų, ant 
kapų kapai — tai mūsų tė
vynė. Tie kapai medžiais 
medeliais apžėlę. O tie me
deliai mūsų krauju ir aša
romis laistyti. Argi dyvai, 
kad taip liūdnos dainos jų 
paunksnyje dygo? Mūsų dva
sios išminties ir jausmų pa
jėgos nuo amžių dainoj ir 
pasakoj tvenkėsi. Ar dyvai, 
kad jos dėl to galingos?” 
Jis idealizavo visa, kas lie
tuviška. Jis šnekėjo, kad 
gal seniau lietuviai valdė 
plotus ir apie Kaukazą, nes 
ir apie Kaukazą, nes ir to 
kalno vardas paeinąs iš lie
tuviško — kaukas. Jis ra
šė: „Lietuviai gal turėjo ro- 
muvas, kur dabar Roma, 
gyvenę ten urvuose, o juos 
išstūmę nauji atėjūnai, ką 
lietuviai vadino urvas, urvs, 
pavadino — urbs (lotyniš
kai — miestas). Galime
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MARIANAPOLIO RĖMĖJŲ SEIM.

toms patriotinėms svajo
nėms nepatikėti, bet negali
me jų nesuminėti.

— Kaip skruzdės, — rašė 
jisai savo atsiminimuose,— 
neškime nors po menką ša
pelį, o vis tik susikraus ant 
galo-pagalios šis tas ir iš 
mūsų praeities, iš mūsų is
torijos”. Ir tai lietuvių is
torijos praeičiai pagerbti 
jis ir parašė puikų mūsų 
pirmąjį istorinį romaną „Al
gimantą”, kuriame taip gra
žiai pavaizduojama Lietu
va XIII šimtmety. To di
džiulio veikalo rankraštį at
radusi po autoriaus mirties 
jo duktė persiuntė Jakštui, 
kurs pasirūpino jo išleidi
mu. Amerikos lietuviams te
ko garbė jį pirmiesiems iš
leisti.
Pietaris buvo giliai tikintis.

Garbingasai kūrėjas savo 
atsiminimuose su dideliu į- 
kvėpimu aprašo pamaldas 
su lietuvišku „Šventas Die- 
|ve”. Atvykstančiam į Us
tiužną katalikų kunigui ji
sai padėdavo suieškoti pa
maldoms vietą ir pats ei
davo išpažinties. Besirūpin
damas lietuviškos spaudos 
atgavimu, jis viename laiš
ke sako:

—Rankas į darbą, viltį 
Dievop!”

— Mokslas, — rašo Pie
taris kitame laiške Jakštui, 
— parodo Dievo didybę ir 
galybę, mokslas gali parem
ti ten tikėjimą, kur jis ro
dosi silpnas... Į mokslą rei
kia raginti visais būdais 
mūsų žmones, jame mūsų 
viltis medžiagiškos liuosy- 
bės, jame ir mūsų amžina 
viltis, nes geriau supratę 
Dievo rankų darbą, geriau 
mokėsime garbinti ir Sutvė
rėją.”

Jis savo laiškuose reiškia 
gilų tikėjimą į Dievo Ap
vaizdą. Kartą po išpažin
ties prie stalo juokaudamas 
jis kalbėjo, kad kunigai ne
bemoka užduot sunkios at
gailos: jam uždavę sukal
bėti rožančių, kai važiuo
siąs kada pas ligonį, bet gi 
jis ir be to, kai važiuojąs, 
kalbąs rožančių.
Jo kaulai—svetimoj žemėj

Savo pareigas jis ėjo at
sidėjęs. 1902 metais rude
nį, kad ir nesveikataudamas, 
neatsisakė važiuoti pas li
gonį. Kelyje peršalęs gavo 
kapiliarinį bronchitą. Ligai 
susikomplikavus, mirė spa
lių 3 d. Nors jo kaulus 
priglaudė tolima Rusijos že
mė (kur ir jo vaikai pasi
liko), bet jo galinga mintis 
gaivina mus ir šiandieną ir 
mes žadiname viltį, karto
dami jo žodžius, parašytus 
„Iš mano atsiminimų” į- 
žangoje:

— Vargas apsčiai apgulė 
Gedimino tėvynę ir kaip 
kartūs dūmai spaudžia iš 
tautos akių ašaras... Bet ar! 
taip pirmą sykį atsitinkaj

Kolegijos rėmėjų seimas
Vienuoliktasis Marianapo- 

lio Kolegijos Rėmėjų Seimas 
■įvyko spalių 25 d.

10 vai. ryto Kolegijos 
koplyčioje iškilmingąsias šv. 
Mišias už 
!šavo kun. 
vincijolas, 
J. Šauliui 
niui, MIC.

! pasakė kun. J. Kuprevičius, 
MIC. Suteiktas palaiminimas 
Švč. Sakramentu.

Seimą atidarė malda kun. 
IK. Rėklaitis ir pasakė pir
mąjį sveikinimo žodį. Į pre- 
zidijumą išrinkta: pirm, 
kun. Jonas Švagždys, Brock
ton, Mass.; vicepirm. E. čio
čys, iš Providence, R. I.; 
sekretoriais: B. Mičiūnienė, 
iš New Britain, Conn, ir 
stud. Jonas Navickas.

Gyvu žodžiu sveikino Jo
nas Ramanauskas, stambus 
Kolegijos rėmėjas ir gera
daris; p. B. Mičiūnienė, New 
Britain 
LRKM 
vardu; 
dence, 
riaus 
čauskienė, So. Boston, Mass, 
rėmėjų skyriaus vardu; 
kun. A. Petraitis, šv. Ka
zimiero par. Worcester, 
Mass, rėmėjų vardu: Dr. 
Vaišnora ir prof. Pauliuko- 
nis, irgi iš Worcester, Mass, 
ir daugelis kitų, įteikdami 
savo auką Seimui. Be to ra
štu sveikino Šv. Kazimiero 
Seserys iš Chicago, Ill.; Sta
sys Gabaliauskas ir kun. 
Juozas Vaškas, MIC., Ma- 
rianapolio Kolegijos rekto
rius, kuris buvo sutrukdy
tas ir negalėjo dalyvauti 
Seime. Pagaliau gauta vė
liau telegrama iš J. E. Vys
kupo Bučio, kuris per Va
tikano radiją prisiuntė rėmė
jų Seimui nuoširdžius svei
kinimus.

T. Provincijolas bendrais 
bruožais nupiešė Amerikos 
Provincijos Marijonų veik
lą Argentinos misijoje, 
spaudoje, švietime, parapi
jos ir misijų darbe. Ypa
tingu būdu pažymėjo atlik
tąjį didelį darbą Argentino
je, kur pastatyta nauja gra
ži bažnyčia, kuri buvo pa
šventinta paties La Platos 
arkivyskupijos Ganytojo š. 
m. rugpjūčio 16 d. Šia proga 
T. Provincijolas nuoširdžiai 
dėkojo rėmėjams už gausią 
paramą visiems TT. Mari
jonų atliekamiems darbams, 
o ypač už aukas Argenti
nos bažnyčios statybai, ku
rių dėka tik 10,000 dolerių 
liko skolos, kuomet statyba 
atsiėjo 60,000 dol.

Apie sunkią Kolegijos pa
dėtį dėl mažo skaičiaus mo
kinių pranešė kun. A. Mar
kūnas, MIC., tačiau pareiš
kė, kad TT. Marijonai yra 
pasiryžę ir toliau laikyti 
Kolegiją, kadangi daug pa
ramos susilaukta ir tikima
si susilaukti iš Kolegijos 

I rėmėjų ir prietelių.
Seimas svarstė a. a. kun. 

Jono Navicko Fondo reika
lą. Pranešimą apie Fondo 
padėtį padarė T. Provinci
jolas, trumpai atpasakoda
mas Fondo pradžią ir da
bartinį stovį. Iki šiol jau y- 
ra įsirašiusių narių arti 60 
asmenų (tarp Kolegisto ir 
Seminaristo Fondų). Fonde 
dabar yra arti $7,000. Pa

geradarius atna- 
K. Rėklaitis, pro- 
asistuojant kun. 
ir kun. V. Čer- 
Gražų pamokslą

rėmėjų skyriaus ir
Sąjungos 36 kuopos

Provi- 
sky-

p. M. Kar-

E. čiočys, 
R. I. rėmėjų 
vardu;

mušų šalyje? Ei, ne! Buvo 
Gudų sunkios gadynės. Jos 
praslinko. Hunų atėjo lai
kai rūpestingi; tiems išny
kus, iškilo aplinkui 
mos tautos, kurios 
ir plėšė mūsų lobį 
kino svietą. Ir viską 
do mūsų tauta, 
dienai ateina,
seka. Žiema, norints ir il
giausia būtų, vis tik pasi
baigia linksmu pavasariu...

— Dievas mūsų tvirtybė 
ir viltis...”

K. J. Prunskis.

sveti- 
draskė 
ir nai- 
perlei-

.. Naktis po 
diena naktį

žymėjo, kad rengiama 
tu laiku išleisti apie 
J. Navicką knygą, kui 
išdalinta dovanai vii 
Fondo nariams ir rėmė 
Po šio pranešimo kilo 
gyvos diskusijos, kurie 
kėlė vieną, kitą mintį, 
būtų galima padidinti 
dą. į

ĮSOMS BUS DŽIRezoliucijos
Svarstymams ir dis 

joms pasibaigus, rezo 
jų komisija patiekė S< 
tris svarbiausias rezo! 
jas, kurios buvo vienbi 
užgirtos ir priimtos, 
tent:

1. Kolegijos reikalu
rianapolio Kolegijos Riji 
jų XI Seimas, susir 
1942 m. spalių 25 dien L 
klausęs pranešimo apie 
legijos padėtį ir pa 
kad pereitų metų Seimi 
zoliucijos buvo tik iš 
lies įvykdytos, nutarė 
šiais metais būtų pak 
tos ir įvykdytos rezo! 
jos, kuriose buvo reik 
jama: a) kad parapi; 
susitarus su vietos k 
naais, būtų surengtos j 
liavos Marianapolio Kol^ šios 
jai palaikyti (šį nuta: 
Seimas nori matyti p 
dytą artimiausioje atei 
b) per Kunigų Viei 
kreiptis į klebonus, kad naikįa vi. 
tik galima būtų parapi 
steigiamos Marianapolio 
legijos rėmėjų kuopos 
skyriai; c) prašo Marian 
lio Kolegijos ir TT Mari; 
vadovybę stengtis dėti: 
daugiau pastangų ir akc 
įvykdyti minčiai, kad 
kiekvienos lietuviškos pi 
pijos būtų atsiunčiau 
bent vienas berniukas n 
slo eiti. i

2. Fondo reikalu: Ma . . ,.
napolio Kolegijos Rėmėjt ™ ru^ens ^e’ 
Seimas išklausė praneš 
apie' kun. J*ono Nav 
padėtį ir atsižvelgdama 
to Fondo svarbą mūsų 
tuviškojo auklėjimo pa 
kyme, priėmė i-------
kurioje: a) nutariama, 
kiekvienas Marianapolio 
legijos Rėmėjų skyrius 
rašytų Narių į kun. J. Na riama, pamačiau be- 
ko Fondą; b) raginama, ! į į mano namus 
kiekvienas Rėmėjų skyi ą Netrukus savo 
surastų narių kun. J. ; 
vieko Fondui tarp drau$ 
ir paskirų asmenų; c) j aės, kitas nuo ka- 
šoma, kad Fondo Komis tiono. Susijaudinau. nai 
pravestų tinkamą pro 
gandą mūsų visuomenės 1 
pe Fondo reikalu.

3. Kun. J. Navicko ra

bėga. Seniai! Atidari 
įjris, šilta va-įnaus. Ra 
u neseniai kar-lliai, Esu 
^induliai mau-.mas. Tik 

j įs medžių ša- , su kitais 
įaugėję, o aš į kad mus 
į pavėsy, sėdė-’vienas n 
\ sekiau, kaip'į žiemius 
įtės bėgiojo ar į vai 
. prie gėlelės,'prantam 
įjko medų iš šaltas v 
•ją, rūpestingai, esame 
i įiemos atsar-1 žias. Be 
jp pačių žiedų į pinkite 

• tamsūs vaba- j gausite 
: rilių lapus, nai- gausite 
dies syvus. Tas’Gali vis 
įdėlis priminė! pasimat 

į? gyvai šių lai-lkingas 
įį taip staigiai! niekad

že- įėjote, 
atėjus, kurie, į vėtė n 
bitelės, krutėjo,! tės ms 
Stingai taupė at-1 jau Di 
tiras, kaip tie' Kita 
' : .. "Ipelion?
a daugelio gy-|5žius.
a
j apie visas mo
tį sūnus karo lau- 
-* ro priešo “jįt 
me nelaisvėje ken- f 
i:se kalėjimuose, 
tuščiausia motinos 
ą ji jų nepasieks, 
i kalėjimuose, ne
įdės ant kritu-

liai, £ 
Nenus 
savo

ir siu 
lauki? 
kas i 
kite, 
juos 
na. 1 
mos 
ir ta

nieko neišliūdėsi, 
^aimanuosi! ši bai- 
mdra daug skau- 

rezoliuc detė kitus žmones, 
ih, Dar mes Ame- 
galime perdaug nu- 
Taip aną dieną sa

page 
do z 
simf 
širdi 
šnal 
už 
čian 

. mot
G 

pra 
ateklaikiau du laiš 

aas nuo sūnaus iš gal

biniai blaškėsi, bi- s4£ 
įplėšti vokus. I

MO

leidimo reikalu: Mariana 
lio Kolegijos Rėmėjų XI 
mas užgyrė TT. Marij 
mintį išleisti kun. Jo 
Navicko gyvenamo apra
mą, bet drauge, atsižve 
damas, kad kun. J. Na0^ 
kas yra palikęs daug v 
tingų raštų, kurie yra išb 
styti laikraščiuose ir to 3 
šiandien nėra prieinami 
prašo TT. Marijonų vado1 
bę ligi kito Seimo parud 
kun. Navicko raštų rink

Aukos
Rezoliucijas priėmus, ] 

daryta pertrauka ir par 
kta dar aukų Kolegij skalaukite, kad vai- 
Aukų surinkta 114 dol. £ :Qlat sėdėtų, dėl to. 
dejus su aukomis, J ’ " 
buvo įteiktos su sveiki: 
mais ir laiškais, viso la
gauta — $1529.25, kuri s įįą nedorybę"^ Vaf- 
ma šitaip aukotojų yra I senig. greičiau 
skirstyta: a. a. kun. J. Njįg’neičiau ii 
vieko Fondui: $820.0.0; Ęi sialbu kai 
legijai palaikyti: $640.2 3^ nįeį0 negadin 
Argentinos bažnyčiai: $6 
00.

Valdybos rinkimai
Po pertraukos Seimas i 

rinko naują valdybą. Į N 
rianapolio Kolegijos Rėme. 
Centro valdybą ateinantien 
metams išrinkti 
nys: pirmininku 
nas Švagždys, vicepirmini 
ku — p. Vincas Parulis, s 
kretorium —p. B. Mici . .
nienė, iždininku — kun. J trupinių nuo st; 
domas Markūnas, MIC.

AU

imtumas

čia reikia užlaikyti 
® nereikalauti, kad 
čbūtų amžinai kaip

kur darnas gaiį Suple-
^es. Nebarkite už 

skylę, kaip už

greičiau

; Svarbu čia, kac

nenaikintų, ypač to 
Mtų, kurie nėra j 
Vž tokius darbus - 

i & juos buvo sakyt 
W — reikia bau; 
lykite vaikui, kai 

el^s su drabužia 
šie asm T pati aplenk ja 
kun. J ^umi knygą piru 

kad kitą kartą ; 
Mėtų. Vos teprak 
Mą jau gali ragii

jais paukštelu 
džiaugsmo mata
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į NE VISOMS BUS DŽIAUGSMO
tns svsrbfe i -----------------------
jas, kurios 
užgirtos k 
tent:

1. Kolegių 
rianapolio į

tikas greit bėga. Seniai 
juvo pavasaris, šilta va- 
! Taip dar neseniai kar- 
saulės spinduliai mau- 
šsikėrojusius medžių ša
mano palangėje, o aš 

,, tų šakų pavėsy, sėdė- 
ir akimis sekiau, kaip 
įsčios bitutės bėgiojo
; gėlelės prie gėlelės,
ipščiai rinko medų iš 
ų taurelių, rūpestingai 
3 maistą žiemos atsar-
> Tarp tų pačių žiedų 
ikiojo ir tamsūs vaba— 
griaužė gėlių lapus, nai-

> JŲ gyvybės syvus. Tas 
įtos vaizdelis priminė

£ i perdaug gyvai šių lai-

sveikas ir links- 
grįžau iš raštinės 
kariais. Pasirodo, 
išveža. O kur, nei

1942 m. sp.; 
klausęs 
legijos paį' 
kad pereitą 
zoliucijos fe 
lies įvykdytu 
šiais mėtį; 
tos ir įvfe 
jos, kuriose 
jama: a) į 
susitarus g 
naais, būtų r 
navos Maife kurjs taip staigiai

lupo ramius šios že- 
gyventojus, kurie,

V -i. — ——p tos b teles, krutėjo, 
M per t jo, rūpestingai taupė at- 

ai. O karas, kaip tie

Seimas norį: 
dytą artimi^-

kreiptis j fe
tik galima įį įsus vabalai, naikina vi- 
steigiamos į pakerta daugelio gy— 
egijos rėą.Įių gijas.

skyriai; c) Iri
lio Kolegijos

laivo jau apie visas mo- 
! is, kurių sūnus karo lau- 

vadovybę stę ®e krenta nuo priešo 
daugiau past klo, kurie nelaisvėje ken- 

niūriuose kalėjimuose.
d ir karščiausia motinos

vykdyti r
kiekvienos Ik
pijos būtų: »lė būtų, ji jų nepasieks,
>ent vienas‘feftlankys kalėjimuose, 
slo eiti

ne-
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gę^ išife ūs vis sunkesnes mintys
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F. Provinci-

esi galVoje.
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o neišaimanuosi! ši bai- 
karo audra daug skau- 
au palietė kitus žmones, 
s kraštus. Dar mes Ame- 

oje negalime perdaug nu- 
ųsti. Taip aną dieną sa- 

| ramindama, pamačiau be
inantį į mano namus 
kanešį. Netrukus savo

apie km. 
padėtį ir 
to Fondo 
tuviškojo aci 
kyme, priai 
kurioje: a) 
kiekvienas lt 
legijos Rėmę 
rašytų Nariąį 
ko Fondą; 1)11 
kiekvienas K 
surastų nar. 
vieko Fondui -I 
ir paskirą 
soma, kad F- ^įs neramiai blaškėsi, bi- 
pravestų praplėšti vokus.
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pe Fondo rei|
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damas, kad fe 
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šiandien nėra 
prašo TT. M1 
ję ligi kito Račiau čia reikia užlaikyti 
run. Navicfo'^iką įr nereikalauti, kad 

 

Mauktai būtų amžinai kaip 
•• .auji-

Rezoliucijas | 
daryta pertn-l Nereikalaukite, kad

Atidariau laišką nuo sū
naus. Rašo: „Brangūs Tėve
liai, Esu 
mas. Tik 
su kitais 
kad mus
vienas nežinome , ar tai bus 
į žiemius, į rytus, į pietus 
ar į vakarus. Tik tiek su
prantame, kad kur nors į 
šaltas vietas, nes aprūpinti 
esame šilčiausiais drabu- 
žias. Bet, brangieji, nesirū
pinkite manimi. Jei nebe
gausite laiško iš manęs, tai 
gausite žinutę iš valdžios. 
Gali visaip būti, bet, tikiu, 
pasimatysime po karo. Dė
kingas aš jums už viską, 
niekad neužmiršiu, kaip my
lėjote, auginote mane, da
vėte man mokslą, rūpina
tės mano ateitimi. Dabar 
jau Dievo valia.”

Kitame laiške kunigas ka
pelionas pabrėžė šiuos žo
džius: „Brangūs tėvai, bro
liai, giminės ir pažįstami: 
Nenustokite rašyti laiškų 
savo vaikams, giminėms ir 
pažįstamiems. Atminkit juos 
ir siuntinėliais, jie jų labai 
laukia. Nerašykite jiems 
kas namie blogo, tik rašy
kite, kas yra gero. Tas 
juos suramina ir p adrąsi- 
na. Prašykite Dievo palai
mos jiems, greitos pergalės 
ir taikos.”

Lėtai krenta nuo medžių 
pageltę lapai, šalna pakan
do žiedelius. Liūdna rudens 
simfonija palietė ir mano 
širdies stygas, lūpos tyliai 
šnabždėjo maldą 
už visus karius, 
čiančias skausmą 
motinas, žmonas.

Greit vėl prabėgo 
praslinks ir šaltoji

kad vaikas davinėtų jums 
apyskaitą, kaip jis valdo 
savo turtą.

Kad taupumas nepavirs
tų šykštumu, reikia pra
tinti vaiką prie dosnumo. 
Raginkite jį šelpti pavargė
lius. Tegu vaikas gerai ži
no ir atsimena šv. Jokūbo 
žodžius: „Jei brolis ir se
suo būtų pliki ir netektų 
jiems kasdieninio išlaiky
mo, kas nors gi iš jūsų sa
kytų jiems: Eikite ramy
bėje, susišildykite ir pasiso
tinkite! — bet neduotumėte 
jiems, ko kūnui reikia, ką 
tai padės?”

Stenkite anksti įdiegti į 
vaiko širdį, kad jis ne gė
rėtis yra siųstas čia žemėn 
ir kad jo laimė yra ne ko 
skaniausiai prisivalgyti ir 
prisigerti ir ko gražiausiai 
apsirengti.

Laimingiausas yra tas, 
kuris turi ko mažiausia rei
kalavimų. Reikia stengtis, 
kad vaikas nepirkinėtų ne
reikalingų daiktų, kurie dva
siai neatneša jokios naudos, 
tik lepina kūną.

Vienas vokiečių rašytojas 
sako, kad taupumas stipri
nąs žmogaus būdą, 
žmogų laivą, dosnų 
tenkinusi — taigi 
prie tokių dorybių, 
yra neišsemiamos 
šaltinis.
vaikus taupyti. Jei jie ne
išmoks iš jūsų, tai, galima 
sakyti, nebeišmoks per visą 
savo gyvenimą.

Be galo daug blogo įvyks
ta pasaulyje, be galo daug 
gero neįvyksta, jei žmogus 
nemoka atsisakyti nuo dau
gelio daiktų, nemoka 
boti

Hypatia Yčaitė

LISABONOS UOSTAS

žvaigždės didelės ir rūkas 
Sidabrinis vakarais.
Klykiančios žuvėdros sukas

Uosto pakraščiais.

Skuba Tagus į Atlantą
Ir čia upė taip plati,
Kad aną kalnuotą krantą

Vos matyt gali.

Prieplaukoje Lisabonos
Pasislėpę nuo audrų, 
Ilsis po sunkių kelionių

Tūkstančiai laivų.

Poilsio taip pat ieškokim
Mes, suvargę tremtiniai, 
Ir tada keliaut nustokim

Taip, kaip šie laivai.

Liūdna ir ilgu klajoti
Visad svetimoj šaly.
Kur mums uosto paieškoti?

Ar surasim jį?Minčių Žiupsnelis

už sūnų, 
už ken- 
ir ilgesį

ruduo, 
žiema,

koše jau laikiau du laiš- ateis šypsantys pavasaris, 
s. Vienas nuo sūnaus iš gal tada nuskambės ir tai- 
riuomenės, kitas nuo ka- kos varpas, bet ne kiekvie- 

|> kapeliono. Susijaudinau, nai motinai sugrįš besišyp-
sąs sūnūs iš karo lauko...

Ona Petruliene

TAUPUMAS

M. Pečkauskaitė $

auklėtoja

vai-
atnasakoda-kta dar aofetas nuolat sėdėtų, dėl to, 
dlUdudnUud L J v • -i -i • n —

17 4 1 ___ .'.Ulfld 0*2 1 Qim P-

ižią ir da- 
i šiol jau y- 
irių arti 60 
tolegisto ir 
dų). Fonde 
$7,000. Pa-

i, ne! Buvo 
adynės. Jos 

atėjo lai
biems išny- 
nkui sveti
mos draskė 
obį ir nai- 
iską perlei- 
Naktis po 

(iena naktį 
rints ir il- 
3 tik pasi- 
pavasariu... ' 
sų tvirtybė

Aukų surinkti jad žaisdamas gali suplė- 
i kelnes. Nebarkite už 

, kaip už 
moiš ir 1aiškcf°kią baisią nedorybę. Vai- 
gauta-^ 1 nėra senis: ‘ ,y‘

ma šitaip 
skirstyta: a- 1 
vieko Fondui:; 
legijai palaikf 
Argentinos 
00.

dėjus su
buvo įteikt® pekvieną skylę,

. Prauskis.

nera senis; greičiau 
endamas, jis greičiau ir 

iidėvi. Svarbu
is tyčiomis nieko negadin- 

ir nenaikintų, ypač to- 
ių daiktų, kurie nėra jo 
ieno. Už tokius darbus — 
ei apie juos buvo sakyta 

drausta — reikia baus- 
Rodykite vaikui, kaip 

eikia elgtis su drabužiais 
fe avaline. Pati aplenk jam 
U popieriumi knygą pirmą 
ykį, kad kitą kartą jis 
>ats mokėtų. Vos tepraku- 
Usį vaiką jau gali raginti 
Unkioti trupinių nuo stalo 

kretorium r ^nti jais paukštelius, 
nienė iždi^ am bus džiaugsmo matant, 
domas

Valdyk 
Po pertrauk 

rinko naują 
rianapolio K& 
Centro valdyt? 
metams įsikū
nys: pirmini’ 
nas Švagždu 
ku - p. Vii^:

nienė, iždinį-

darąs 
ir pasi

vedąs 
kurios 
laimės

Todėl mokykite

savo norų.

DARBAS

apri-

Kilnus ^žmogus tik tuo
met tegali likti apgalėtas, 
jei jis neturi tvirtos valios 
apgalėti; tada jis lengvai 
užsikrečia blogumu ir neten
ka savo žavėjamosios jėgos.

Foersteris.

Jei yra koks nors geras 
ir naudingas daiktas, ne
leisk jo priešui pasisavinti, 
kad vėliau juo jis prieš ta
ve didžiuotųs.

Mes turime daugiau jėgos 
kaip valios; dažniausiai, pa
tys sau meluodami ir išsi
sukinėdami, vaizduojamės 
dalykų negalimumą.

Rocefogous

čia, kad

kaip papratę paukšteliai bū
riu lėks tų trupinėlių ir tai 
vaizdžiai jam parodys tau
pumo naudą.

Reikia žiūrėti, kad vai
kas neaikvotų be reikalo nei 
savo kokiu nors būdu už
dirbtų pinigų, nei dovano
tų. Tegu juos taupo ne kad 
turėtų savo turto, bet ko
kiam nors tikslui. Ar pirk
tis kokiai knygai, ar nau
dingam žaislui, ar kokiai 
kelonei, ar kam sušelpti, ar 
kam kokią dovaną nupirk
ti. Tegu vaikas pats, mo-’ 
tinai leidžiant, pasirenka 
tą tikslą, tik raginkite, 
kad tas tikslas neperdaž- 
nai būtų skiriamas sau pa
čiam.

Mažesnis vaikas tegali iš
leisti savo pinįgus motinai 
sutikus. Juo jis didesnis, 
juo daugiau duokite jam 
tos laisvės. Tas jūsų suti
kimas ir liepimas tegu vis 
daugiau virsta patarimu. 
Čia reikia daugiau aiškin
ti, raginti, negu įsakinėti. 
Tačiau

Jei 
tik 
tai 

dir-

„Kas duos be darbo” —sa
ko patarlė. Kiekvienas žino, 
kad šiame pasaulyje nedirb
damas nepasieksi nieko. Juo 
kas darbštesnis, juo naudin
gesnis sau ir kitiems. Kuri 
tauta darbščiausia, ta la
biausiai ir tarpsta.

Todėl į darbą turime žiū
rėti, kap į kokį dalyką, be 
kurio žmonija negali gyven
ti šiame pasaulyje rir ku
ris, jei yra atliekamas rū
pestingai ir gerai, veda 
mus į laimę ir šiame gyve
nime ir busimajame.

Bet įsidėmėkite giliai — 
jei yra atliekamas rūpes
tingai ir gerai. Mat, darbas 
gali būti tarnavimas Dievui 
ar tarnavimas velniui, 
stengiamės dirbti, kaip 
begalėdami geriausiai, 
tarnaujame Dievui; jei
bame nerūpestingai, apla
mai, kad tik būtų greičiau 
ir lengviau, tai tarnaujame 
velniui.

O kokį darbą dirbame, tai 
yra vistiek. Darbo vertė 
pareina tiktai nuo to, kaip 
jis yra dirbamas. Dievo 
akyse lygios vertės yra 
darbas menkiausios darbi
ninkės, kuri plauna grindis, 
ir mokyčiausio inžinieriaus, 
kuris stato puikiausius rū
mus ir tiesia didžiausius 
tiltus, jei tie darbai lygiai 
gerai padirbti.

Bet jei darbininkė plau
na grindis taip švariai ir 
stropiai, kad geriau jau ne
begalima, o inžinierius sta
to namus gerai neapgalvo
jęs, nepasistengęs, kad jie 
būtų ko tvirčiausi ir ko pa
togiausi, tai tas pirmas 
darbas yra daug vertesnis 
Dievo

ilgai reikalaukite,
akyse.

(Bus daugiau)

jie 
jei 
jie

Jei įtikinsi galvoti, kad 
galvoja —tave pamylės; 
tu versi juos galvoti— 
tavęs neapkęs.

Don Marquis

Jaunuolis, kuris savo am
žiuje nėra verkęs, yra lau
kinis.

Žmogaus nuomonės daž
nai keičiasi — išskyrus tas, 
kurias jis turi apie save.

Anon.

GEROS ŠIRDIES

— Tu esi geras žmogus, 
tad aš tikiu, kad tu neveši 
tos merginos tik todėl, kad 
ji turi pinigų?

— Aišku, kad ne. Bet, tu
rėdamas gerą širdį, aš nega
liu leisti jai liktis sena pa
na tik todėl, kad ji pinigų 
turi.

PATARIA UŽMIRŠTI

— Man jau atsibodo visa
dos klausyti, kaip mano 
žmona kalba apie pirmą vy
rą.

— Tas nieko. Gali užmir
šti. Man blogiau, nes ji 
man visados kalba, koks ge
ras bus jos antras vyras.

Veidas reikalingas mūsų 
priežiūros, jei norime turė
ti sveiką, gražią odą. Nuo 
viso kūno sveikatingumo pri
klauso ir odos sveikatingu
mas. Sunegalavus mūsų or
ganizmo sistemai tuojau ir 
odoje gaunasi negalavimo 
žymės. Todėl ne visuomet 
kremai, paviršium tepami 
vaistai, gali pagelbėti, grą
žinti odai sveiką, gražią iš
vaizdą.

Kaip visam kūno organiz
mui, taip ir mūsų odai pri
taikomos tos pačios sveika
tingumui palaikyti taisyklės 
ir reikalavimai. Būtent: ge
ras ir tinkamas maistas, 
grynas oras, normalus po
ilsis, švara.

VANDUO IR MUILAS

Moteris gali pagelbėti šiai 
šaliai laimėti karą įvairiau
siais būdais, šeimininkė sa
vo virtuvėje gali būti lygiai 
tokia pat patriotė, kaip ka
rys fronte. Šios šalies apsi
gynimo sistema reikalauja 
ir prašo visų šeimininkių, 
kad jos ko mažiausiai var
totų maisto patiekalų iš dė
žučių, ypatingai sriubas,
[daržoves, vaisius. Visas 

Švarumas odai yra labai maistas paruoštas dėžutėse 
svarbus dalykas. Nežiūrint, j yra labai reikalingas ka- 
visų kremų reklamų, vanduo' riams, patogiausias ir ge- 
ir muilas yra geriausias o- riausias siuntimui į užsie- 

palaikytojas. nius.švaros
deja, ne visur vanduo 
tinkamas, nes ne vi- 
vanduo minkštas. Kie- 
vanduo erzina daugelio

Galima gauti įvairių

dos 
Bet, 
yra 
sur 
tas 
odą. 
vandens minkštintojų, 
su jais reikia elgtis labai 
atsargiai. Ne visi jie yra 
tinkami, ne visi vienodai vei
kia vandenyje. Čia tos a- 
pylilnkės, kurioje gyvena
ma, daktaro patarimas, kas 
vartotina, bus geriausias da
lykas.

Yra specialus muilas, pa
vadintas kieto vandens mui
las. Jis geras kitiems rei
kalams, bet ne veidui plau
ti nes per aštrus daugelio 
odai. Aštrus muilas kenkia 
odai, ją labai erzina, 
muile vartoti kvepalai 
visų odai yra tinkami, 
reikia gero atsargumo, 
pririnksime savo odai 
karną muilą. Ko daugiau 
muilas putoja, dar nereiškia 
—jis yra geriausios rūšies.

Sakoma, praktiškiausias 
būdas pažinti ar muilas ne 
per aštrus veidui, tai pa
laižyti muilą. Aštrus muilas 
degina liežuvį, gi lengvesnis 
muilas — ne. Lengvesnio 
pobūdžio muilas yra geres
nis veido odai.

Veido odai svarbu ir ma
sažai, kurie reikia daryti 
paprasta plovimosi servietė- 
le ar minkštais veido šepe
tėliais. Ne visų odai tinka 
vartoti šepetėliai. Masažuo
ti patartina nors kas ant
ras ar trečias vakaras. Ma
sažai išjudina kraujo cirku
liaciją, geriau išvalo odą nuo 
įsisenėjusių nešvarumų.

Kas vakaras patartina 
veidas plauti šiltu vande- 
nimi, ir dažnai karštu. Su
erzintą odą patartina plau
ti BoricAcid skiediniu (vie
nas šaukštas Boric-Acid į 
kvortą karšto vandens).

Kilus žymesniems odos 
suirimams paikina ilgai 
nelaukus kreiptis pas odos 
specialistą, kuris pasakys 
to suirimo priežastį. Odos 
negalavimai kyla ne vien 
nuo blogo muilo, kosmetikos 
vartojimo, neprižiūrėjimo, 
bet nuo daugelio kitų daly
kų, kurių priežastį gali tik 
patyręs gydytojas permaty
ti ir atitinkamai tai išgydy
ti.

Kiekviena šeimininkė ga
li ir turėtų gaminti savo 
šeimai patiekalus iš šviežių 

; daržovių, virti įvairias sriu- 
__ s namuose. Šviežios dar

žovės genda ir negalima jų 
pristatyti taip saugiai ten, 
kur reikalauja kariaujančios 
jėgos.

vartoti jas kuo įvairiausias. 
Šiuo metu labai gasus yra 
derlius obuolių. Juos galima ' 
vartoti vietoj apelsinų ry
tais, pagamintas sosas tin
ka prie valgių pietums ir 
vakarienei. Galima taip pat 
įpiaustyti į sriubas, sutar
kuoti su morkomis, sumai
šyti su žaliais kopūstais. 
Na, o kopūstų sriubos sko
nis tikrai bus pagerintas, 
jei bus įtarkuoti keli sko
ningi obuoliai. Iškepti bly
neliai su obuoliais puikiai 
tinka prie kavos ar pieno. 
Mielių tešlos obuolių pyra
gas daugumos yra 
sias skanumynas, o 
kalbėti apie obuolių 
Štai, tik iš obuolių
me puikų paįvairinimą prie 
kito maisto.

Daržovių parduotuvėse 
taip pat prieinama kaina 
gausime kopūstų, iš kurių 
galima gaminti įvairūs pa-

Taip pat svarbu, kad kiek- tiekalai, priedai prie mėsos, 
viena šeimininkė priprastų žuvies ir kitų daržovių, 
daugiau vartoti tų daržovių, [užkeptas pyragas su kopū

stais taip pat vertas išban
dyti. šeimos nariams tikriau
siai patiks.

Visos vartojamos šviežios 
daržovės yra labai reikš
mingos sveikatingumui, o 
jas vartodama kiekviena šei
mininkė įrodo, kad ji nors 
tuo būdu prisideda šalies 
gynime.

geriau- 
ką be- 
„pajų.” 
gauna-

Net 
ne 

Čia 
kol 
tin-

Širdies ligomis serga ne 
vien suaugusieji, jas gali tu
rėti ir jaunesniojo 
lygiai ir

amžiaus,
vaikai.

baltojoje 
geltonos,

plėvelėje 
gelsvos

Akies
pasirodo
juostelės , kai prasideda jak- 

net ■nų negalavimas.
labai

TARP VYRŲ

— Mano žmona 
jautrios širdies. Ji 
grietinėlės negali plakti.

— Mano žmona — dar 
jautresnės. Niekados neiš
daužo kilimų, o kada tik 
lupa nors ir mažiausius 
svogūnėlius, tuoj ašaroja.

Reikia užtaisyti išgedu
sius vaikų dantis nieko ne
laukiant, nors tai būtų tik 
pirmieji dantys.

Gailestingoji Sesuo.

kurios greičiau gaunamos 
vietos apylinkėje, nes per
vežimo sistema irgi yra už
imta svarbiems karo reika
lams. Ko daugiau bus var
tojama vietinių gaminių, tuo 
mažiau bus gaišinama trans- 
portacija gynimosi reika
lams.

Patartina, kol dar yra di
delis daržovių pasirinkimas,

KOJINIŲ KAINOS

Laimutė.
<a

Kainų Administratorius 
jau nustatė kojinėms kai
nas. Iki šiol jų kainos buvo 
įvairios, o geresniųjų koji
nių net neįperkamos. Mote
rų mėgiamos ,,nylon” susi
laukė kainos nuo 3 iki 8 
dolerių porai. Nors tos rū
šies kojinių krautuvėse pa
stebimas trūkumas, bet žino
ma, kad jų atsarga dar neiš
sisėmė ir jos yra laikomos 
švenčių pirkinių panaudoji
mui.

Svarbu atsiminti kojinių 
rūšys ir joms nustatytas 
kainas, kurių turi laikytis 
pardavėjai. Jei užsiprašoma 
daugiau nustatytos kainos, 
kiekviena pirkėja turi pasi
žymėti dieną, krautuvės var
dą, antrašą, paimti sąskaitą 
ir pristatyti artimiausioj 
„rationing board” arba OPA 
įstaigai.

Kojinėms ,full fashioned”, 
pirmos rūšies, kaina nusta
tyta $1.65, gi „nylon” nuo 
$1.55 iki $2.50 porai. Iš 
pardavėjų reikalaujama, kad 
kojinių rūšys ar esantys 
trūkumai turėtų būti pažy
mėti. Tuo norima apsaugoti 
pirkėjas nuo permokėjimo 
ir kitų suktybių.

Praktiškos šeimininkės 
jau dabar įsigija ar pasiga
mina maisto pirkiniam krep
šius. Jų yra medžiaginių, pa
darytų iš virvučių, medžio ir 
kitokių. Praktiškiausi yra 
sulankstomi, kuriuos patogu 
su savimi pasiimti. Dėl po- 
pierio taupymo jau rečiau 
beduoda krautuvėse popieri
nius maišelius, ypač dides
nius. Įvairiems smulkiems 
pirkiniams geriausia ir sau
giausia turėti savas krepšys.

Šaltos vonios yra sveika 
tiems, kurie yra tam užgrū
dinti; jei po tokios vonios 
asmuo jaučiasi drebąs ir 
prislėgtas, vietoj jaučiamos 
šilimos ir nuotaikos pakili
mo, tada reikia šaltų vonių 
vengti.

9
2 

dens,
1
2
2
1

Daržovių Mišrainė 

jauni burokėliai, 
puodukai karšto van-

maža kopūsto galva 
svogūnai, 
žali pipirai, 
šaukštas cukraus, 

y2 šaukštuko druskos,
1 šaukštas acto,
2 šaukštai aliejaus,
y2 puoduko burokėlių sun

kos,
pipirų — pagal skonį.
Gerai nuvalytus, bet ne

luptus burokėlius išvirti. 
Palikti y2 puoduko tos sun
kos. Nulupti ir smulkiai su- 
piaustyti burokėlius. Į juos 
įmaišyti supiaustytas ko
pūstas, smulkiai sukapotas 
svogūnas ir žalias pipiras, 
pagaliau viską sumaišyti su 
cukrumi, druska, aliejumi, 
burokėlių sunka, actu. Trum
pam laikui įstatyti į šaldy
tuvą. Skanu kaip atskiras 
patiekalas pietums.

Jautiena su Daržovėmis

iy2 savo jautienos, 
šaukštukai druskos, 
šaukštai miltų, 
šaukštai taukų, 
svogūnai, 
puodukai vandens, 
šaukštai acto, 
puodukas supiaustytų

2
3
3
2 
2 
2 
1

salėrų,
1 puodukas supiaustytų 

morkų,
1 puodukas žirnių,
1 pamidoras, supiausty

tas.
Supiaustyki mėsą plonais 

gabalėliais, gerai ištrinki su 
druska, pipirais, miltais ir 
apkepinki karštuose tau
kuose iš visų pusių. Sudė
jus mėsą į indą, įpiaustyki 
svogūną ir kitus prieskonius, 
užpilki vandeniu su actu ir 
virki ant lengvos ugnies. Po 
kiek laiko sudėki supiausty- 
tus salėrus, morkas, pami- 
dorą, žirnius. Pavirki.

Reikalui esant, sosas ga
lima patirštinti. žirnius ga
lima atskirai išvirti ir jais 
[papuošti patiekalas.
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DIDINGOS PAMALDOS UŽ PERGALĘ
Lapkričio 1 d. 11 vai. 

Convention Hall katalikai 
Philadelphijiečai meldėsi už 
greitą pergalę ir pastovią 
taiką ir kare žuvusius ka
rius. Tai buvo tikrai didin
gos ir įspūdingos pamal
dos. Per 20,000 tikinčiųjų 
susirinko bendrai melstis už 
pergalę ir taiką. Pamaldo
se dalyvavo žymus skaičius 
valstybės vyrų, Pennsylva- 
nijos gubernatorius, daug 
kitų miesto ir valstybės 
valdininkų. Keli šimtai ku
nigų ir seserų. Daug kata
likiškųjų mokyklų ir para
pijų atstovų, draugijos na
rių ir t.t.

i Per pakilėjimą kat. mo
kyklų orkestrantės gražiai 
signalizavo. Po mišių jų or
kestrai išpildė Nr. Pamal
dos užbaigtos himnu, kurį 
visi jausmingai sugiedojo. 
Pamaldos tikrai pakėlė dva
sią.

BONŲ VAJUS SĖKMIN
GAS

Pamaldų vadovas buvo Jo 
Eminencija kardinolas Dou
gherty. Pontifikalines mi
šias laikė Harrisburgo vy
skupas Leech. Pamokslą pa
sakė J. E. vysk. Lamb, 
Philadelphijos vyskupas pa- 
gelbininkas. Pamaldose gra
žiai giedojo šv. Karoliaus 
Seminarijos choras. Po pa
maldų buvo perskaitytas 
prezidento Roosevelto laiš
kas, kuriame dėkojo už 
maldas ir aukas — už dva
sinį bukietą — maldų rin
kinėlį, kurį paaukojo Phi
ladelphijos arkivyskupijos 
vaikučiai. Po to Jo Em. 
Kardinolas pasakė trumpą 
kalbą, kurioj sveikino visus 
karius ir pažadėjo melstis 
už juos.

Vyskupas Lamb savo pa
moksle pabrėžė, kad mums 
reikia būti su Dievu, kad 
Dievas būtų mūsų pusėje. 
Jei mes Dievo nepamiršime, 
tai ir pergalė bus greičiau.

Štai jau spalių 18 d. per 
lietuvių Klubo vėliavos pa
kėlimo iškilmes parduota 
bonų $2,500. Dabar per tą 
patį Klubą lietuvių vardu 
dar parduota už 3,000 dol. 
Taip, kad dabar jau ten par
duota apie 6000. Čia dau
giausia pasidarbavo Kava
liauskai ir jų dukrelė Lo
reta, kuri rinko bonų pirki
mo pasižadėjimus ir turėjo 
tokį didelį pasisekimą. Jei 
taip uoliai ir toliau lietu
viai varys bonų pirkimo va
jų, tai lietuvių dieną, gruo
džio mėn. 6 dieną, būsime 
pardavę labai daug.

Bonus pardavinėja ir kiti 
lietuviai ir lietuvių katali
kų parapijos. Šv. Kazimiero 
parapija jau pardavė už 1,- 
500. Bet dabar svarbu lie
tuviams netik pirkti, bet ir 
pirktus registruoti, kad lie
tuviai gautų kreditą. Jau 
tūkstančiai suregistruoti ir 
dar prašomi registruoti, kad 
galėtumėt parodyti, kiek 
mes jau padarėm Amerikai 
ir visų valstybių laisvei. 
Gruodžio 6 d. parodysim, 
kiek jau mes prisidėjome 
prie Amerikos laisvės gy
nimo. Ruoškimės tai dienai.

sekciją. Čia visi susijungia 
bendroj maldoj, bendrame 
atsidūsėjime už visus lietu
vius, kurie yra čia palaido
ti, ar kurie jau krito šia
me kare. Visi pasimeldė už 
visus lietuvius. Tai gražus 
paprotys melstis už savuo
sius.

Šiemet lietuviai turi dau
giau už ką melstis, nes 
tūkstančiai brolių ir seserų 
krinta Rusijos gilumoj šal
čio ir bado pakirsti, kiti žū
na nuo nacio žiaurios ran
kos. Už visus laisvieji at
sidūsta. a. a. sukalba.

GRAŽIAI PAGERBTAS

Gauta žinių, kad Matas 
Pupis, prieš 3 mėn. išėjęs 
javiacijon, stipriai laikosi ir 
jau rengiasi lėktuvu skrai
dyti, gal ir į Philadelphią 
parskris! Dabar daugiausia 
dirbo pire mechaniko dar
bų. Mat, pirma reikia mo
kėti pažinti „arkliuką”, o 
paskiau jau galės pajodinė
ti. Tai buvo smarkus jau
nuolis, geras sportininkas, 
basket bolininkas. Pasiseki
mo, Matai!

Aleksandras Rinkevičius 
jau treti metai tarnauja Dė
dei Šamui ir viskas klojasi 
ko puikiausiai. Taik vis lau
kia dar progos pasimatyti 
su savaisiais.

Alfonsas Araminas tar
nauja garbingai, nors jau
nuolis buvo neseniai vedęs 
ir paliko nuliūdusius tėve
lius ir žmoną, bet mano lai
mingai ištarnauti, nors bū
damas nestiprios sveika
tos.

Žuvo karys
Juozas Bubnis gavo liūd

ną pranešimą — mūšio lau
ke žuvo jo sūnus karys. Jo 
kūnas nebus parvežtas dėl 
didelio tolumo. Jo tėvas ir 
sesers giliai liūdi. Visi gai
limės lietuvio kario. Tai pir
mas Baltimores lietuvis, žu
vęs šiame kare.

Visų Šventųjų šventė gra
žiai praėjo. Pamokslą pasakė 
kun. Dr. L. Mendelis. Šiemet 
mūsų parapijoje mirė 37 as
mens. 38-tuoju gi karys Bu
bnis.

Automobiliaus nelaimėje 
sužeistos Adomaitienė ir jos 
duktė; dukrai ranka išlauž
ta, motina ligoninėje. Linki
me greit pasveikti.

J. K.

teisė du jaunuolius už plė-

Mūsų parapijoj pradėtas 
svarbus darbas — senų var
gonų griovimas ir įrengimas 
naujų. Pinigai jau seniai su
mokėti, bet kol kas nebuvo 
galima pradėti darbą, nes 
sunku gauti medžiagų įvai
rioms vargonų dalims, šis 
darbas ne pirmas, kuri mūsų 
darbštus klebonas kun. M. 
Pankus šioj parapijoj atlikęs 
ir jaučiame, jeigu taip bus 
Dievo valia, kad ne paskuti
nis. Dieve, padėk jam ir ge
riems parapijiečiams.

J {TOS Ž

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

W T E L j 
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA J 

Trečiadieni 7:00 p.m. 8ešt. 8:00 p.m.» 
Direktorius !

ANTANAS DŽEKAS •
8619 East Thompson Street « 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2987

MELDŽIASI UŽ VĖLES

Vėlinių dieną šv. Kry
žiaus kapinėse lietuvių sek
cijoj matėsi daug lietuvių. 
Mat, čia paskutinė lietuvio 
kelionės vieta. Čia atsiminė 
savuosius. Ypač daug ap
lanko lietuvių kunigų kapų

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Kun. Vincentui Vėžiui 
pagerbti puošni ir sėkmin
gai praėjusi gimtadienio 
vakarienė įvyko lapkričio 1 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
salė buvo pilna svečių, at
ėjusių pagerbti savo jauną 
Dvasios Vadą, kuris nors 
:tik antri metai darbuojasi 
tarp mūsų, bet jau užsitar
navo visų pagarbos. Iškil
mių vedėju buvo pakviestas 
Juozas Kavaliauskas, kurs 
gerai nupiešė solenizanto 
šventės reikšmę ir suma
niai pravedė visą progra
mą.

Mokyklos vaikučiai pa
margino programą taip 
gražiai, kad visi džiaugėsi ir 
negalėjo atsidžiaugti ma
žiukų vaidinimu ir dainomis. 
Parapijos choras prisidėjo 
savo sutartinėmis dainomis. 
Darbininkės ir šeimininkės 
dirbo tikrai sunkiai, bet vis
kas buvo labai vykusiai pa
ruošta. 400 svečių patenkin
ti tokiomis vaišėmis ir to
kia proga pasivaišinti ir 
pagerbti savo mylimą ku
nigą Vincentą Vėžį.

Pažymėtina, kad šiai va
karienei daugiausia darba
vosi jaunesnės moterys, ku
rios pasirodė mokančios 
dirbti ir nepavargti. Valio 
rengėjams ir visiems darbi
ninkams. Palinkėta, kad kas 
met būtų tokia vakarienė. 
Vakarienėj dalyvavo sve
čiai kunigai: Dr. Martuse- 
vičius, Jeronimas Bagdonas, 
Virbickas. Buvo ir kun. Vė
žio mamytė ir sesutė.

Albertas Bernotas tolybė
se taip pat sėkmingai gina 
savo šalį. Tėveliai neseniai 
pasiuntė skanumynų, ku
riuos, rašo, gardžiai sukir
to su savo draugais. Nors 
toli, bet vis mėgsta lietu
viškumą ir rašo lietuviškai 
ir prašo lietuviškų knygų. 
Net lietuviškos gramatikos 
paprašė, kad lietuviškai ne
pamirštų taip toli gyvenda
mas. Tai tikrai garbė tėve
liams turint tokį garbingą 
sūnų amerikietį ir lietuvį.

Julius Mažeika džiaugiasi 
laivyne tarnaudamas. Jis 
jau eina sargybos pareigas 
ir atlieka kariškas pratybas. 
Patenkintas, kad taip leng
vai gali atlikti religines 
praktikas. Malonu ir jo tė
veliam ir kit.

šikavimą. Ta proga pareiš
kė, kad jei tėvai ir moti
nos galėtų pabūti vieną sa
vaitę šiame teisme ir pama
tyti, kai tik dar vaikai es
ti teisiami už visokius nu
sikaltimus, nuo vagystės lig 
žmogžudystės, jie suprastų, 
kad tai atsitinka todėl, kad 
namuose yra per laisvas 
auklėjimas ir lavinimas.”

Teisėjas pareiškė vieną 
didžiausią ir ironiškiausią 
tiesą, ko niekas negali pa
neigti, kad visa atsakomy
bė už vaikų klaidas guli ant 
tėvų, kurie neišmokė tie
saus kelio, neišugdė stip
raus būdo, kuris padėtų 
jiems pasipriešinti pagun
doms.

Gėda mūsų civilizacijai,

Aną savaitę viena moteris 
iš mūsų parapijos svečiavo
si Detroit, Mich. Parvažia
vus papasakojo mums apie 
šiurpulingą nelaimę, kuri į- 
vyko arti Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos. Traukinys, va
žiuodamas visu smarkumu, 
sumušė autobusą, kuriame 
važiavo 45 žmonės. 17 iš jų 
užmušti, ir per kokius 5 blo
kus jų sąnariai buvo išbars
tyti. 23 liko sunkiai sužeisti, 
o penki liko išgelbėti; tarp 
išsigelbėjusiij buvo dvi sese
lės vienuolės, kurios nuken
tėjo tik didelį sutrenkimą ir 
išsigandimą. Daugumas bu
vo High School jaunimo. Bu
vo įvairių priežasčių šiai ne
laimei: viena iš svarbiausių 
tai vairuotojo pasitikėjimas 

i keleivių žodžiams, „All’s 
clear”.

Jokio mandato iš choro J. J 
neturėjo. Iš to ir kilo nesuti 
kimas mūsų „Aušros” choru. 
Choras ponui J. J. išreišk 
nepasitikėjimą. Kadangi vi 
nam buvo per skaudu išeit: 
tai J. J. suorganizavo apie 1 
narių ir su jais išėjo.

Šiai grupei su J. J. išėjui 
choras turėjo daugiau narii 
Vasaros metu daug narių is; iapju. u 
ėjo į kariuomenę; choro v< Tuoj 
dejas dirba karo industrijų'^ salėje 
j e, tad neturi laiko choro p{ "įrinkimėlis. 
mokoms. Choro iždas net pi ' pus
auge, valdyba tebėra. Kai ti jr pa
vedėjo darbo sąlygos pag( 
rėš, tikimės, vėl prasidi 
choro darbas.

M- ,
J. J. iškelia nuopelnus s: pingos orau-- 

vo šeimos į padanges, b( 
choras turi gražiausio ir ai 
kšto išsilavinimo žmonių. :

Man primetamas 
sios” darbas geriausiai ti] 
ka p. J. J. Nepaslaptis T< 
ronte, kas atsitiko su jaun 
mo choru, „Kultūros” dr-j: 
bendru frontu ir „Aušros 
choru. į

Mano rašinėjimas „Nepi 
Lietuvoje” vadinamas mat; 
mu „su viena akia”. Aš ste 
giuos visas žinutes teising 
pranešti neįžeisdamas asm 
nų. Jei per visą visą sezoi 
tik vieną pramogą į 
surengti, ar tai mano kalte 
Antra, aš ir negaliu lįsti į j

garalienes 
japija
^draugijos vy- 
L Komunija bus 

Japkr. 8 d.

Įusirinkimėlis.

įjriai ir para
riami daly- 
,e Komunijoje 
2 kviečiame ir

4

„įjos vaikučių
; i tikybos

5 -ai gyvuoja.
, turėtų dau- 
$ ir visi sa- 
iįiisti pasimo-

VISI DŽIAUGIASI

LIETUVĖS MOTERYS 
TAIP PAT DIRBA

kad pienburniai berniukai ir 
mergaitės dideliu nuošim
čiu nusikalsta prieš įstaty
mus. Garsiausi muštukai —

Kiekvieną trečiadienį baž
nytinėj salėj įvyksta gražus 
mūsų jaunimo „Stellarians” 
susirinkimas, pamokos ir pa
silinksminimas. ši svarbi or
ganizacija sparčiai auga ir 
žada gražių vaisių. Pradėjo 
leisti sovo laikraštėlį „The 
Stellarian Gazette”, kuri do
mina mūsų parapijos gražų 
jaunimą.

DAUGI
NINK

„Šv. ] 
jo Kar 
šiuo šūl 
liaus šv 
25 d. B] 
reiškimo 
salėje įv 
bės Ryt 
ciatyva 
kų ir ši 
lėtojų 

' metu, k; 
kanta u 
dis, koj 
buvo atki 
Pranciški 
meilės a 
tryliktojo 
matorių, 
dien ilgis.

Konfere 
rama ir 
tebino vis 
didelis si

jjj širdies — 
į - 7:30 v.

mylėtojų

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.
----•------

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI
---- •------

Atauginami plaukai ir
• pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI
---- •------

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

g Tel. REgent 8134.

| RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
X PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
f 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. a

|I s

Visi tikrieji lietuviai 
džiaugiasi lietuvių pasiro
dymu Laivyno parade. Visi 
dalyviai ir žiūrėtojai didžiai 
sujaudinti ir nudžiuginti 
tokiu narsiu ir garbingu 
lietuvių pasirodymu ir da
lyvavimu su lietuviškumu 
milžiniškame laivyno para
de. Tas parodo, kad mes 
dar turime gyvą lietuvišką 
išeiviją iš jaunosios kartos. 
Kol lietuviams vadovaus to
kie karšti lietuviai, kaip 
grab. Juozas Kavaliauskas 
ir jo šeimyna, mūsų lietu
vių Klubas, karštieji lietu
viai ir kiti tikri lietuviai 
vadai, tai lietuviai ir toliau 
dar išlaikys gyvą ameriko
nišką lietuvišką dvasią. Po 
to parado daugelis lietuvių 
dėkojo parado organizato
riams ir vadams už tokį 
pasirodymą. Ar tai ne pir
mas (karo metu) viešas iš
ėjimas lietuvių su savo tau
tine vėliava, tokiame vieša
me parade! Daug mes turi
me prietelių. Ir kitos kolo
nijos sveikina Philadelphi- 
jiečius.

Teko sužinoti, kad lietu
vių Moterų Taryba prie In
ternational Institute labai 
gražiai dirba lietuvių kultū
rai ir vardui kelti. Jos sa
vo susirinkimuose tik lietu
viškai kalba, taip pačios mo
kosi geriau lietuviškai išsi
reikšti. Bendrose tautų pro- 
gramuose tuoj parodo ir lie
tuvių tautišką meną, dai
nas, šokius, drabužius, pa
pročius ir valgius. Jų pa
stangomis neseniai lietu
vaitė uniformuota lietuviš
ka uniforma gavo pirmą do
vaną ir buvo paskelbta di
delėmis raidėmis visuose 
Philadelphijos laikraščiuose. 
Tik kažin kaip mes nevis- 
ką pastebime, kas mums 
brangu ir neįvertiname, kas 
vertinga, nors svetimieji tai 
greičiau padaro.

Jos leidžia ir vienkartinį 
leidinėlį apie lietuviškumą 
ir Lietuvą, su lietuviškais 
piešiniais ir t. t. Toks lie
tuvių moterų darbas yra 
tikrai girtinas, čia daugiau
siai dirba lietuvės amerikie
tės. Jų vadove yra ponia 
Čeledinienė. Jai artimai ben
dradarbiauja ponia Rama
nauskienė ir kitos moterys, 
kurių pavardžių dar neteko 
suspėti sužinoti, nes pati 
neseniai susipažinau su ta 
veikla.

Dabar Moterų Taryba pri
sidėjo prie lietuvių Dienos 
parengimo ir bonų platini
mo ir registravimo. Jos taip 
pat pagamins lietuviškus 
drabužius, kaip pavyzdį, 
kad visos galėtų įsitaisyti 
tikrai lietuvišku stilių tau
tiškus drabužius. Jos ruoš 
ir lietuviškų šokių kursus.

Lietuvaitė

gengsteriai yra vyrukai tarp 
17 ir 18 metų. Daugiausia 
greitai važiuojančių auto ir 
įsigėrusių važinėjimas po 
gatves ir į žmones yra ber
niukai. Laikraščio straips
nio rašytoja pati sakosi pa
žįstanti jaunuolį, kuris jau 
užmušęs tris žmones. Iš
tvirkavimo ir gimdymo na
mai yra pripildyti mergai
čių!

Ne visi tų nusikaltėlių y- 
ra kilę iš blogų namų ir 
negerų šeimynų. Daug iš jų 
yra vaikai padorių, krikš
čionių tėvų. Jie paeina iš 
gerų namų. Jie turėjo pro
gos išsiauklėti. Bet jų tė
vai ir motinos buvo per 
silpni, ar perdėtai meilūs, 
ar per švelnūs, ar perdaug 
paskendę savo interesuose ir 
linksmybėse. Jie neturėjo 
laiko ar noro iš tų baltų 
lentų-vaikų, pilnų energijos, 
troškimų, išauklėti padorų, 
disciplinuotą vyrą ar mote
rį.

Tai tikrai įspėjantis bal
sas, kad mūsų tėvai laiku 
tai suprastų, kad jų vaikus 
neauklėtų gatvės, bet kad 
jie patys ilgiausiai laiko 
budėtų savo vaikų sielos ir 
kūno grožio sargyboje.

Gražiai ir pamaldžiai pra
leidome Visų Šventų ir Vėli
nių šventes. Kun. M. Pankus 
pasakė įspūdingą pamokslą, 

j kuris sužavėjo visus ir ska
tino prie karštesnės maldos 
už tuos, kurie jau nebegali 
melstis už save. Visur maty
ti, kad žmonės surimtėję ir 
jaučia didelę svarbą galin
giausio ginklo — maldos.

įstengi 4- bažnyčioje 
j įspūdingai.

sų reikalus, nes 1941 m. la] 
kričio 19 d. paskelbėt, ki 
„bendras darbas neįmanė 
mas, todėl mes pasiryžo 
dirbti atskirai”.

„Nepr. Lietuvoje” viet< 
užtenka visiems, tik rašyki 
lietuvybės, o ne partijos si 
metimais.

Aš visiškai nesu linkęs p 
lemizuoti per spaudą su tai 
kurie trokšta savigarbo teatrų 
Pirmą, gal ir paskutinį, ka 
tą atsakau į užpuolimus, J__
teityje į šmeižtus neatsal TARĖJA 
nėšiu, nes nenoriu tam r — 
kalui užimti laikraštyje v i Guardia lap- 
tos ir eikvoti savo laiko.

Toronto, On t.

TEISĖJAI RAGINA GEL
BĖTI MŪSŲ JAUNIMĄ

ATIDARYTAS VAIKŲ
DARŽELIS

Šv. Kazimiero parapija a- 
tidarė vaikų darželį, kurs 
moderniai įruoštas ir labai 
šauniai atrodė. Sekmadienį, 
lapkričio mėn. 1 d., visi pa
rapijiečiai apžiūrėjo, o lap
kričio mėn. 2 dien. 9 vai. 
įvyko iškilmingas atidary
mas.

Atsakymas J. J.
Spalių 23 d. „Naujienose”, 

Kanados žinių skyriuje, buvo 
įdėtas prieš Genį nukreiptas 
straipsnis, kurį pasirašė J. 
Jokubynas. Ten prirašyta į- 
vairių nesąmonių, kokias ga
li išgalvoti blogos valios ir 
mažo išsilavinimo žmogus. 
Spauda skiriama švietimo 
reikalams, o ne šmeižtams.

K. L. Tarybos skilimą ir 
„Aušros” choro neveikimą J. 
J. sumeta katalikams ir tau
tininkams, kas visai neati
tinka tiesą. Kalčiausias bu
vo abiejų pusių griežtas už
sispyrimas.

Sugrįžę iš Monteralo sei
mo socialistų žmonės, per 
„Naujienas” pareikalavo iš
traukti iš Tarybos vieną at
stovą, jiems nepageidauja
mą. Tik šio reikalavimo pa
tenkinimu sutiko bendradar
biauti! Ar tai lietuvybės ge
rovei? Ne! Tai siekimas par
tinės pirmenybės. Tik vėliau 
tą atstovą atšaukėm iš Ta
rybos. Bet bendras darbas 
pairo dėl jūsų kaltės, nes jū
sų žmonės pirmieji pradėjo
skleisti nesutikimą per spau-

Palaimintos Motinos Gab
riui pirmutinė bažnyčia pa
statyta ir pašventinta arki
vyskupo Stritch Chicagoje. 
Parapija suorganizuota 1938 
m.

Praeitą savaitę viename 
Philadelphijos angliškame 
laikraštyje paskelbta tokia 
skaudi žinutė, kuri turėtų 
sukrėsti visus tėvus ir auk
lėtojus.

„Neseniai vienas teisėjas

Darželio lankytojai ir mo
tinos bei globėjai labai 
džiaugėsi, kad dabar jų 
mažiukai turės kur moky
tis ir ruoštis mokyklos dar
bui. Tai tikrai gera naujie
na ir maloni dovana kiek
vienai jaunai motinai, kuri 
galės savo vaikučius čia lei
sti.
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ŽALIAVAS i
dasta grynai

Armijos ir Laivyno tran La 
porto lėktuvai dabar gabei parfį_
į Ameriką strategines žali , 
vas. Tas žaliavas gabena A __
mijos Oro Pajėgų Komand 
ir Armijos Oro Pajėgų A . 
tarnavimo Komandos b 
Laivyno Oro Transporto T 
nybos lėktuvai, kurie grįž 
iš kovos frontų nuvežę t 
karius ar karo medžiagą.

Iš Indijos buvo atgaben šįTtėvai 
vientisoji mika, kuri yra b 
.. . .J, t i-i-i -W ha- venanciam ST-1 o t nm Ir n I i n rrn lx , Iru vili *tinai reikalinga kai kurių . 
ktuvų dalių gamyboje. Li 
vynui reikalingi šeriai ir š r 
kas parašiutams buvo atg 
benta oru iš Kinijos širdie ' ^ai 
Iš Fidži salų į Hondurus b ______
vo nugabenti tam tikri vat .,,

saugiau-

lėliai, kad sunaikintų šakį ^traci- 
' AVaiaulai-nius žiogus, kurie buvo ūži 

kę kanapes vienoje bandoir 
je plantacijoj.

Kitos medžiagos ir žali SUy 
vos, kurios jau buvo gabenu 
mos ar planuojamos gabei 
oru, yra: lengvasis plaus,, 
medis iš <__________  ___ t
kos, reikalingas sklandyt .'radinys, 
vams Amerikoj ir anglų i ■ _ — 
dų laiveliams gaminti; Ta f o 
talitas ir berilio ruda, kva ^MOc. 
co kristalai, pramonėj nauc 
jami deimantai ir mika' 
Pietų Afrikos; žalia guma 
Brazilijos; dvidešimt tol

Muštruota,
Centralinės Ame] ^Lietuvių 
Jincroo airi q n rl *61(1111 VS.
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RAKANDŲ KRA
gumos medelių sėklų iš Lit

dą.
Dėl „Aušros” choro susi

skaldymo daugiausia kaltas 
p. J. J. Per K. L. Tarybos 
seimą Montreale jis įlindo į 
valdybą, sauvališkai atsto
vaudamas „Aušros” chorą, 
kai teisėti choro atstovai li
ko be vietos. Kiekvienos dr- 
jos atstovai turėjo įeiti val
dybom J. J. atstovavo S. L. 
A. kuopai. Matydamas kad išj
SLA kuopos vienas atstovas mutinį Mišiolą, spausd_ 

išrinktas valdybon, J. J. ta- J.A.V. Iki šiol šios knygių NEGAUSITE Pirm 
da smurto keliu įėjo valdy- buvo spausdinamos Bavam Petraičh K J“ . 
bon „Aušros” choro vardu, joje ir Prancūzijoje. BiTTirnKT- Utūvese

rijos, kad pasėtų ją vaka 
hemisferoj.

Street, Broc

Kanados komunistų pn 
šymus leisti jiems laisva 
veikti Kanados teisingunr 
ministeris atmetė. Kanad 
je komunistai ir toliau l.«'- /‘84S1
ka nelegale partija. GEROS RŪŠIES RAKA 

parduodamus ra 
New Yorko arkivyskupjx^511 kitomis krautuvė 

Spellman gavo dovanų nn



New Britain, Com. ^Lęmber 6> 1942
Mūsų parapijoj pradėtas M 

svarbus darbas — seną var- 
gonų griovimas ir įrengimas 
naujų. Pinigai jau seniai su- 
mokėti, bet kol kas nebuvo n 
galima pradėti darbą, nes^ ,j 
sunku gauti medžiagų įvai- 
rioms vargonų dalims. ŠischJ?ūj 
darbas ne pirmas, kuri mūšy ĮC j 
darbštus klebonas kun. M. ėin f 
Pankus šioj parapijoj atlikęs dėi? k drau&1Jos 

inin t . l^Ev. Komunija bus ir jaučiame, jeigu taip bus - , , J Q
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A
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D AUGIAU APIE TRETI
NINKŲ SUVAŽIAVIMĄ

teUf.fenį, lapkr. 8 d. 
Sp metu.Dieyo valia, kad ne paskuti- 

nis. Dieve, padėk jam ir *1.1CLU
nems parapijiečiams. JLJ. ,

Aną savaitę viena moteris 
iš mūsų parapijos svečiavo- 
si Detroit, Mich. Parvažia- U į 
vus papasakojo mums apieVo 
šiurpulingą nelaimę, kuri 
vyko arti Šv. Jurgio lietuvių prašyti,
parapijos. Traukinys, va- —-— 
žiuodamas visu smarkumu, sios" į 
sumušė autobusą, kuriame h h 
važiavo 45 žmonės. 17 iš jy 
užmušti, ir per kokius 5 blo- mo įJ 
kus jų sąnariai buvo išbars- bendm J 
tyti. 23 liko sunkiai sužeisti, čion. Į 
) penki liko išgelbėti; tarp 
šsigelbėjusių buvo dvi sese- 
ės vienuolės, kurios nukeu- 
:ėjo tik didelį sutrenkimą ir 
šsigandimą. Daugumas bu- 
ro High School jaunimo. Bu-

• • • • v v« v* • 44T 5
n Įvairių priežasčių šiai ue- 
iimei: viena Iš svarbiausių

Tuoj 
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”«ejQ..U3 susirinkimėlis, 
rėš, t^|,t ir kuklūs pus- 

nariai ir para- 
kviečiami daly- 

-oje Komunijoje 
•se; kviečiame ir 
rarbingos drau—

fcrapijos vaikučių 
albos ir tikybos 
gražiai gyvuoja. 
Ii turėtų dau- 
omėti ir visi sa- 
s siųsti pasimo-

enį, lapkr. 6 d., 
lyčioje pamaldos

pOM^Ilėzaus Širdies — 
prase; blanda — 7:30 v. 
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eleivių žodžiams, „All’s 
lear”.

sni^.

a,bai įspūdingai.
amaldose dalyva-

Kiekvieną trečiadienį baž- 
rtinėj salėj įvyksta gražus į t. 
ūsų jaunimo „Stellarians”

TEATRUS

„Šv. Pranciškus — didžio
jo Karaliaus šauklys” — 
šiuo šūkiu Kristaus Kara
liaus šventėje spalių mėn. 
25 d. Brooklyn©, N. Y. Ap
reiškimo Lietuvių parapijos 
salėje įvyko Kunigų Vieny
bės Rytų Provincijos ini
ciatyva sušauktas Tretinin
kų ir šv. Pranciškaus My
lėtojų konferencija. Šiuo 
metu, kai kerštas ir neapy
kanta užvaldė žmonių šir
dis, konferencijos tikslas 
buvo atkreipti visų akis į šv. 
Pranciškų — tą taikos ir 
meilės apaštalą, tą didįjį 
tryliktojo šimtmečio refor
matorių, kurio dvasios šian
dien ilgisi XX-sis amžius.

Konferencija savo prog
rama ir skaitlingumu nus
tebino visus. Joje dalyvavo 
didelis skaičius Asyžiečio 
mylėtojų ir Tretininkai iš 
sekančių lietuvių parapijų: 
Brooklyn, N. Y., Apreiškimo 
parapijos, Angelų Karalie
nės parapijos, šv. Jurgio 
par., Maspeth, N. Y., Ba
yonne, N. J., Elizabeth, N. 
J., Newark, N. J., New York, 
City, N. Y., Harrison - Kear
ney, N. J., Paterson, N. J., 
Jersey City, N. J.

Konferencijoje dalyvavo

Kai kiti Kristų

PASKIRKITE 10% PAJAMŲ-BONAMS NAUDINGA KNYGA PREKYBOS LAIVYNO JŪ
RININKAI PAGERBIAMI

sirinkimas, pamokos ir pa- pradžioje įr daugumas Brooklyn©, N.
inksminimas. ši svarbi or. * nėsi prieš yinksminimas. ši svarbi or- 
nizacija sparčiai auga ir 
Ja gražių vaisių. Pradėjo 
sti sovo laikraštėlį „The 
dlarian Gazette”, kuri do
na mūsų parapijos gražų 
mimą.

ir apylinkės kunigų:

metinį
Aš lig

vaidinimus te- fcun> N. Pakalnis, kun. K. 
peno teatro vado- Paulonis, kun. J. Balkūnas, 
raukta teismo at- kun. J. Aleksiūnas, kun. M.

Kemėžis, kun. J. Gurins-
1, kad panašiai kas, kun. Dr. J. Bogušas, 
ilgta kelių teatrų kun> Dr. j Starkus, kun. V.

Help Him
Every *39° you puf 

into War Bonds Buys 
144 rifle bullets

Jražiai ir pamaldžiai pra- 
lome Visų Šventų ir Vėli- 
šventes. Kun. M. Pankus 

akė įspūdingą pamokslą, 
is sužavėjo visus ir ska- 
i prie karštesnės maldos 
tuos, kurie jau nebegali 
stis už save. Visur maty- 
rad žmonės surimtėję ir 
ia didelę svarbą galiu- 
šio ginklo — maldos.

teityjeįi 
nėšiu, z:

tošini

)O PATARĖJĄ

į La Guardia lap- 
d. atleido darbo 
patarėją Ethel Ep-

Toronto, Ont.

Vienos iš garsiausių A- 
merikos mokslo įstaigų lei
dykla, Columbia University 
Press, yra išleidusi apie Lie
tuvą A. Simučio angliškai 
parašytą knygą „The Eco
nomic Reconstruction of 
Lithuania After 1918.”

Iki šiol, kaip leidykla in
formuoja, iš lietuvių užsa
kymų yra gauta labai ma
žai. Ten, kur nesugebama 
ar neprisirengiama knygos 
užsisakyti, kolonijų veikėjai 
turėtų ateiti į pagalbą. Jie 
galėtų įvairiomis progomis 
surinkti po kelias prenume
ratas ir nusiųsti leidyklai 
su pinigais. Dabar dolerių 
pas lietuvius perdaug ne
trūksta, todėl ir prenume
ratų surinkti nebūtų labai 
sunku. O, be to, ir pati 
knyga kiekvienam susipra
tusiam lietuviui yra reika
linga.

Nė vienas lietuvis, ar jis 
būtų daktaras, advokatas, ar 
paprastas darbininkas, ne
galės Lietuvos apginti, jei 
jis pats apie ją nežinos. 
Rimtas advokatas, apsiim- 
damas ką ginti teisme, pir
miausia apsiginkluoja fak
tais, nes vėju paremtas gy
nimas nebūtų nieko ver
tas. Šiandien kiekvienas 
laisvam pasaulyj gyvenantis 
lietuvis yar Lietuvos advo
katas pasaulio teisme. Jei 
jis nori tinkamai apginti 
Lietuvos bylą, jis privalo 
apsiginkluoti faktais. Tokių 
reikalingų faktų rinkinį 
kaip tik ir paduoda Simu
čio knyga „The Economic 
Reconstruction of Lithuania 
After 1918.”

Užsakymus su čekiais ar 
money orderiais po pusantro 
dolerio ($1.50) už egzemplio
rių siųskite:

Columbia University Press
Columbia University 
New York, N. Y.

Tarnybinė vėliava, papras
tai iškabinama, kad būtų pa
rodyta, jog vienos ar kitos 
šeimos narys tarnauja gink
luotose pajėgose, gali būti 
iškabinama ir tų šeimų, ku
rių nariai tarnauja prekybos 
laivyno jūrininkais. Taip pra 
nešė admirolas S. Land, Ka
ro Jūrų Transporto adminis
tratorius.

Admirolas Land sakė, kad 
būtų tikslu ir teisinga, jeigu 
prekybos laivyno jūrininkai, 
taip pat, kaip ir Armijos bei 
Kairo laivyno nariai, būtų 
pagerbiami tarnybinės vėlia
vos iškėlimu.

Admirolas Land nurodė, 
kad prekybos laivyno jūri
ninkų pareigos išstato juos 
beveik į nuolatinį pavojų. 
Gabendami karo medžiagą ir 
karo pabūklus į tolimiausius 
pasaulio kampus, o taip pat 
gabendami mūsų karius į ka
ro frontus, prekybos laivyno 
jūrininkai yra dideliame pa
vojuje.

Admirolas Land sakė: „A- 
merikos jūrininkas be palio- 
jvos ir atsidavusiai kovoja už 
išlaikymą laisvos tautos ir 
jis yra toks pat laisvės gynė
jas, kaip ir koks kitas Jung
tinių Valstybių ginkluotų pa
jėgų narys. Todėl iškėlimas 
tarnybinės vėliavos būtų tin
kamas būdas pagerbti preky 
bos laivyno jūrininkus.”

Help Yourself
Every s3';'<; you put : 

into War Bonds hriiiys 
you bock $4?* i

Referate .Trečiojo Ordi
no reikšmė”, T. J. Vaš
kys davė praktiškų nurody
mų, kaip tretininkai gali 
dirbti Katalikų Akcijoje.

7 vai. prasidėjo serafiška 
vakarienė. Vakarienėje da
lyvavo per 350 konferenci
jos dalyvių. Vakarienės pro
gramai sumaniai vadovavo 
kun. N. Pakalnis, buvo į- 
domių kalbų. Kun. Dr. J. 
Starkus džiaugėsi puikiai 
pasisekusia konferencija ir 
linkėjo, kad nuo šios konfe
rencijos šv. Pranciškaus se
kėjai labiau pagyvintų sa
vo veikimą ir prie III-jo Or
dino pritrauktų daugiau jau
nimo. Kun. J. Balkūnas pa
reiškė :
niekina, mes šiandien iškil
mingai išreiškėme pagarbą 
Kristui Karaliui ir drąsiai 
pasiryžome, kaip riteriai be 
baimės, kovoti po Kristaus 
Karaliaus vėliava.”

„Amerikos” redaktorius 
savo kalboje pasisakė esąs 
didelis šv. Pranciškaus ger
bėjas ir esąs įsitikinęs, kad 
šv. Pranciškaus idealų seki
mas grąžins taiką pasau
liui. Konferencijos daly
vius sveikino ir kun. K.
Paulonis, kun. J. Aleksiū
nas, kun. V. Vaškas, T. J. 
Vaškys, O. F. M. ’«

Vakarienės metu visus gra 
žiomis dainomis džiugino p. 
Jono Jankaus vadovauja
mas Apreiškimo par. cho
ras. O. Plaktonytė ir L. 
Juodytė padainavo solo ir 
duetą. A. Samalionienė cho
rui pritariant padainavo so
lo operetės „Sylvia” atski
ras dainas.

Brooklyno ir ’apylinkės 
kunigams nuoširdžiai bend
radarbiaujant ir remiant, 
tretininkų konferencija pra
ėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Kun. N. Pakalnis, Ku
nigų Vienybės Rytų Pro
vincijos įpareigotas, konfe
renciją puikiai suorganiza- 
:vo ir gražiai ją pravedė. 
Jam ir Kunigų Vienybės Ry-i ,, , _ 
tų Provincijos kunigams už nas Morkūnas, 64 metų; pa- 

tai

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Bayonne, N. J cijos tikslą, nurodydamas, 

kad visi turime būti darbš
tūs ir išlaikyti tą lietuvišką 
dvasią, kurią kun. J. Navic
kas skleidė.

Miltonas Starkus iš Holly
wood, Calif, išrinktas pirmi
ninku, Raymondas Juška vi
cepirmininku, studentas Jo
nas Navickas sekretorium.

Studentai nutarė surengti 
Kalėdų programą — „Gau- 
deamus” ir kitų darbų numa
tė šiais mokslo metais.

Baigiant kun. Dr. K. Rėk
laitis, kuris spalių 31 d. išvy
ko į Chicagą, pasakė kalbą, 
kurioje pareiškė pasitenkini
mą, kad Marianapolio studen 
tai, nors nedaug yra, vis 
stengiasi laikytis savo šūkio 
„Dirbk Tautai, Siek Mokslo, 
Gyvenk Tikėjimu”. Kaipo 
studentai, mes tuo šūkiu šir
dingai seksime.

St. Dambrauskas.

Visų šventųjų šventėje 
mūsų bažnyčioje iškilmingai 
paminėta mūsų parapijos 35 
metų sukaktis. Bažnyčia 10 
vai. ryte buvo pilna. Iškil
mingas mišias laikė kun. M. 
Kemėžis, asistuojant kun. J. 
Balkūnui ir kun. J. Stašai
čiui. Pamokslą pasakė kun. 
J. Balkūnas; pamokslininkas 
savo iškalba ir pamokslo tu
riniu visus klausytojus žavė- 
te žavėjo.

Parapijos 35 metų sukak
čiai paminėti, lapkričio 22 d. 
bus iškilminga vakarienė. Bi 
lietai po $1.65.'

Katalikų vyskupai pasky
rė $50,000.00 Australijos ka
talikams ir ten esantiems 
kariams.

Apie gruodžio 15 d. bus 
baigtas 4 mylių ilgumo 
Long Island požeminis ge
ležinkelis. Kaštuos apie 24,- 
000,000 dol.Vaškas, kun. J. š eštoka s, 

tėvai pranciškonai Justinas 
Vaškys ir Juvenalis Liauba.

4 vai. pp. didžiulė 
reiškimo par. bažnyčia 
vo pilna konferencijos

“. Kruzui 
rožančių,

Karui vesti reikia daug 
pinigų. Mūsų vyriausybė lau
kia ir prašo kiekvieno gy
ventojo pagalbos.

bu- 
da-
su-

Vyr kalbėjus rožančių, Tėvas 
Juvenalis Liauba, OFM. pa-

■ios vyras buvo de- lyviM- Kun. B. Spalių 24 d. palaidotas Jo-

TRAA'iP: kandidatas 
GABD1J vietai.

ii >ji patarėja aiški- sakė pamokslą. Po pamoks-
ji atleista grynai lo visi konferencijos daly- 

La viai pasiaukojo Kristui Ka-

tenka didele garbė.
Konferencijos Dalyvis

liko našle Agota, sūnūs Jo
nas ir duktė Joana.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

j sumetimais, 
rėmė darbo parti 
datus.

Atsakymas J. J.
ilių 23 d. „Naujienose”, 
dos žinių skyriuje, buvo 
3 prieš Genį nukreiptas i 
>snis, kurį pasirašė J. iš kovos: 
lynas. Ten prirašyta į- karius m

nesąmonių, kokias ga-1 Iš W 
ilvoti blogos valios ir vientisoji# 
išsilavinimo žmogus, tinai reik# 

a skiriama švietimo ktuvų 
ims, o ne šmeižtams, vynui 
a Tarybos skilimą ir kas park- 
>s” choro neveikimą J. benta onif 
eta katalikams ir tau- Iš Fidži 
ms, kas visai neati- vonugab#- 
:iesą. Kalčiausias bu- lėliai, totf 
jų pusių griežtas už- nius 
nas. kę
žę iš Monteralo sei- je plantac;. 
ialistų žmonės, per Kitos e# 
nas” pareikalavo iš- 
iš Tarybos vieną at- 
iems nepageidauja-
šio reikalavimo pa

tu sutiko bendradar- 
Ir tai lietuvybės ge- 
e! Tai siekimas par- 
menybės. Tik vėliau talitas ir £ 
rą atšaukėm iš Ta- 
et bendras darbas 
jūsų kaltės, nes jū- Pietų Afriką 
is pirmieji pradėjo Brazilijos;J 
^sutikimą per spau- gumos medt> 

rijos, kad 
ušros” choro susi- hemisferoj 
daugiausia kaltas

’er K. L. Tarybos Kanados * 
įtreale jis įlindo į šymus leisti 
įauvališkai atsto- veikti M' 
„Aušros” t__,,______
choro atstovai li-ije komiai# 

?s. Kiekvienos dr-lka nelegale f* 
ii turėjo įeiti val-
I. atstovavo S. L. j New Yorfr 
Matydamas kad iš Spellman g#' 
>s vienas atstovas (mutinį Afišoj 
ddybon, J. J. ta- JAV. Iki 
keliu įėjo valdy- buvo spausi^ 
s” choro vardu, joje ir IWZ

Amiju 
portolb 
j Amerih- 
V3S TaSŠž 
mijosOrūf* SERŽANTAS 
ir Amiji 
tarnavi: 
Laivyno (t

KALĖDINĖ PRAMOGA
Kemėžis atgiedo- 
Marijos litaniją, 
su uždegtomis

jjp jierikos ribų kauty- 
brooklynietis Le- 
Barnard, gyvenęs 

t. Jis buvo Kana- 
ijos seržantas. Li
oną, sūnus, tėvai 
kurs tarnauja ka

onai yra saugiau- 
ymas, koks tik gali

’ administraci- 
gauti A. Vaičiulai-
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vos, 
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oru, yra: 
medis iš & 
kos,
vams 
dų laiveli#

kristalai • Ico
jami deim#

$
chorą, ministeris

gausiai iliustruota, 
. ir yra Lietuviij 

Instituto leidinys, 
kai- 

o užsisakant 50 eg- 
ar daugiau—30c.

raliui!
Kun. M. 

jo ŠVČ. P. 
Procesijoje 
žvakėmis dalyvavo kunigai
ir beveik visi bažnyčioje 
buvę konferencijos dalyviai. 
Procesijos įspūdis buvo ne
paprastas. Toks viešas ir 
iškilmingas pagarbos išreiš
kimas Kristui Karaliui, gy
venančiam Švč. Sakramente, 
daugeliui išspaudė džiaugs
mo ašaras.

Po apeigų bažnyčioje, Ap
reiškimo par. salėje įžangi
nę kalbą pasakė kun. N. 
Pakalnis. Pasidžiaugęs kon
ferencijos gausumu ir pa
linkėjęs jai Dievo palai
mos, konferencijai pirmi
ninkauti pakvietė kun. J. 
Aleksiūną. T. Justinas Vaš
kys skaitė paskaitą, „Šv. 
Pranciškus ir mūsų laikai.” 
Savo įdomioje ir turiningo
je paskaitoje T. pranciško
nas išdėstė, kaip mūsų lai
kai ilgisi šv. Pranciškaus 
ir jame mato savo gelbė
toją.

Angelų Karalienės par.
Gyvojo Rožančiaus 
gruodžio 26 d., šeštadienį, tu
rės kalėdinę pramogą su į- 
vairia programa. Draugija 
kviečia visus iš anksto ruoš
tis.

dr-ja

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos New 
York - New Jersey aps
krities suvažiavimas įvyks 
lapkričio 8 d., 2 vai. popiet, 
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos salėje, 207 Adam 
St., Newark, N. J.

Kviečiu visas kuopas at
siųsti savo atstoves ir pa
rūpinti nauding ų pasiūlymų 
apskrities ir visos organi
zacijos gerovei.

S. Subatienė, 
Apskrities pirmininkė.

LIGONIO ATSIŠAUKIMAS
IŠ PRIEGLAUDOS

/IŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

r 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Brooklyn, N. Y.

ikite pasižiūrėti musų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

uodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENe ir SŪNŪS

Gerbiami prieteliai, „A- 
merikos” skaitytojai! Mel- 
dži u širdingai, gal kurie tu
rite atliekamų knygų pasi
skaityti. Būkite malonūs pa
aukoti man knygų, nes aš 
labai mėgstu skaityti, o nu
sipirkti negaliu. Jau dau
giau nei septyniolika metų, 
kai negaliu vaikščioti, tu
riu suparalyžiuotas kojas ir 
būnu neturtėlių namuose.

Už knygas tariu iš anks- 
labai širdingą ačiū.

John Shislosky 
o. Little Sisters 
the Poor,

to

c.
of
DeKalb and Bushwick Avės.

Brooklyn, N. Y.

Praeitą savaitę apkrikšty
ti: Aleksandro ir Onos (Wa- 
cheson) Mickevičių duktė A- 
lice Geraldine; Felikso ir Ma
rijonos (Kaženauskaitės) 
Wiezbicki sūnus Robert Mar-

Waterbury, Conn
Rudens šventė

Karo ar taikos metu, jau- 
tin ir Stanley ir Elenos (Mu- nimo darbuotės šūkis vis- 
zikevičiūtės) Motlosz duktė vien yra Dievui ir Tėvynei, 
Kristine. tauta ir Bažnyčiai! Sekma-

-----------  dienį lapkričio 15 d., 7 vai. 
Lapkričio 29 d. prasidės vakare, mokyklos audito- 

novena prie Stebuklingo Me- ritime, įvyksta 19 metinis 
daliko D. M.;
Geraldas, pasionistas.

Parapijos metinė vakarienė
Parapijos metinė vakarie

nė bus lapkričio 15 d. 6 vai. 
vakare, par. salėje. Rengimo 
komisijos pirmininku yra J. 
Lapinskas, šeimininkių — p. 
Jocienė, o bilietų platinimu 
rūpinasi Fl. Bazilienė. Sve
čiams patarnaus sodalietės. 
Klebonas kun. J. šernius 
kviečia visus parapijiečius 
jų draugus atsilankyti.

Marianapolis

ją ves Tėvas šv. Juozapo parapijos nau- 
, dai rudens koncertas - te- 

----------- atras, komp. A. Aleksio va- 
tv. N. T. dovybėj. Dainuos mergaičių 

studenčių choras, mišrus pa
rapijinis choras, Moterų Są
jungos choras, solistai -so
listės. Scenoje bus suvaidin
ta trys smagūs vaizdai. Po 
programos bus šokiai.

Ir dainuojančio jaunimo 
eilės retėja. Jau daugelis 
choristų Dėdės Šamo tar
nyboje. Mes jais didžiuoja
mės, kad jie taip garbingai 
tarnauja mūsų tautai ir 
šaliai. Mes jų neužvilsime, 
tik uolesne darbuote visur 
ir visuomet paremsime. Ga
lingoji malda juos apsau
gos. O kol jie sugrįš, mūsų 
bažnytėlėje kaip skambėjo 
taip ir skambės malonūs 
šventosios giesmės aidai 
Dievo garbei bei maldau
jančių širdžių suraminimui.

Brangiąją visuomenę nuo
širdžiai prašome skaitlin
giausiai atsilankyti į šį tik
rai gražų jaunimo parengi
mą.

ir

Spalių 28 d. įvyko pirmas 
Marianapolio kuopos studen
tų susirinkimas. Atidarant 
kun. dr. K. Rėklaitis, Tėvų 
Marijonų provincijolas sukal
bėjo maldą.

Susirinkime gražiai ir e- 
nergingai dalyvavo visi Ma
rianapolio lietuviai mokslei
viai žinodami, kad mūsų or
ganizaciją įsteigė visų, ypač 
studentų, numylėtas kun. J. 
Navickas, kuris visuomet tu
rėjo savo širdyje aukštus i- 
dealus ir uoliai stengėsi į- 
kvėpti juos savo brangiems 
studentams.

Prieš renkant naują valdy
bą, rektorius kun. Dr. J. Va
škas paaiškino 
studentams mūsų organiza- į Brooklyn, N. Y.

naujiems

Lyra.

Pit ietybes Pamokos

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St.,

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

---------------------------------- -

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
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. j



Lapkričio-Noveml

UffRlKOS LIETUVIŲ KATA- 
, VISUOMENINIO IR

pJLTORINIO GYVENIMO 
savaitraštis

I ANA KAS penktadieni

DRAKE BUVO ARTI LAIMĖJIMO Maspetlio Žinios

Adv. Wm. J. Drake (Dra- 
gūnas) lapkričio 3 d. rinki- 
muose į Kongresą buvo visi- 
škai arti laimėjimo. 9-toje O I
apygardoje už jį paduota U v
41,326 balsai. Demokratas 
kongresmanas Keough su- 
rinko 43,780 balsų, o darbie- Sfe, 
tis Slade — 11,157. | ; jįjį

Drake buvo stiprus Queens .g'
apskrityje, kur jis gav<> fe. > 
696 balsus, o jo oponentas 
Keogh — 18,182. Tačiau 
Drake pralaimėjimą nulėmė ' 
Brooklyno dalies balsuoto- 
jai; Brooklyno Ridgewoode, K
Cypress Hills ir East New 
York dalyse Drake gavo
20,630 balsų, o Keogh — 25,- Drake rėmėjai gali turėti pa-
598. ' sitenkinimo, kad jų kandida-

Balsavimo daviniai labai tas susilaukė labai plataus 
artimi laimėjimui, todėl adv. balsuotojų įvertinimo.

LIETUVIŲ JAUNIMO PAVYZDYS
• Lietuvių Tautinė Tary

ba turės posėdį šį šešta
dienį, lapkr. 7 d., New Yor
ke. Posėdin laukiama narių 
ir iš Chicagos. Tarybos na
riais rytuose yra pulk. K. 
Grinius, kun. Dr. J. Star
kus, H. Rabinavičius, Dr. 
J. Robinzonas, Dr. P. Vilei
šis, Ant. Vaičiulais, J. Ja- 
nuškis.

• Dr. Jonas Valukas ne
seniai pakviestas šv. Jur
gio draugijos gydytoju-kvo- 
tėju. Dr-jos pirm. J. Am
brazaitis labai patenkintas, 
kad Dr. Valukas sutiko pa
tarnauti draugijai.

® Marijona Martinonytė, 
bostonietė, kelias dienas vie
šėjo Brooklyne pas gimi
naičius Valaičius.

• Julius Baniulis šiomis 
dienomis išvertė į lietuvių 
kalbą visą eilę kinų poezi
jos kūrinių. Vertimai bus

Žody-

Brooklyno vyskupijos lai
kraštis „Tablet” spalių 31 d. 
plačiai aprašė apie Apreiški
mo parapijos CYA jaunimą 
ryšium su bendra komunija 
Kristaus Karaliaus šventėje. 
„Tablet” aprašė, kaip gra
žiai CYA jaunimas pasirodė 
per mišias, kurias laikė kleb. 
kun. N. Pakalnis ir bendruo
se pusryčiuose.

„Tablet” pabrėžia, kad vi
si CYA nariai yra lietuvių 
kilmės amerikiečiai. Laikra
štis aprašo, ką svečiai kalbė
tojai pasakė.

Pusryčiuose kalbėjęs kun. 
Vincent Powell, Brooklyno 
katalikų jaunimo vadas, y- 
patingai įvertino Apreiškimo 
parapijos jaunimą. Jis parei
škė, kad Brooklyno katalikų 
jaunimo organizavime daug 
kartų pasirinkta lietuvių jau
nimo organizacija (CYA) paskelbti „Studentų 
kaip pavyzdys įvairiems su- je.” 
manymams įvykdyti.
Powell ypač vertino CYA 
dvasinę ir socialinę veiklą.

Teisėjas Masterson pažy
mėjo reikalingumą tvirto 
katalikiško jaunimo. Jis ra
gino CYA narius remti ju
dėjimą, norintį atskirų jau
nuoliams teismų.

Raudonojo Kryžiaus veikla
Raudonojo Kryžiaus sky

rius puikiai veikia. Mūsų pa
rapijos skyriaus narė p. Rus
so išrinkta viso Maspetho 
skyriaus pirmininke, o mūsų 
skyriaus pirm. Lillian Pau- 
lik išrinkta vicepirmininke.

Kai narės bus paaukoju
sios 150 valandų darbo R. 
Kryžiui, bus suteikiamas 
garbės ženklas. Tokį ženklą 
jau gavo Helen De Sandri.

Lapkr. 5 d. 10 savaičių 
kursus baigė pirmoji „Stan
dard” klasė. Lapkričio 12 d. 
bus nauja registracija, o pa
mokos prasidės lapk. 19 d. 
8:15 vai. vak. Mokytoja bus 
p. Chmura. Kviečiame tėvus 
paraginti savo dukras ir sū
nus pasinaudoti šiomis pa
mokomis.

Labai reikalingos moters 
mezgėjos. Turinčios 
prašomos kreiptis į 
skyrių.

Karių vakaras
Šį šeštadienį, lapkr.

8 vai. vak., parap. salėje, 
25 Perry Ave„ sodalietės 
rėš kariams pagerbti pramo
gą. Rengimo komisijoje dir
ba M. Augustinaitė, M. Bu- 
genytė, Em. ir J. Cerebiejū- 
tės, Elzb. Keršulytė, O. Ku
činskaitė, EI. Matulionytė, J. 
Januškaitė ir J. Zembraus- 
kaitė.

Visi kariai, kurie bus par- 
vykę, maloniai kviečiami bū
ti sodaliečių svečiais.

EI. M.

Brooklyno Lietuviai Gydytu!

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 4 
VALANDOS:] 

8 —10 ryto ’ 
1 — 2 po piefl 
6 — 8 vakarį

Šventadieniais susM

<s,t»red M Second-Class matter N 
Et Brooklyn, N. Y. under

VSTOLGW

laiko 
mūsų

7 d., 
64- 
tu-

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

Tel. EVergreen 7 - 
VALANDOS:!

9 —12 ryte į
1 — 8 vakare

Penktadieniais užde

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brookl;
(Williamsburgh Bridge Plaza)

JOHN J. BENNETT, JR.
ilgametis New Yorko valstybės vyr. prokuroras, 
pralaimėjęs gubernatoriaus rinkimus demokratų 
kandidatas. *

NERAMŪS GANDAI APIE LIETUVĄ
ir tie „tuteišiai” pasirodė ir 
lietuviškai bemoką. Tą reiški 
nį ignoruodama, lenkų ofi- 
cialė propaganda paskelbė, 
būk ar ne 30,000 (?!) kau
niečių lietuvių pasiskubinę į 
Vilnių persikelti. Tiesa, kad 
vokiečiai stumdo žmonių ma
ses iš vienos vietos į kitą, bet

EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS ]

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasii
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUI 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREU

Juozas Cinkus
495 Grand Street, * Brooklyr

į 1 patirta, kad visa eilė 
Uran ištremtų lietuvių iš 
L sko kalėjimo perkelta į 
Lbė ją vietą. Čia dabar jų 3 
Uo pie85,tarp jų buvęs 
Rnas dentas Aleksandras St 
& skis, buvęs teisingumo 
M steris Šilingas, pulkir 
L lais- Kazlauskas (50 metų 
|. bdše- jotas Pomierskis (45 
Ujo k Tasai kalėjimas — r 
M. barakas. Miegoti ter 
l.-^ybę grindų. Per dieną gar 
[ Rusija štę sriubos ir apie 
i mėnesį, cijų duonos- Kalinia 
Į įp ir sakyta, kad jie gal 
1.^ ver- gauti lėkštę sriubos 
■gldane- apie 7 unc. duonos 
I jie lai- išdirbtų nustatytą d: 
lį pa- kį, tačiau tie darbi 
Striką ir nustatomi taip di 
iį’inin- tremtinių jėgos

Per dieną tenka č 
jį valandų.

choro
30 d.

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• St. Ambrozas, majoras, 
yra Camp Upton karo polici
jos viršininkas, šiose parei
gose majoras Ambrozas yra 
jau kuris laikas.

• New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Katalikų Seimelis 
šiemet bus gruodžio 
Aušros Vartų par.
New Yorke.

• Moterų S-gos N.
N. J. apksrities suvažiavi
mas bus šį sekmadienį, lap
kričio 8 d., Newarke.

^įįmuose 
NOTICE is hereby given thatj -' 
GB 6149 has been issued to th ill 
tc sell beer, at retail under ■ 

of the Alcoholic Beverage Col . :1BU41U ________
511 Marcy Avenue, Borough! i.l«»nilliTH Washington. - 

ri^i.tas Roosevelt p: 
me su spaudos 
pareiškė, kad 19 
Amerikos ginklv 
gose bus apie 9,

KAROMEpagandos organai visai be- 
reikalo save stato protekto- j 
riaus rolėje lietuvių sąskai
tom lietuviai visados buvo 
jiems draugiški; tad ir vokie 
čių okupacijoje drąsiai paro
dė savo simpatiją gettose 1 
kenčiantiems žydams. Žydų < 
vyriausias rabinas todėl yra 
pareiškęs viešą padėką lie
tuviams. Girdėta net tokių ; 
atsitikimų, kad lietuviai po
licininkai buvę vokiečių su- < 
šaudyti už tai, kad atsisakė < 
šauti į nuteistų žydų būrį. 
Bet pagal lenkų propagandos 1 
įrankius (p. Stronskio radi
jas ir PAT straipsnis iš Lon
dono), vokiečiai Vilnijoje e- 
są tik statistai ir net priete- 
lingi, o už viską: už šaudy- 
mus, žudymus, ištrėmimus ■ 
kunigų, gaudymus darbinin
kų prievartos darbams ir 
taip toliau esą atsakomingi 
lietuviai!

Vilnijoje, kaip ir kitose 
vokiečių apsėstose Lietuvos 
vietose, kas ten būtų daro
ma, — yra daroma vokiečių, 
vokiečių naudai, vokiečių ti
kslams. Kad vokiečiai dary
tų ką gero lietuviams, ar 
lenkams, ar žydams, dar ne
buvo girdėti. Todėl koks gi 
lenkų propagandos tikslas te 
nykščius lietuvius apšaukti 
pro-vokiečiais ir kolaboraci- 
jonistais? Politiško kapitalo 
iš tokios tragiškos padėties 
nei lenkai, nei lietuviai pasi
daryti negali; pasinaudos tre 
čioji pusė — vokiečiai.
(Iš Lietuvos Pasiuntinybės 
Spaudos žinių pranešimo).

County of Kings, to be eonai 
premises. . 7nria

JACOB SCHWARTZS :(J iUTlS
511 Marcy Ave., Bro

.rimus iš-j
GB 1977 has been issued to thi , n„-i0 
to sell beer, at retail under; JS MSI“-

NewJer-

Ji* '"*- ]0 apskaii takra- TLkariuOme

NOTICE is hereby given that

of the Alcoholic Beverage Cob 
3407 Fulton Street, Borough 
County of Kings, to be consu 
premises.

HEINRICH FISCHE2 
Lang’s Del. | 

Fulton St., Broo3407

Lietuva nuo 1940 m. bir
želio mėn. skaitoma vokie- 
čių-sovietų karo pafrontė ir 
todėl yra nuo pasaulio atskir 
ta ir veik hermetiškai užda
ra. Tiesa, mus kartais pasie
kia prašymai surasti į sveti
mus kraštus ištremtų lietu
vių šeimynas, bet šiaip jau
reguliariai gaunamų žinių kad patys lietuviai būtų šito- 
neturim ir dėl to tenka turėti kį išsikraustymą iš Kauno į 
reikalą su gandais ir sielotis Vilnių suruošę yra daugiau 
dėl jų netikrumo; tenka tuos negu abejotina okupacijos są 
gandus tašyti ir sijoti, kad 
surastume grūdą tiesos. O 
tie gandai ateina iš įvairių 
vėjų ir dažnai vienas už kitą 
biauresnis.

Žinių rinkėjas ir jų skai
tytojas turi stengtis gandus 
nuo faktų atskirti.

Šios vasaros metu buvo

500,000, o mai 
kraščių sargyba 
Prezidentas r< 

'. kad didesnė ks 
nebus reikaling

NOTICE is hereby given that rI’jtOVUTU- 
GB 1759 has been issued to the | .
to sell beer, at retail under ahas Juozas 
of the Alcoholic Beverage Contrl , .
5101 — 5th Avenue, Borough of JJilulS), 
County of Kings, to be consur” 
premises.

SAMUEL ZEIKOWIT1 
5101 — 5th Ave., Brod

Spalių 24 d. Juozas ir Je- 
va Paškauskai minėjo vedy
binio gyvenimo 35 metų su
kaktį. Visus atsilankiusius 
šeimininkai maloniai pavai
šino. Programai vadovavo 
Mot. Sąjungos pirm. A. Ki- 
vytienė. Sveikinimus pareiš
kė Žilinskai, Gužai, Morkū
nai, Brazaitienė, Mizalai, J.

lygose. Kiek didesnis lietu
vių skaičius Vilnijon galėjo 
nuvykti po 1939 m. spalių 10 
d., o ypač sovietiškos okupa
cijos metu. Žinoma, ir dabar 
dar yra lietuvių, kurie į Vil
nių grįžta, kaipo pirmiau gy
ventą vietą... PAT ir SWIAT 
POL neturėtų stebėtis, jei 
grįžusių tarpe yra lietuvių,

if 5?liį’ nebus reikaling 
& wm. J. .
taąres- Kiekvieną n 
k Turime ži- tys tūkstančių 

Drake (Dra- rių išsiunčia 
m ir turi pasaulio dalis, 
P k Įlipgi nuolat T 
■Tt iš-ni daliniai? š 
lais iš šir- myno karino 
L linkėdami 13,500,000 vyi 
liis pasisė
ta pareigose.

NOTICE is hereby given that J 
GB 10227 has been issued to the! 
to sell beer, at retail under j 
of the Alcoholic Beverage Cont 
2 Ditmas Avenue, Borough oi 
County of Kings, to be conswj 
premises.

FRED ZAKS
2 Ditmas Ave., • Brook

Kun. | • Apreiškimo par. 
rudens 7 ’ ' ’ — 
praėjo 
kimu, 
turėjo 
šokiai, 
parašė 
ristams kariams.

• N. Y. Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis bus lap
kričio 9 d. 8 vai. vak. Ap
reiškimo par. muzikos kam
baryje.

• Viktoras Raudonaitis, 
pasižymėjęs vaidintojas, iš
vyko kariuomenėn. Geriau
sios laimės jam linki jo 
žmona, maža dukrelė, tė
vas, broliai ir draugai.

• Sofija 
reeiškimo 
šio 24 d. 
riaus su 
(Paulin),
• Ant.

širdi Angelų Karalienės par. 
draugijų veikėja, pasiėmė 
„Amerikos” vakarienės 10 
bilietų. Tai esą tik pra
džiai !

• Ant. Balčiūnas, buvęs 
„Amerikos” intertypininkas, 
lankėsi buvusioje savo dar
bo įstaigoje. Jis dabar dir
ba Bridgeporte kaip elekt
ros mechanikas.
• L. K. Federacijos New 

Yorko apskrities susirinki
me nuoširdžiai pritarta į- 
sisteigusiai New Yorko Lie
tuvių Tarybai.

šokiai spalių 
labai gražiu pasise—
Didelio [
lietuviški ir „square”

Pramogos dalyviai
bendrus laiškus cho-

pasisekimo Kivyta, Biza, Paškauskų du- mus pasiekęs juodas gandas 
ktė su vyru ir sūneliu ir kt. apie žydų naikinimą: būk kuriuos buvo ištrėmęs lenkų 

Paškauskai dėkojo visiems 60,000 Lietuvos žydų nužu- okupacinis režimas, 
j savaičių tarpe. 

Jaudinomės ir netikėjom.
Kiek vėliau tas juodas debe- niečius lietuvius „kooperuo- 
sys prablaivėjo ir pasirodė, jant” su vokiečiais, turėtų 
kad iš tos nelaimingos vietos nors tiek atsiminti, kad vil- 
(Vilniaus ^getto) žydai buvo niečiai lietuviai yra tikrieji 
išgabenti žymia dalimi į fron krašto šeimininkai, kuriems

atsilankiusiems už sveikini- dyta kelių 
mus ir dovanas. Paškauskai 
yra Maspetho par. nariai, 
„Amerikos” skaitytojai. Pa- 
škauskienė priklauso Moterų 
S-gai ir Rožančiaus dr-jai.

okupacinis režimas.
Lenkiškoji propagandos 

mašina, kaltindama Vilnie-

NOTICE is hereby given that j 
GB 6353 has been issued to the I 
to sell beer, at retail under 1 
of the Alcoholic Beverage Conti 
256 Irving 
County of 
premises.

256 Irving*

NOTICE is

Avenue, Borough of] 
Kings, to be consumi
ANTONIE DEWEY ]

Ave., Brookl
DEWEY

AT

27 d. 
salėje,

Y. ir

Kazlauskaitė, Ap- 
• par. choristė, sau- 

žygiuos prie alto- 
Jonu Palubinsku 
CYA iždininku..

Pažereckienė, nuo-

hereby given that Hi j Van Vfl!"-
GB 10121 has been issued to the c 
to sell beer, at wholesale under f 
of the Alcoholic Beverage Con tri

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu, čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS 
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

IŠNUOMUOJAMI
4 kambariai, lietuvių ap

gyventame 5 šeimų name, 
gerai prižiūrėtame. Nuoma 
$18.00. Kreiptis pas:

' V. Beganską,
65 Ten Eyck St., Brooklyn,

N. Y.

Prof. A. ŽIDANAVICIAUS
MUZIKOS MOKYKLA 

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS 
PROSPECT HALL

263 Prospect Avenue
Tel. STerling 8-0777

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9 
REZIDENCIJOS ADRESAS: 

807 Riverside Dr., 
Tel. WAdsworth 8-4251

Brooklyn, N. Y.

vai. ryto

New York City

10 dienų atostogų parvy
ko kariai S. Tauras ir P. Ma
tonis. O. P.

ŠOKIŲ VAKARAI

Lapkričio mėn. kiekvieną 
sekmadienį lietuvių pilie
čių klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne, bus šokiai, 
kuriuose bus mokoma lietu
vių tautinių šokių ir suk
tukų šokiai. Gros Juozo Ta
rno - Tamošausko orkestras 
ir saksafonistė Adelė Pau- 
lytė iš Long Island. Šokių 
mokys Birutė Babarskaitė 
ir Irena Jonaitytė. Iš ank
sto bilietai po 30c., prie lan
gelio 35c.

Plačiau apie šiuos šokius 
klausykite Jono Valaičio

50,000 Dėdės Šamo jūri
ninkų reikalingi šiltų dra
bužių. Kai kurie Queens a- 
pygardos vertelgos renka 
senus kailinius ir šalikus ir 
perdirba į trumpus, be ran
kovių apvalkalus.

Queens apskrity atidary
ti 5 nauji skyriai, kur ima
mos piliečių ir nepiliečių 
pirštų nuospaudos. Jų vie
na yra šv. Monikos bažny
tinėje salėje, Jamaica.

1380 Kil., 5,000 watts

LIETUVOS GARSAI 
RADIJO PROGRAMA 

šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. vak.

Vedėjas

J. J. STUKAS, Jr.
Radijo centras — į

429 Walnut St., Newark, N. J. į

to darbus, o dalis perkelta į 
kitą getto. Arba vėl: kai ne
tolimais Kauno buvo nukau
tas vienas vokiečių pareigū
nas, tai gandas nupasakojo, 
kad už vieną vokietį žuvę 
200 ir kad miesto „savivaldy
bė” turėjusi sudaryti sąra
šą; vėliau betgi paaiškėjo, 
kad sąrašą susidarė patys 
vokiečiai ir kad žuvusių di
džiumą sudarė vietos lietu
viai, o ne kitos rasės pilie
čiai.

Tat gi ir dabar, kai lenkų 
propagandos agentūra (Pat 
iš Londono) ryžosi apšmeiž
ti lietuvių vardą už vokiečių 
įvykdytas šunybes prieš Vil
nijos gyventojus, reikia pa
galvoti, ar tai nepanašu į 
kooperaciją naciams.

Lenkų propagandos tarny
ba, remdamosi savo šalti
niais, yra surašiusi ilgoką li
taniją skriaudų ir net žiau
rių žudynių ir visur tik vie
ni (?) lenkai tenukentėję, 
kai yra faktas, jog vokiečiai, 
bausdami vietos gyventojus 
už Švenčionių bei Lentupio 
pasipriešinimo įvykius (bu
vę 3 vokiečiai nukauti), bau
dė visus (lietuvius, lenkus ir 
gudus) be išimties. Prisimin
tina Šimaičių kaimo tragedi
ja. Bet kad lenkai nenori pri 
pažinti vietos gyventojus — 
„tuteišius”—lietuviais, jie ir 
skelbia, būk vieni lenkai tenu 
kentėję ir tai dar nuo „lietu
viškos policijos”. Tokia jų 
propaganda yra aiškiai ten
dencinga. Būdingas yra ir ki
tas lenkų propagandos ma
nevras :

Kai Vilniaus kraštas pasi
juto esąs be lenkų valdžios, 
tai pasijuto esąs lietuviškas

krašto likimas negali nerū
pėti, kaip negali nerūpėti ir 
gyventojų šiokia tokia pro
tekcija nuo žiauraus okupan 
to priespaudos ir išnaudoji
mo. Iš kitos pusės, juk len
kams geriau nei kam kitam 
žinoma, kad vokiečiai — o- 
kupantai savo nuodėmes gu
driai bando paslėpti ir suver
sti ant kitų galvos. Taip jų 
daryta Lenkijoje, taip ir Lie
tuvoje. Yra atbėgėlių, kurie 
tvirtina girdėję ir net savo 
akimis regėję, kad vokiečiai 
net filmavę tokius vaizdus, 
kai asmens, aprengti į nevo
kiškas uniformas (lietuvių, 
lenkų ir kitų), šaudę į kitus 
suimtus žmones!

Suprantama todėl, kad vo
kiečiai yra už viską atsako- 
mingi, kas ten darosi jų oku
pacijoje ir kam jie naudojasi 
„skaldyk ir valdyk” takti
ka. Jiems tai ypač len
gvai sekasi ten, kur yra mai
šytas gyventojų sąstatas, 
kaip Vilnijoje, kame tarpe 
lenkų ir lietuvių yra žymus 
žydų elementas.

Kai dėl žydų, tai lenkų pro

Brooklyno apygardos pir
mininkas Cashmore klabina 
Vašingtono valdininkus, kad 
jie duotų darbo visoms mie
sto dirbtuvėlėms.

_ '.'lietuvių Tau- Naujai iš 
20 Hopkinson Avenue, Borough ofjlaividovauia Yorko gube County of Kings, to be consumJ? J

Sąjungai, mas E. De 
P keturių di- d. išvyko dv 
p srovių žmo- stogų į Sea 
plaiban nuo- (Išvykdamas 

asmenų ko 
T'iisavo prita-lnės New 1 
pusi Ameri-lygas. Kar 
TMenė ir jos kviesti ad' 

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPI!Tik per ii- David Du 
tikras bičių j'; apie jos veik- Walker.

MEDUSF*«P“to- Dewey 
(100% PURE HONEY) l1 ipllllk KUTią „ . - 7

Hell SUSUI 8 O ‘S

Gan1v,i (kurie šii 
SaldunW labai sil-, ,

fe Sveiku11 W'lklauso- j 1 •* r Wtucijos.

premises.
PINCUS

20 Hopkinson Ave.,

NOTICE is hereby' given that L| 
C 1020 has been issued to the w 
to sell beeiv at wholesale under S 
of the Alcoholic Beverage ControL , 
182 Noll Street, Borough of Pjm tglin. 
County of Kings, to be consume®^ 
premises.

SUPERIOR BEER DIST!
182 Noll St., Brookl;

Maistui
Vaistams
Sveikatai Čį

WOOLF
Brool

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
C 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Frost Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILLMAN BEER DIST., INC.
216 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 — Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

577 — 4th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISABELLA & JACK FLEISCHMAN 
364 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ' " ~ / .. LIT
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
552 Marcy 
County of 
premises.

552 Marcy

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUCKER 
485 New Lots Ave.,

Kings, to be consumed on the

GEORGE O'REILLY
Ave., Brooklyn, N. Y.

nt retail under Section 107 
r-- l_.. „t

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

FELIX HAUBOLD
Ave., Brooklyn, N. Y.

I' UBULUUJUD. I,

Končiaus BiTiNiNKYSli turime laisvėje ų‘
57 Battery St., No. Abington, į., t • , v —-----------  ------- —--f$ uetuv. zmo- 

Šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys, 1L .. . I
medus nėra tikras bičių medus. galima putei-j w , 
- ---------------- pis. Tegu jie hes. s. 

medaus kainos susitarimo ime

Prienam tiks- ~ 
j pdemokratifePep 
• Wa kovoti už 

siuntimas apmokėta už laisvą ir 
KONČIAUS BITININKIj^ Lietuvą!

57 Battery St 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

Kvorta, 3 svarai
5 svarai ..............
Galionas .............
5 Galionai ........ ką tik

New 
I turėjo 

;Wai Lietuvoj bernai 
Wmą, pagal ku-\tai v 
^joB „darbo tar- kurs„Amerikos” Administrai T. »Qa™ ^r- 

222 So. 9th St., Brooklyn, ^^ajas bai- įtidaĮ

Brooklyn, N. Y. L,

Telephone Reside
EV 7 - 1670 VI 7 - 2

JOSEPH VASTUNA

Mortgages Loaned and Bouf 
496 Grand St., Brooklyn, N 
&»St., Woodhaven, N.

toliai, gimę tarp i kad '
- ^4 m. Apie jokįjžmor
- • stojimą „darbo į Ks 

jau nebekalba-\kimi
Itai

’ su derliaus nuė-\tų 1 
^komisarai įsa-jOOO 
Intams stropiai t viei 
^kiekvienas ūki-Udv 
įduotų vokiečiams Itiel 

' M. Okupantų vai- 1 
' ^kooperatyvai ver-lba 
* *ki ūkininkus, kadlsa 

pristatinėtų ja- idsHAvemeyer 8 - 0259 *8 pristatinėtų ja- d? 
R A L PH K R U C B ^ama iš ūkininkų\ki 
FOTOGRAFAJ

65 - 23 GRAND AVENII1 Lietuvos žmonės 
Maspeth, N. Y.

d
(---------------- Is

sauną vergovę, ku-\g

___
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