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aitės numery ke- 
idarbiy paduotos 
tiios nesunandotos 
stokos. Atsiprašo-j 
j kitame numeryje, f

torius Edwin C. John- 
mokratas, spalių 12 
diją kalbėjo apie tai- 
avimą. Jis pasisakė 

gtinių Amerikos Val-
artimą bendradarbia- 
u Anglija ir Rusija, 
ne bet kokia kaina, 
kiai pabrėžė reikalą 
i teisingumą ir pado-
arptautiniuose santy-

nacių Vokietiją ir kaip atei
tyje bendradarbiauti, kai ka
ras bus užbaigtas. Po šios

, A. Petriką
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ejis metus, 
se išvakarėse.
lizmą.

ų atsparumas.
it puldinėja.

Johnson pasakė, kad 
a negali pritarti ag- 
ir pavergimui Balti
stuose ar bet kur ki
es turime būti ištiki-
o idealams” — nuo-

nusi baisiausių valandų. Ji 
išliks, nes jos sūnūs ir duk
ros nesnaudžia, nes ją „Die
vas apveizdi, ir gina, vesda-

Netrukus Maskvoje turi 
prasidėti Amerikos, Angli
jos ir Rusijos užsienių reika-

ti atpirkti ir nuplauti patrio- i ministerių konferencija.
tiskų lietuvių pasiaukojimu. Į Jos tikslas _ kaip greičiau

Lietuvių tauta yra išgyve- bendromis jėgomis nugalėti

”agg 2 - 7177

Alfred J,
(Vendus)

ADVOKATAS

4th Street,

ėrgreen 4 - 7142
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Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata,^ 
LAI—PIETŪS—VAKARIENE 
dAS gamintas namie Iš geriausia 
ravorų. Parengimams priimami lįn

prieš trejis metus, 
5 d., Baltuose Rū- 

zidentas Roosevelt 
erikos lietuvių de- 

Šių žodžių rašyto-
andie tebėra gyvas 
kaip maloniai mūsų 
tas sveikinosi su de- 

nariais, kaip ati- 
ausėsi delegacijos 
kaip nuoširdžiai ta-

žodį.
velt tada pasakė, 
uvos nepriklausomy- 
rasta, bet tik laiki- 
į nustumta. Jis su- 
lietuvių viltį, pasa- 
tikįs, kad Lietuva

laisva ir nepriklauso-

Juozas Gint
nd Street,

die neturėkime jo- 
ejonės dėl Lietuvos 

Jos žmonės daug da- 
čia vokiečių vergu- 
daug dar kentės, bet 
kime, kad Washing-

etuvos trispalvė vė- 
ąsiai plevėsuoja. Ji 

os ir Vilniuje, ir Kau- 
aipėdoje!

Liepos 27 d. Marijampolė
je buvo sušaudyta 12 žmonių 
už tai, kad rankinėmis gra
natomis buvo nužudyti 4 vo
kiečių policininkai ir nužu
dyti ar sužeisti du vokiečiai 
vaikai.

Lietuvos žmonės buvo su
šaudyti už bendradarbiavi
mą užpuolime ant vokiečių ir 
už nelegalų ginklų laikymą. 
Užpuolimą ant vokiečių or
ganizavęs Ulevičius iš Eg- 
linskių, bet jis pabėgęs. Du 
jo kiti draugai iš Novaduolių 
kaimo (Vilkaviškio apsk.) 
uždaryti koncentracijos sto
vykloje; jų nusikaltimas ne
sąs įrodytas.
Nuo nacių žuvo gimn. direk
toriai K. Bauba ir Masiulaitis

Gauta žinių, kad vokiečiai 
visą eilę suimtų lietuvių pa-' 
siuntė į įvairias koncentraci
jos stovyklas Vokietijoje. Su
imtieji laikomi tokiose pasi
baisėtinose sąlygose, jog ke
turi žymūs lietuviai koncen
tracijos stovykloje jau mirė.

Mirė generalinis kontro-

lės tarėjas atsargos majoras 
Stasys Puodžius, gimnazijos 
direktorius Kazys Bauba, 
gimn. direktorius Masiulaitis 
ir p. Kerpė (matomai, buvęs 
susisiekimo ministerijos ju
riskonsultas, advokatas).

Be jau mirusio gen. tarėjo 
Puodžiaus, suimti dar trys 
generaliniai tarėjai: švietimo 
Dr. Pr. Germantas-Meškaus- 
kas, teisingumo — adv. M. 
Mackevičius (artimas a. a. 
Sleževičiaus bendradarbis) ir 
vidaus reikalų gen. tarėjo 
pavaduotojas ats. pulk. Na- 
rakas. Atrodo, kad jie visi 
uždaryti koncentracijos sto
vyklose.

Tarp čia suminėtųjų žuvu- vokiečiai Kievo, miestą esą 
šiųjų nuo nacių rankos yra pasiruošę palikti. Kieve di- 
jaunų gabių, daug žadėjusių džiausi ir svarbiausi namai 
vyrų. Pav., Kaz. Bauba tetų- esą išsprogdinti, o pajėgūs 
rėjo 34 metus amžiaus, yra gyventojai išgabenti į vergų 
buvęs Kretingos pranciško- darbus.
— ------ .— „„j------------- Baltgudijoje

NACIAI STUMIAMI IŠ KIEVO
I ----------------------------------

Londonas. —Rusijos fron- čių pozicijas Kryme. Tamano 
te vokiečių aviacija išmušta 
iš puolimo galimumų. Ji da
bar tik gynimosi pozicijų lai
kosi. Rusų armijai tai palen
gvina stipriau pulti vokie
čius ir plačiau . įsistiprinti 
Dniepro krantuose, šios sa
vaitės vidury rusai pradėjo 
naują ir galingą veržimąsi į 
Ukrainos sostinę Kievą iš 
šiaurės.

Londone gauta žinių, kad

pusiausalis jau visai išvaly
tas nuo vokiečių.

Berlyno radijas pripažįsta, 
kad rusai šios savaitės pra
džioje pradėjo naujus puoli
mus ir kad „sunkios kovos 
tebevyksta”.

nų gimnazijoje, yra redaga- Baltgudijoje vokiečiai 
vęs žurnalus „Ateitį” ir „ži- traukiasi iš Gomelio miesto, 
dinį”, yra parašęs daug stip- kurs gerai dengė Minsko 
rių straipsnių, feljetonų, ben- miestą.
dradarbiaudamas kone visuo- Pietų fronte rusai irgi yra 
se žymesniuose Lietuvos lai-, puolimo padėtyje. Rusų ka- 
kraščiuose. nuolės bombarduoja vokie-

Lietuviai Šukele Milijoną Dolerių

3 d. Rožančiaus 
rėjo metinę šven- 
šias buvo bendra 
> po to turėjo par. 
rus pusryčius, ku
li paruošė darbš- 
inkės. Sveikinimo 
įkė kleb. kun. J. 
run. K. Malakaus- 
. p. Simulynienė. 
alai pirmą kartą i 
ti p. Petraitienės j 
nis staltiesėmis. | 
uose serga Kazys<

Lietuvos. Mums skaudu, kad 
yra grupė bendratautiečių, 
kurie visu išdavikų uolumu 
nori ir siekia savo tėvų že
mės, savo tautos pardavimo. 
Tautos išdavikų gėda, jų 
šventvagiški darbai turės bū-

ei Amerikos Sąjungi- 
1 eitų kitų tautų paver- 
keliu, tai Amerika tu-

illevue ligoninėje n1Dnr įsitraukti iš tarptauti- 
Andrius Stanke- * ®dradarbiavimo, nes A-

kime ligoniams 
eikti.

tuopos susirinki- 
tradienį, spalių 
vak. Vyčiai da- 

i paruošti Kalė- 
avo nariams ka-

:a nepalaidos savo ide- 
r tokia išvada iš senato- 
Johnson kalbos.

iai tikime, kad

d. kariuomenėn 
dimas Henrikas 
i. Buvo veiklus 
įklausė prie L. 
opos, parapijos 
i gražų balsą, 
oniai sugyveno,

Geri,# 
mai. Gei®' 
Davimas te£

Apdraudė son pareiškė tai, ką 
ko prašo. 1Ė iima Amerikos gy ven- 
rinu) mano.

Kreipkitės:

Joseph

J
 "skus, kuriuo
apie būsimą

Molotovo p
Tel EVflp kuose stipriai

sen.

ilių 13 d. „New York 
Id Tribune” paskelbė ke- 

“iškus, kuriuose pasisa- 
, Hullio-E- 

pasitarimą. 
ginama 

irikos idealizmas, demo- 
ija ir mažųjų tautų lais-

Stalino susitikimas.
Trijų ministerių pasitari

mo išvakarėse Amerikos 
spaudoje daug rašoma. Įžy
mus žurnalistas Wm. Philip 
Simms nurodo, kad šiuo metu 
tarp Jungtinių Tautų šeimos 
mažųjų tautų yra didelio su
sirūpinimo. Nė vienas iš jų 
atstovų nesitiki, kad tame 
pasitarime bus nustatytos 
galutinės valstybių sienos, 
sako Simms, bet jame bus 
bandoma surasti bendrus pa-

. „Lietuvos, Latvijos

rimas savo nuo- 
igui surengė iš-

Lietuvos požeminė veikla 
prieš pavergėjus nacius stip
rėja. Jos vadai jau turi slap
tą radijo stotį, kuri nurodo 
veikimo kryptį ir palaiko 
santykius su užsieniu. Lei
džiami slapti laikraščiai 
plačiai paplitę po visą kraš
tą.

Visos vokiečių vilionės ne
pasiekė savo tikslo. Lietuvių 
jaunimas į vokiečių legijoną 
nestojo ir nestoja. Lietuva _________ _________....._
laukia Amerikos ir Anglijos grin(jus. „L' ’ - .
kariuomenių pasijudinimo įr Estijos atžvilgiu, jų gyvy- 
vakarų fronte, nes tik šios yra 
kariuomenės atneš laisvę gresįa netekti 
Lietuvai ir jos seseriškoms1 teritorijos, 
kaimynėms — Latvijai ir Es- kacj jį yra Jungtinių Tautų 
tijari ’narys — steigėjas,” — rašo

Lietuvos žmonių ryžtingi simms. Toliau jis pažymi, 
žygiai turėtų uždegti Ameri- kaj Rusija laiko tris Pabal- 
kos lietuvius didesniam dar- £įo valstybes ir dalis Suomi- 
bui Lietuvai gelbėti.

pavojuje. Lenkijai
- igivaia beveik puse

Lietuvai ir jos seseriškoms teritorijos, nežiūrint fakto,

JOJIMUI 
mki kambariai, 
ti. Patogus pri- 
magi apylinkė, 
ina. Taip pat 
r dženitorius, 
m pat gyventi. 

iŠ: 
dam St 
n, N. Y.

jos, Lenkijos ir Rumunijos 
kaip jai priklausančias. Kre-

Kai šiuo metu būtinai rei- mįįaus pareigūnai taip pat 
linero rl i rl i a 11 a i q Tinfiiirna ’ -iii j .....

ŠUstalpi^

kalinga didžiausia Lietuvos 
draugų vienybė, tai grupelė 
atbėgėlių randa „Dirvoje” 
vietos niekinti tuos žmones,

nurodą, kad rytų, vidurio ir

EŠKAN- SMS
imui gerų na- 
i apylinkėse, 
atsilieps į šį 
laimės geres- 
ienos, dviejų 
snių namų.

ĮHULIS i
TATE & 
^SURANGĖ 
h Street 
i, N. Y. 
cway Station)

©gers tuart ten prime- 
apie prezidento Roose- 

Tpilriamas f ) ir sekretoriaus Hull 
patikrinimas' pažiūras, kad šio ka- 
AKINIAi ikslas yra įsteigti tokią 
kainomis dilyje santvarką, kurioje 

viena tauta išlaikytų 
d suverenumą, kurioje pa- 
žmonės rinktųsi savo vy-
sybes. šis tikslas yra,,vi- kurie negali pasiaiškinti, ku- 

optojįhi^ lažų tautų viltis.” rie gal didžiausius darbus
pavergtoje Lietuvoje atlieka.

Dėmesyje turime kun. M. 
Krupavičių ir kun. A. Šmul
kštį. šie vyrai „Dirvoje” 
tamsiausiai niekinami. Net 
cituojamas neva kun. Šmul
kščio 1940 m. straipsnis, 
kuriuo katalikai raginami 
dalyvauti bolševikų sufabri
kuotuose „liaudies seimo” 
rinkimuose.

Bet kur įrodymas, kad tą 
raginimą tikrai parašė kun. 
A. Šmulkštys? Laikraščius 
Lietuvoje 1940 m. liepos mė
nesį redagavo ir kontroliavo 
bolševikų komisarų paskirti 
asmens. Bolševikai skelbė at
sišaukimus ir bet kokiais 
vardais, kaip tik jie norėjo. 
Visa tai „D” atbėgėliai pui
kiai žino, bet jie nesibaido 
šlykščiausio darbo niekinti 
Lietuvai daug nusipelnusius 
vyrus.

Nejau padorumas nieko 
jiems nebereiškia?

394-SJIBn^
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L Stuart pažymi, kad Eu- 
a, kurioje viešpatautų 
Setų Sąjungos totalitari- 
pias, nebūtų laisva Eu- 
a. „Nenuolaidi Sovietų 
inga niekada neleido de- 
ratijai veikti ten, kur ji 
J.) kontroliavo”, — sako 
art. „Jos valdžioje mažos 
iriklausomos valstybės ne- 
i gyventi ir laisvi žmonės 
h tik fikcija.”

mu

Džiugu tai paminėti kaip 
[šiuo metu, kai esame Mas- 
ps konferencijos išvakarė- 
| Valstybės Sekretorius 
Į1 jau esąs išvykęs. Jį ly- 
jvisų amerikiečių geriau- 
■linkėjimai. Jame sudėtos 
lerikos idealizmo viltys.
Ypatingu pasitikėjimu se
ktorių Hull svarbioje kėlio
je lydime mes, amerikiečiai 
tuviai. Tie lietuviai, kurie 
ižmiršome ir neužmiršime 
ro tėvų žemės, brangiosios

pietryčių Europoje turi būti 
„draugiškos” vyriausybės, o 
patyrimas rodo, kad Rusija 
„draugiškomis” vyriausybė
mis laiko tik tas, kurios yra 
komunistinės arba „liaudies 
fronto”.

Pranešimai iš Londono irgi 
sako, kad Maskvos konferen- 
ijoje bus neišvęngta Pabal
io valstybių klausimo. Mas

kvos ,,Pravda” nurodo, kad 
konferencijoje nebus kalba
ma apie Pabalčio respublikų 
ar Rusijos sienų nustatymą. 
Anot „Pravdos”, konferenci
jos svarbiausias tikslas bus 
paruošti programą ko grei
čiausiai sumušti Vokietiją ir 
įsteigti pastovią taiką.

Šiomis dienomis, gal ir la
bai greitai, galėsime sužino
ti, kas ir kaip Maskvoje svar
styta.

New Yorko valstybės ir 
miesto lietuvių vajus Trečio
sios Karo Paskolos metu pa
vyko. Turimi daviniai rodo, 
kad užsimotas milijono dole
rių bonii išpirkimas praves
tas su kaupu.

Iki spalių 16 d. dar bus ren
kami galutiniai daviniai. Va
juje pirkę bonus lietuviai ir 
komitetai prašomi pranešti 
komitetą sekretoriui: J. B. 
Laučka, 222 So. Ninth Street/ 
Brooklyn 11, N. Y.

Labai tvarkingus praneši- 
. Į mus atsiuntė Amsterdamo 
1 lietuviii komiteto pirm. Juo

zas Olšauskas, Albany kle
bonas kun. Strimaitis, Sche
nectady klebonas kun. Orvi- 
das ir kiti. Apie viską bus ne- i 
trukus paskelbta, paduodant 
tikslias žinias.

Spalių 13 d. 11 vai. ryte 
(New Yorko laiku) Italijos 
ministeris pirmininkas mar
šalas Badoglio paskelbė ka
rą Vokietijai. Tame paskel
bime Badoglio kreipiasi į vi
są italų tautą kovoti prieš vo
kiečius, kad negarbinga pra
eitis būtų visiškai ištrinta iš 
atminimo. Jis nurodė, kad i- 
talų tauta neturės taikos, kol 
bent vienas vokietis bus Ita
lijoje.

Apie karo Vokietijai pas
kelbimą marš. Badoglio pir
miausia pranešė Sąjunginin
kų kariuomenės vadui, gene
rolui Eisenhower, šiam ita
lų vyriausybės žygiui prita
rė Amerikos, Anglijos ir Ru
sijos vyriausybės.

Šiuo metu Italija nebus pri
imta į Jungtinių Tautų šei-

mą, bet ji bus laikoma drau
ge kariaujančia valstybe 
prieš bendrą priešą.

Badoglio pranešė, kad vy- 
riausybėn bus įtraukta visų 
Italijos politinių partijų as
mens, o vėliau patys Italijos 
žmonės galės pasisakyti, ko
kios demokratinės valdymosi 
santvarkos jie norės.

Mussolinio išdavikiška ita
lų fašistų „vyriausybė” pas
kelbė visą eilę įsakymų, ku
riais skiriama mirties baus
mė italams už menkiausius 
nusižengimus.

Mirties bausmė skiriama 
už: pagelbėjimą karo belais
viams pabėgti; turėjimą ra
dijo siųstuvų; nestojimą pri- 
valoman darban. Sunkios 
bausmės už gandų sklaidymą 
susirinkimus ir t.t.

POPIEŽIUS NEIS IŠ VATIKANO

Gauta svarbus pranešimas, 
kad Lietuvoje veikia slapta 
siunčiamoji radijo stotis, ku
ri gyventojus informuoja ir 
veda slaptą kovą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

Alina Lietuvos miškus.
Rytinėse vokiečių užimto

se valstybėse vėl atgaivintas 
darbas 150 įmonių, kurios ga
mina pušų aliejų (terpenti
ną), degutą ir anglis. Pušų 
terpentinas yra vokiečių gau
siai vartojamas motoruose.

Londonas. — čia gauta ži
nių, kad vokiečiai yra „pata
rę” popiežiui Pijui XII išvyk
ti iš Vatikano ir apsistoti 
Liechtenstein kunigaikšti
joje arba Vokietijoje.

Popiežius šį „siūlymą” at
metęs ir pareiškęs, kad, kol 
busv gyvas, iš Vatikano nie
kur nesikeis.NACIAI KEIČIA VILNIUJ ELGSENA

Nuo kai kurio laiko gau
nama žinių apie naują vokie
čių Gestapo politiką Lietuvo
je.
Keršydami už lietuviškos vi

suomenės griežtą atsisaky
mą stoti į vokiečių sugalvo
tus SS Legionus, bei kitas 
„Hilfwillige” formacijas, Ge
stapo pradėjo savo simpati-

jas pabrėžtinai rodyti lenkiš
kai kalbantiems gyvento
jams. Ypatingai ryškiai tas

Okupacinė vokiečių vyriau
sybė įsakė užsiregistruoti vi
siems Lietuvos karininkams, 
gydytojams, veterinoriams, 
atsargos karininkams ir ka
riams. Buvo numatoma juos 
pašaukti į vadinamus „staty
bos batalijomis”. Registraci
jos punktai įrengti visame 
krašte.
Sabotuoja mėsos pristatymą.

Hensen, vokiečių viršinin
kas maisto ir agrikultūros 
skyriuje prie generalinio ko- 
misarijato Kaune, paskelbė 
straipsnį Kauno laikraščiuo
se.

Hensen praneša, kad Lat
vijoje civilinių gyventojų mė
sos porcijos buvusios padi-

pastebima Vilnijoje, kur visa gintos vasario mėnesyje. JTai 
eilė vokiečiu kontroliujamos es^ dėlto, kad Latvijos ūki- 
administracijos p 
lietuvių pakeista lenkais.

Lenkiškai kalbančios gy
ventojų dalies simpatijai į-

pareigūnų ninkai mėsos duokles prista- 
įtė laiku. Lietuvoje gi dauge
lyje apylinkių ūkininkai su 
mėsos pristatymu atsilikę.

gyti, vokiečiai paleido iš ka- Vokiečių vyriausybė grieb-

siantis priemonių, kad mėsos 
pristatymo prievolė ir Lietu
voje būtų greit išpildyta. Mė
sos porcijų padidinimas ci
viliniams gyventojams pri
klausąs nuo to, kaip greit 
Lietuvos ūkininkai išklausys 
paraginimo atiduoti nustaty
tas mėsos normas...
Naciai pripažįsta, kad Lietu

voje yra opozicija.
Nacių pastatytasis genera

linis Lietuvos komisaras, vie
noje kalboje į Europos tau- 
tafi-,- o 
lietuvius, pasmerkė lietuvius 
inteligentus, kurie kliudo 
daugeliui jaunų Lietuvos vy
rų stoti į mobilizuojamus 
būrius.

Taipgi matyti, kad naciai 
nesirengia greit atidaryti 
aukštųjų Lietuvos mokyklų. 
Viename nacių kontroliuoja
mame Lietuvos laikraštyje 
vokiečiai rašo, kad „kai vo
kiečių kareiviai savo krauju 
apmoka pergalę, (lietuviai) 
studentai turi suprasti, kad 
jie turi užimti vietą prie gy
vybinių karo postų, o ne sė
dėti klausant paskaitų.”
Naciai mokytojus vežiojo po 

Vokietiją.
Okupantų noru buvo pada

ryta lietuvių mokytojų išky
la į Reichą. Išvyko geg. 28 d. 
ir sugrįžo birželio 18 d. Jie 
aplankė Vokietijoje naujau
sias mokyklas ir prisižiūrėjo 
jų darbui.PORTUGALAI UŽLEIDO AZORŲ SALAS

 *-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Londonas. - 
riausybei paprašius, _____

galijos vyriausybė sutiko 
leisti Anglijai turėti savo ba
zes Azorų salose, kurios pri
klauso Portugalijai, šis liau

p7ašlusSlijporVtu J- Baltrušaitis EsąsParyžiuje
Neseniai gauta žinia, kad

jas susitarimas padarytas rietuvių žymus poetas Jurgis 
pagal 1373 metų Anglijos ir Baltrušaitis gyvena Paryžiu- 
Portugalijos sutartį. Tai be- Je’ tuose Pat namuose, kur 
ne seniausia pasaulyje dviejų seniau gyvenęs._ Paryžiuje 
valstybių sąjungos sutartis, taip pat yra jos sūnus,įžymus

Azorų salos yra labai svar- meno istorikas, su žmona, 
bioje strateginėje Atlanto kuri Yra garsaus prancūzų 
vietoje. Jos yra” 830 mylių meno_ istoriko Henri Focillon 
nuo Portugalijos, 900 mylių duktė. _ 
nuo Afrikos ir 1,000 
nuo Newfoundlando.

Salazar, Portugalijos mi
nisteris pirmininkas, prane
šęs apie leidimą anglams nau
dotis Azarų salomis, pažymė
jo, kad sausumoje Portuga
lija ir toliau lieka neutrali.

Atrodo, kad Anglija yra 
užtikrinusi Portugalijai pa- Dėdei Šamui reikia mūsų 
galbą, jei vokiečiai paskelbtų pinigų. Duokime jų, kol Ašis 
karą portugalams. (bus sutriuškinta.

mylių Henri Focillon, kuris šie
met mirė New Havene, prieš 
karui prasidedant su žmona 
rengėsi aplankyti Lietuvą. 
Jau ir dokumentais buvo pra
dėję rūpintis, bet karas jų 
kelionę sutrukdė. Ponia Fo
cillon dabar gyvena New 
Yorke.

Įėjimų eilę lenkų veikėjų, ta
me skaičiuje keliasdešimts 

j kunigų ir vienuolių. Kaip ma
tome, vokiškoji taktika nesi
keičia: dalink ir valdyk! Ly- 
giagreta, tenka nuoširdžiai 
džiaugtis, kad naujos takti
kos pasėkoje keliasdešimts 
nelaimingų lenkų galėjo išsi
laisvinti iš Gestapo nasrų.

„Naujo klimato” vėjai y- 
patingai ryškiai pradėjo rei
kštis nuo šios vasaros galo, 
kai vokiškoji karo vadovybė, 
Jungtinių Tautų spaudimo 
verčiama, nutarė savo rytų 
frontą traukti atgal. Kaip 
tik, ryšium su pašlijusia stra
tegine padėtimi, reikia aiš
kinti ir lietuvių bei ukrainie
čių policininkų sušaudymą, 
neperseniai įvykdytą Choi- 
nowkoje.

MIRfĮ RADZEVIČIUS

NAUJA AMERIKOS VYSKUPŲ PARAMA NUKENTEJUSIEMS NUO KARO _ *
Chicago. — čia įvyko A- 

merikos katalikų vyskupų 
administracinės tarybos po
sėdis, kuriame pasiruošta 
metiniam arkivyskupų ir vy
skupų susirinkimui.

Posėdyje iš Vyskupų Pa
šalpos Komiteto nuo karo 
nukentėjusiems sušelpti, per 
popiežių Pijų XII, paskirta 
350,000 dolerių. Pabalčio 
kraštams (Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai) paskirta 10,- 
000 dol.

dams ir lenkams karo belais
viams, esantiems Vokietijo
je.

Prie tokių užsakymų turi 
būti pridėti mėlyni arba rau
doni rašteliai, kuriuos davė 
vokiečių pareigūnai belais-, 
viams ir kuriuos patys be
laisviai atsiuntė savo gimi
nėms į Ameriką.

KARO BELAISVIAMS 
MAISTO PARIETA!

Lenkų tremtiniams pagel
bėti išvyko čikagietis kun. 
Aloysius J. Wycislo, kurs 
Egipte ar kur kitur turės 
pašalpos įstaigą ir rūpinsis 
pašalpos skirstymu lenkų 
tremtiniams.

.2®

Brooklyno pašto viršinin
kas Frank J. Quayle prane-

Spalių Ji 1 d. staiga, nuo šir- gg, kad Amerikos Raudona
NEW YORK COMMITTEE

dies smūgio, mirė Aleksan- <_■' p-_ - •• _
dras Radzevičius, graborius. sakymus Raudonojo Kry-

Velionis gyveno Brooklyne žiaus maisto pakietėliams, 
per daugel metų. Buvo vie- kurie skiriami prancūzams, 
nas seniausių graborių. j belgams, jugoslavams, olan-

sis Kryžius jau priima už-
NATIONAL WAR FUND
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

TEISINGOS TAIKOS PAREIŠKIMAS

Šio mėnesio pradžioje įžymūs Amerikos katalikų pro
testantų ir žydų dvasininkai ir pasauliečiai išleido vieno
dus pareiškimus, kuriais pasisako apie teisingą taiką. Tei
singos taikos pareiškimo turinys, kaip skelbiama, yra pri
imtinas trijų tikybų asmenims. Tai bene pirmą kartą Ame
rikoje trijų skirtingų tikybų atsakingi asmens labai svar
biu klausimu paskelbė bendrą pareiškimą. Jame yra sep
tyni punktai, su kuriais ir susipažinsime iš eilės:

1. ’Pasaulyje turi vyrauti moralinė teisė. Teisinga tai
ka remiasi pripažinimu, kad viskas priklauso Dievo suve
renumui ir moralinei teisei, kuri kyla iš Dievo.

2. Asmens teisės turi būti užtikrintos. Žmogaus, kaip 
Dievui panašaus kūrinio, asmens garbė turi būti visur pri
pažinta. Valstybės ir asmens turi atmesti rasinę, tikybinę 
ar kitokią neapykantą.

3. Prispaustų, silpnų ar kolonijų žmonių teisės turi 
būti užtikrintos. Visų tautų, didelių ar mažų, teisės turi 
būti kolektyvinio saugumo santvarkoje apsaugotos.

4. Mažumų teisės turi būti apsaugotos. Valstybių vy
riausybės ir tarptautinė organizacija turi pagerbti ir ga
rantuoti tautinių, tikybinių ir kultūrnių mažumų teises į 
ekonominį gyvenimą, į vienodas progas auklėj imuisi ir kul
tūriniam plėtojimuisi ir į politinę lygybę.

5. Pastoviai taikai palaikyti reikia tarptautinės insti
tucijos, kuri sukurtų tarptautinės teisės kūną, vykdytų 
tarptautinių pasižadėjimų pildymą, užtikrintų kolektyvinį 
saugumą ginklavimosi sumažinimu ir privalomu ginčų iš
sprendimų klausymu ir, kai reikia, turėtų jėgos teisei įgy
vendinti.

6. Turi būti išvystyta tarptautinė ekonominė koope
racija, kad visų valstybių visi gyventojai turėtų pakenčia
mą gyvenimo lygį, kad būtų prašalinti dabartiniai ekono
miniai monopoliai ir gamtos turtų išnaudojimas, tarnaująs 
tik privilegijuotų grupių ar valstybių naudai.

7. Kiekvienoje valstybėje turi būti pasiekta teisingos 
socialinės santvarkos. Tam pasiekti turi būti pasirūpinta 
šeimos saugumu, visų gyventojų grupių ir klasių bendra- 
darb: Kaž}u> tinkamu gyvenimo lygiu, v garbingomis darbo

"SSVygOnlis ii ’daHjYi ~kų~dalyvavi%rru*’s^rendimiiose, 'TrufH 
liečiama jų gerovė.

Šis Teisingos Taikos pareiškimas susilaukė labai pa
lankaus spaudos įvertinimo. Visus labiausiai žavėjo pats 
įvykis, kad trijų skirtingų tikybų asmens galėjo susitarti 
dėl visiškai vienodos programos. Aišku, jei būtų laikoma
si paskelbtų septynių punktų, susilauktume teisingos tai
kos. Nors karo metu nelengva tokių principų laikytis, ta
čiau visai tinkama, kad teisinga taika nuoširdžiai rūpina
si tokie asmens, kurie mažiausiai suinteresuoti laikinomis 
gerybėmis.

Bet pasakytina, kad popiežiaus Pijaus Penkių Punktų 
Programa yra labai išsami. Joje apčiuopiamiau pasisakyta 
už mažų tautų, už pavergtų valstybių teises į nepriklauso
mą gyvenimą. Džiugu, kad Kat. Bažnyčios Galva giliai sie
lojasi ir nepajudinamu ryžtingumu gina nuskriaustųjų ir 
skriaudžiamųjų teises.

VATIKANO SPAUDA APIE PAREIGAS
Vatikano laikraštis „Os- 

servatore Romano” rugsėjo 
17 d. išspausdino straipsnį, 
kuris vertas plataus dėmesio:

„Kaip gi yra daug, net gi 
tarp katalikų, — rašo Vati
kano laikraštis, — kurie pa
miršta, kad krikščioniškoji 
socialinė santvarka turi bū
ti pasireiškimas gilios dva
sinės harmonijos,’kaip daug 
yra tokių kurie yra patenkin 
ti bet kokia socialine santvar
ka, policinėmis priemonėmis, 
palaikoma, kad tik joje ger
biama privatinė nuosavybė ir 
duodama dievmeldystės lais
vė.

*■ „Kaip daug, netgi tarp ka
talikų, yra, kurie pamiršta, 
kaip mūsų santykiai su Die
vu yra išimtinai dvasinio ir 
antgamtinio pobūdžio, — ir 
kurie dėlto yra pasiruošę pri
imti vien išorinį dievmeldys
tės pasireiškimą, nors ji nė
ra pagrįsta tikru, nuoširdžiu 
tikėjimu. Kaip gi daug yra 
žmonių, net tarp katalikų, 
kurie tiki ar nuduoda tikį, 
jog mes išpildome visas pa
reigas darbininkui, jei mes 
padarome žygių sutrumpinti 
jo darbo valandas, padidinti 
jo uždarbį, ar pagelbstime 
įsigyti kokią naują apdrau- 
dos rūšį. Tokie žmonės už
miršta, kad materialinių są

lygų pagerinimas (nors jis 
ir yra savyje labai pageidau
tinas), savaime nėra pakan
kamas pakelti darbininką į 
aukštesnį gyvenimo standar
tą, kol šių pagerinimų drauge 
nelydės dvasinė pagalba, ku
ri sutvarko žmogaus pagrin
dines laisves. Mums reikia 
darbininko tarnybą padaryti 
krikščioniškesne, darbininke 
sustiprinant kilnumo jaus
mą, iniciatyvos dvasią, 
džiaugsmą savuoju darbu ir 
— sukelti atsakomybės pa
jautimą.”

Toliau primenama, kad ka
talikai turi visada turėti 
prieš akis, kiek jie gali pa
daryti gero tiems, kuriuos 
sutinka, su kuriais gyvena, 
jei jie patys, pažinę katali
kybės socialinį mokslą, pa
gal ji gyvens ir kitiems tas 
idėjas skiepys, budėdami, kad 
ir viešajame, valstybiniame 
gyvenime tie dėsniai rastų ko 
platesnį įgyvendinimą.

Minėjo mirties sukaktį

Londone liepos 18 d. buvo 
atlaikytos Mišios už žuvu
sius karžygius Darių ir Girė
ną, o po pietų Chingfordo 
miškuose per choro iškilą pa
minėtas Dariaus-Girėno žy
gis kalba ir dainomis.

SKAUDI. IR GANA...
• Pilkieji, melancholija pa
dengti rudens laukai, tūnėkit, 
ilsėkitės — jūs mano sielos 
nebekelia! į ramybės dausas.

Žalieji medeliai, šlamėkit, 
oškit, tęskit dieną ir naktį 
šnekas su atvykusiu vėjeliu, 
šniokškit, barkitės su užplū
dusia audra — jūs manęs ne- 
bežadinat.

Likusios gėlelės, žibėkit, 
viliokit praeivį savo žydriais 
žiedais — jūs manęs nebeža- 
vėjat.

Sparnuoti paukšteliai, jūs 
būriais linksmai skrajokit, 
džiaukitės skaitlinga drau
gyste, rudens dosnumu —jūs 
manęs nebedžiuginat.

Žiogeliai ir kiti vabzdžiai, 
čirškėkit, himną giedokit Su
tvėrėjui — mano siela kur
čia liko į jūsų balsus.

Žmonės, kraukit į kluonus 
rudens duotą naudą, džiau
kitės Dievo dovanomis—man 
nedžiugu šią valandą.

Rudenėli, kurį taip mėgau 
iki šiam momentui, kodėl tu 
manęs nebežavi, kodėl mano 
siela lyg apmirus nustojo sa-
vo juslių?

Mano siela sužalota, ją sle
gia žmogaus nebepakeliama 
blogybė. Milijonai žūna žmo
gaus su žmogumi imtynių 
laukuose, kiti milijonai vai
toja, kenčia ir pirm laiko už
gęsta.

Suerzino žmonių sielas; 
jas skandina skausmų jūro
se ir nakties tamsybėse. Kas 
gi jas įnirtino, kas skandina?

Piktojo genijus — atsaky
mas. šiandien įvyksta baisi, 
visuotinė kova. Ji gal skaus
muose pagimdys naują pa
saulį. Bet kokį?! Kovojantie
ji kenčia, kaujasi iš paskuti
niųjų ir miršta, kad tik nuga
lėtų priešą, imasi priemonių, 
kokios tik žmogaus protas 
sugeba paruošti, bet pamirš
ta daugelis pažvelgti į aukš
tybes ar visai neigia Dangų, 
lyg jo nebebūtų.

Mano siela liūdesio ir skau
smo suimta lieka kurčia į 
gamtos balsą. Skaudu ir ga
na! Liūdna dėl neaiškios a- 
teities. Ar ims viršų piktojo 
genijus, ar Dangaus angelai? 
Kas gal žinoti ir pasakyti?! 
Liūdna dėl žmonių kančių 
ir piktybės įsigalėjimo žemė
je, nemažiau liūdna dėl ma
no tėvynės būklės.

Lietuva, priešų apvogta, 
naikinama ir nūnai smaugia
ma, ar berasim tave grįžus? 
Jeigu rasim, tai kokią? Ar 
bus dar gyvais bent 10% ? 
Tėvyne, ar bepažinsim Tavo 
veidą, žiaurių priešų nualin
tą, bombomis, apkasais išrai-
žytą? Ar berasim tą vietelę, 
kur gimėm ir augom, tuos 
takelius, kuriais teko dažnai 
vaikščioti? Pagaliau, ar be- 
galėsim kada grįžti į tėvynę?

Tos tatai problemos, pro
tų sujukimas, žmonijos kan
čios ir smaugiama Lietuva— 
štai kas mane slegia, man 
atima šiai valandai sielos gai
vumą, ją daro kurčią.

Meškuitis

KUN. PR. JURAS APIE LIURDO KNYG|
Netrukus išeis iš spaudos 

vysk. P. Bučio knyga apie 
Liurdo stebuklus. Ryšium su 
jos spausdinimu, kun, Pra
nas M. Juras, žinomas lietu
viško darbo rėmėjas, yra pa
baręs, tpkį^pąreiškimą:

Kas prieš šį baisųjį karą 
lankėsi Lietuvoje ir kas nors 
vieną vasarą dalyvavo apei
gose prie Karo muziejaus, tas 
išgyveno ašaras ištraukiantį 
jausmą. Tenai, prie Nežinomo 
Kareivio kapo, invalidų or
kestrui užgrojus gedulo mar
šą, tautos gerbiamame pa
minkle sužiba iš elektros lem
pučių sudarytas kryžius ir 
pasigirsta širdį verianti gies
mė: „MARIJA, MARIJA”...

Pagarbiai nulinksta daly
vių galvos ir iš visų krūti
nių veržiasi nuoširdus šauks
mas į Mariją. Lietuviai myli 
Mariją. Tik prisiminkime tas 
minias sodžiaus sermėgių, 
studentų, o ir šviesuolių, ku
rie tūkstančiais suplaukdavo 
į Šiluvą, nežiūrėdami vargi
nančios kelionės ir kitų sun
kumų.

Šiandieną Marijos giesmę 
ties Karo Muziejumi užtrau
kia okupantų nacių būgnai ir 
gestapininkų kojų salvė 
Laisvės Alėjoje, šiandieną 
nuo Šiluvos mus skiria ži
bančių durtuvų linijos ir ii-
gos išrikiuotų tankų eilės, 
bet mūsų meilės prie Marijos 
širdyje niekas užgesinti ne
gali.

Šiandieną mes dar jau
triau prisimename, kad dau
gelyje pasaulio vietų, ypač 
Liurde, Marija prikelia iš 
vargingos ligonio lovos tūks
tančius nelaimingųjų, grą
žindama jiems sveikatą ir 
mes tiesiame į Ją rankas, 
melsdami prikelti ir mūsų 
sužeistą, sumindžiotą ir oku
pacijos surakintą tėvynę.

Aš labai užgiriu „Darbinin
ko” sumanymą išleisti gar
saus mūsų mokslininko vys
kupo Bučio knygą apie Šven
čiausios Panelės Marijos Ap
sireiškimą Liurde. Karo ne
laimių mūsų suvargintos šir
dys atsigaus, stebėdamos ne
paprastą Marijos pagalbą 
žmonijai. Juk Liurde daugy
bė mirčiai paskirtų džiovinin
kų atgijo, daugybės neišgy
domos žaizdos pranyko, dau
gelis amžinų elgetų, palikę

kriukius, sveiki sugrįžo na
mo. Ir tie įvykiai dokumen
taliai aprašyti šioje naujai 
leidžiamoje knygoje. Dėlto 
nenuostabu, kad taip gyvai 
lietuviai įvertino to svarbaus 
veikalo išleidimą. Ko ne kiek
vieną dieną atplaukia penki
nės tų lietuvių, kurie priduo
da savo vardą įrašyti į kny
gos rėmėjų skaičių ir kurie 
gaus knygą nemokamai. Ki
ti atsiunčia didesnes ar ma
žesnes aukas. Ačiū tiems mie-
liems lietuviškos knygos rė
mėjams.

Turime ir kitą svarbią nau
jieną: greitai išeis iš spau
dos nauja lietuviška maldak
nygė, „Ramybės Šaltinis”. Ji 
turi visą eilę naujienybių, 
pagerinimų: yra gausiai pa
veiksluota ir pagražinta lie
tuviškais ornamentais; joje 
rasite Aušros Vartų, šv. Ka
zimiero ir net kryžiaus kah 
no paveikslus. Joje paduoda
mas pilniausias maldų rin
kinys. Joje atlaidai pataisy
ti pagal naujausią Šv. Tėvo 
nustatymą ir paduoti atlai
dai už gerų darbų darymą,

Kpt. Dr. Julius Jurgėla-Gale
Šis paveikslas imtas Sici

lijoje. Dr. Jurgėlos įdomių 
laiškų ištraukos buvo pas
kelbtos „Amerikoje”, šiuo 
metu jis yra Italijoje. Jo šei
ma neseniai atsikėlė iš Lin
denhurst, L. I. į Brooklyną.

ISPANŲ ŠVENTE

Spalių 12 d. buvo Ispanijos 
šventė. Tas kraštas turi arti 
26 mil. gyventojų ir užima 
196,607 kvadr. mylių. Naudo
jamos žemės yra apie 90%, 
bet didžioji jos dalis-ganyk- 
los ir kalnai, daug kur apau
gę mišku. Daugiausia Ispani
joje auginama kviečiai, mie
žiai, avižos, rugiai, alyvos, 
vynuogės apelsinai, ir kiti 
vaisiai.

Ispanijoje žemės turtų, 
kaip geležies, vario, cinko, 
švino, net ir sidabro ir karo 
pramonėje taip reikalingų 
sieros junginių.

Ispanija-katalikų kraštas, 
ten arti 20 milijonų katali
kų. Kraštas nepaprastai daug 
nukentėjo per civilinį karą. 
Ir dabar dar daug kur maty
ti griuvėsių. Kaip šių metų 
pradžioje pranešė laikraštis 
„Pueblo”, raudonieji Ispani
joje nužudė 20 vyskupų, 17.- 
000 kunigų, ir vienuolių, su
naikino, apiplėšė ar išnaiki
no 20,000 bažnyčių.

NAUJI VEIKALAI

Kompozitorius J. Žilevi
čius baigė didelį veikalą— 
„Lietuvių Muzikos Bibliogra
fija”. Prie šio veikalo jis dir
bo keliolika metų.

Be to, kompozitorius J. Ži
levičius pradėjo rašyti nau
ją veikalą — „Lietuvių Mu
zikos Istorija”, kuris apims 
lietuvių muziką nuo pat pra
džios iki paskutinių laikų, ši 
knyga bus parengta anglų 
halba.
AKun. Dr. Gečys rašo platų 

veikalą „Catholic Lithuania.”

Spalių 11 d. kiniečiai šven
tė Kinijos respublikos 32 me-

ko ligi šiolei nė vienoje lie- tų paskelbimo sukaktį, 
tuviškoje maldaknygėje ne- ----------
buvo. Raidės aiškiai išskai- Nuo šiol iki kovo mėn. ci-
tomos, ir įsigijusieji ja bus viliai gyventojai sviesto gaus 
patenkinti. daugiau.

LENKAI IEŠKO BENDROS KALBOS ?
Lenkų Tautinėje Taryboje 

liepos 29 d. kalbėjo St. Joz- 
wiak, apgailestaudamas, kad 
dabartinė lenkų vyriausybė 
nesubūrė visų jų srovių į dar
bą. Paminėjęs, jog ministe- 
ris pirmininkas Mikola j czyk, 
nors atsargiai, bet beviltiš
kai kalbėjęs apie Vidurio Eu
ropos Federaciją, pasistengė 
teigti, jog yra pas čekus, pas 
slovakus ir kitus Lenkijos 
kaimynus ne vien neigiamai 
nusistačiusių žmonių, bet ir 
teigiamai galvojančių, siūlė 
su jais užmegsti kiek galima 
glaudesnius santykius. Tarp 
kitų kaimynų, aišku jis turė
jo galvoje ir lietuvius.

Lenkų opozicinė „Walka” 
(rug. mėn. numery) rašo, 
jog po karo Lenkijoje bus 
penkiais milijonais gyvento
jų mažiau. Laikraštis siūlo 
Lenkijos vyriausybei rasti

bendrą kalbą su čekais, slo
vakais ir lietuviais ir suda
ryti bendrą valstybę, aišku, 
Lenkijai vadovaujant, nes ki
taip nebūsią galima atsispir
ti rytuose rusams, o vakaruo- 
se-vokiečiams. Tasai laikraš
tis ima kaip tikrą dalyką, 
kad Prūsai bus padalinti tarp 
Lenkijos ir Lietuvos.

Amerikos ir išlaisvintos I- 
talijos dalies italai yra įsi
tikinę, kad Mussolinio gyvų
jų tarpe nėra. Jo kūnas esąs 
išvežtas į Vokietiją.

Šiomis dienomis Amerikos 
katalikų vyskupų adminis
tracinės tarybos posėdyje nu
tarta nusiųsti šv. Tėvui $350, 
000.00, kurie skiriami nuo 
karo nukentėjusiems žmo
nėms sušelpti.

naminis, vidaus frontas Įjos Vaizd
Racionavimo knygele No. 4

Karo racionavimo knygelė 
No. 4 bus visuomenei išdalin
ta tarp trečiadienio, spalių 
18, ir šeštadienio, spalių 30. 
Tiksli data ir tos knygelės iš
dalinimo vieta bus paskelbta 
per jūsų apylinkės laikraš
čius ir radijo stotis.

Karo racionavimo knygelė 
No. 4 nebus siunčiama. Jai 
gauti reikės vienam šeimos 
(gyvenančios vienu adresu) 
nariui asmeniškai atvykti re
gistracijos vieton. Daugumo
je vietų registracijos cen
trams bus naudojamos mo
kyklos.

Valgantieji namuose karo 
tarnybos nariai, turės, tokia 
pat tvarka, kaip civiliniai, 
išpildyti prašymus racionavi
mo knygelei No. 4 gauti.

Eidami į registracijos vie
tą, pasiimkite su savim visų 
šeimos narių karo raciona
vimo knygeles No. 3. Kiekvie
nai No. 4 racionavimo kny
gelei Karo Kainų ir Raciona
vimo Įstaiga turi patvirtinti 
knygelę No. 3.

Registracijos vietoje pra
šytojas turės išpildyti labai 
paprastą anketą (aplikaciją), 
pateikdamas kiekvieno as
mens, kuriam išimama kny
gelė No. 4, vardą, amžių ir 
lytį.

Laikykis savo darbo
Po Perlų Uosto įvykių, A- 

merikos vyrai ir moterys in
dustrijos įrankiais sukūrė 
gamybos stebuklą — stebu
klą, kuriam dabar atsidėko- 
ja Jungtinių Tautų laimėji
mai. Mūsų kovojančių vyrų 
pasisekimas visuomet pri
klausė nuo pastovaus pabūk
lų pristatymo, — geresnių ir 
daugiau, nei mūsų priešai ga
li pasigaminti.

Bet mes neturime užmirš
ti, kad karas^ dar toli gražu 
nėra baigtas. Didieji mūšiai 
dar prieš akis, štai dėlko 
mes, namie likusieji, turime 
laikytis mūsų gyvybinių ka
ro, ir lygiai svarbių civilinės 
gamybos, darbų.

Keitimas darbų reiškia su
gaištą laiką karo gamybai;* 
sugaištą laiką mokantis nau
jojo darbo; sugaištą laiką 
ieškant senajam darbui pa
kaitos ir ją išmokant! Štai 
dėlko jūs turite laikytis prie 
darbo, kurį dirbate, nežiū
rint kaip mažas jis bebūtų, 
jeigu tik naudingas karo pas
tangoms. Laikykitės jo, kol 
pergalė bus laimėta!

Taupymo reikšmė
Mūsų militariniai vadai pa

reiškė, kad didžioji ofensyva 
prieš mūsų priešus jau pra
sidėjo. žinios iš daugelio ko
vos frontų rodo, kad atakos 
tempas greitėja. Tai reiškia, 
kad mūsų namų fronte tem
pas taip pat turi didėti.

Tai reiškia, kad mes turi
me didinti lėktuvų, tankų, lai
vų ir ginklų, gamybą. Kad to 
atsiektumėm, turime taupy
ti mūsų darbo jėgas, kurą, 
medžiagą, įrankius.

Kiekvienas namas ir kiek
viena biznio įstaiga Ameri
koje gali ir turi dalyvauti šio
je programoje. Kiekvienas, 
kad ir mažas, taupymas yra 
svarbus taupymas.

Mes turime taupyti mūsų 
alyvą, anglis, gazą, elektrą, 
vandenį ir pervežimo bei su
sisiekimo priemones.

Šių svarbių dalykų taupy
mu paremsime mūsų vyrus 
karo fronte.

Paskutinė diena dovanoms
Karo Departamentas pa

reiškė, kad spalių 15 diena 
yra paskutinė diena siųsti 
Kalėdų siuntinius vyrams ka
ro tarnyboje užjūryje ir dėl
to ragina tuos, kurie dar ne
išsiuntė, neatidėliojant siųsti.

Karo Departmentas prašo 
kooperuoti ir nepraleisti ter
mino, kadangi šių metų Ka
lėdų siuntinių užjūrin skai-

čius yra didžiausias, i 
bet kada yra buvęs.

Karo pašto įstaigų 
ninkai prašo, kad daiki 
riami užjūrin, būtų tin 
įpakuoti į stiprias dėži 
stipriai įvynioti, kad 
tinys išlaikytų nesubirę 
j e ir sunkioje kelionėj

Kadangi kiekvienas i 
nys turės būti tikrina 
tai del_sjmai^persiunti|2Tpaškui 

įkiš marių o- 
fltavo kojų.

. kad tau varge, 
įkyrime padvelk- 
į pavasario vė

jjjlgsi saulės ir 
jjdrios padan- 
į jūros vilnių, 

^uose pasikelk 
įžą italų mies
tas Terracina, 

kalno prie Ju- 
<yklos griuvėsių, 
į giedriai į tuos

gali būti sumažinti, si 
vus taip, kad siuntiny 
gvai galėtų būti atida 
inspekcijai.

Naujos Sukak
į buvo pilna gie-

šino juos s 
ris buvo si 
žiniais milt 
<ui juos a 
paršais, št 
sinčiais, „ 
užmirštų.”

„Kad ss 
tų”! Aš g 
dainiaus 1 
vien šeria 
si tie, ku 
mę pamir 
medų, m; 
kriuksėda 
ninke, m? 

. kuose, ir 
kurio vės 

■ mu karti 
jytė, kui 
dį tarti i 
dainuoja 
marias ii 
tėlį, kuri 
negu tau 
lio gulėt

Netoli 
stojome 
vininkas 
ku ir p 
mis dė1 
pat mo‘ 
dejas. J 
vuose i 
gaus g; 
rį stud: 
antropi 
man di 
tietis, i

Šiemet sueina 25 : *nj, nepalaužiami 
kai buvo įkurta „Saulės ponaus ilgesio sa
kytojų seminarija, pe 
metų paruošusi daug ' 
vos mokytojų. Ši graži' 
likų įstaiga, kuri buvo 
rusi Amerikos lietuvių 
gaiš statytuose puil 
rūmuose, paskutiniu 
tarpiu Lietuvos valsty 
me gyvenime įsigalint! . . .
tatūros veiksmams, bu y .""y1. A~ 
daryta.

Spalių 16 d. sueina 3 
tai, kai išėjo pirmas V 
je leisto „Vilties” laikL 
numeris. Be kitų jos r 
torių buvo ir Tumas-Vai; 
tas. Pradžioje lietuvišką ) mėljmavo^Alba- 
raštį gausiai savo pin 
parėmė Lietuvos dvasi 
Tarp jos pirmųjų bendr škabojo Rocca_ di buvo s 
bių, šalia Basanavičiau i^as- Mes artėjo- suk0 j 
blonskio, buvo ir kui 
Balvočius, Gerutis, B 
nas, Gaigalas, Gusi 
Kaupas, Maironis, Rag 
Margalis, Tilvytis, Tu š visos Italijos 
kas ir daug kitų.

Vėliau visa eilė „Vii 
nuomonių nebesutapo si 
talikų nusistatymu, t 
lietuvybės srityje „Viltis 
vo reikšmę turėjo.

įnonėms, — ben*

į kada mes buvo- 
ir džiaugsmo vai

jčkmadienio rytą, 
neprakopus pro 
mūrus, išvažia-

■išklydome į Am- 
jo apylinkes. Tuoj 
pasiliko ir senųjų 

’ ®i, ir krikščionių
& ir šakotos pini- 
s senovės griuvę-

,ir pakriaušėje an- 
prilipdytos kregž

lias, kur prieš ke- mįu V; 
Ą buvo neišbren- 
vliės, kur veisėsi 

:kur dabar augo

kintas 
dėstė 
tietis 
talas 
taip 
pasak 
sėjui 
už m

1 ištirt

-tų kviečių jūroje 
iki mūriniai namai 
pis stogais. Vienoj 
bje dar užtikome ir 

Į šių liūnų namelius 
hutams, būdas: tų m0 ( 

h ir sienos buvo Įįį0 i 
Lendrėmis ir šven- r-~- 
Litoj durų ir langų vien

jį r » • ap ejivlčs. Nuo neatme- įn jKovėsi Ainkoįl tose švendrų bū- 
 J mo žmonės, išti-

Prancūzų kariuomenės su 
majame Svetimšalių I ^ru^’ zie%os 
tarnauja lietuvis korpo: P^iusfr alkį. 
Vyt. Gedgaudas. Vasar, 
stovėjo šiaurinėje Afri' 
Sidi-Bel-Abbes mieste, 
tai buvo Senegalijoje, 
ke ir kovėsi Tunisijoje.

„Buvo valandų, — r 
Gedgaudas, — kada at 
lęs ant pilvo ir prisipl 
kaip lenta, prie juodos 
mės, prašei Dievo, kad ti 
liktum gyvas, kada p 
lėktuvai mėtė per keletą 
gsnių nuo nosies bomba$Wų ir naujų žmo- 
šrapneliai švilpė pro a 
Tačiau buvo ir smagių janiškas, su gražiai 

 

landų, kada matei ilgoji aikšte miesteliu- 
voromis išrikiuotus žy 
jančius belaisvius vokie(|iorijos miestas at 
ir italus.”

Lietuvos Pilie

atė drugį, žiemos

raga

pat Cezario ir Au-Į 
idynių, kada šios 

pelkės buvo skėr
iai išraižytos kana- 
kurių tada derėjo 

javas, kolei am- 
t užnešė kanalus, o 
^pavertė neišbren-

i« ir Sabaudijos 
-dar nė dešimt me
nuose, pasižiūrė jo

ija yra mažėles-

, malonus ir ty-

kais 
vyne 
iat 
štv 

mes 
Įėjo 
kim 
šia.

N 
tais 
tyk 
nų 
le,! 
kės 
pri 
lūs 
Te:

c k

an 
me 
rę; 
ta:
ną 
ne 
ke 
ra 
m 
bs 
st 
ti 
ti 
k

prekybos, admi- 
ir žmonių susitel- 
Netoli bažnyčios 

)nvo susinešę savo 
apylinkių kaimie- 
hiolės ėjo žiūrėda- 

skaras, raudo
nis, žėrinčius žie- 
pyrago bandą ir a- 
apibertą riestainį 
toę su naująja I- 

ip dūmas kylančia 
is ir baltais na- _ 

Romoje turėjo būti dviej^ūnų, mes riedėjo- 1 

lietuvių jėzuitų primicijos

Šios žinios gautos dar p 
Romos bombardavimą.

LIETUVIAI ROM

Teko sužinoti, kad dar 
vasaros pradžioje minist 
St. Lozoraičio šeimoje 
buvo sveiki. Vyresnysis 
zoraičių sūnus Romoje b 
gė gimnaziją. Kun. Paval 
Romos viename universit 
gavo daktaro laipsnį.

Švedų Rašytoja 
Gina Lietuvą

i

kuris vienų vie- 
nuo kitų kai- 

koksai milžiniškas h
stūksojo ant Vi- ' 
kranto. Homero 
i kalnas, kuris da- 

iant sausžemio, bū
toje saloje, ir jo- 

®iškų, puikiausiame 
jojamam liūtų ir 
iyveno dievaitė Kir- 
meiliu balsu dainavo 

is audė „gražiau-

Viena iš žymiausių ras 
jų Švedijoje yra Mari 
Stiernstedt. Jos parašas 
padėtas tarp 66 žymiųjų Štaip vv ■ayiiniįjkį - . . v

dijos asmenų-politikų, pro! R, platų u? mmks- 
sorių, redaktorių ir k., kui gali išeiti iš 
pasirašė atsišaukimą, gina dievaičių.” 
tį Lietuvos, Latvijos ir Esf Jjriį tarnaitėims 
jos valstybių laisvę ir nep: 
klausomybę.

»

birios upių ir šaltinių 
priėmė Odisėjo ju

time kalne, pavai-
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tomo knygelė 
nenei išdalin- 
lienio, spalių 
io, spalių 30. 
; knygelės iš- 
us paskelbta 
įkės laikraš
tis.

imo knygelė 
mčiama. Jai 
nam šeimos 
enu adresu) 
,i atvykti re- 
i. Daugumo- 
racijos cen- 
ojamos mo-

čius yra J 
bet kada J Ii jos Vaizdai

muose karo 
turės, tokia 
p civiliniai, 
s racionavi- 
4 gauti.
racijos vie- 
savim visų 

ro raciona-
3. Kiekvie- 

ivimo kny- 
ir Raciona- 
patvirtinti

Werracina.
Ha tu išsiilgsi saulės ir 

>|to vėjo, žydrios padan- 
|r mėlyno jūros vilnių, 
itsiminimuose pasikelk 
nim į mažą italų mies- 
urio vardas Terracina, 
topęs ant kalno prie Ju- 
o šventyklos griuvėsių, 
plačiai ir giedriai į tuos 
us vandens, o paskui 
tęs klausykis marių o- 
žemai po tavo kojų, 

noriu, kad tau varge, 
' iy, atsiskyrime padvelk- 

liaUlOS ie g^ūs pavasario vė- 
J [laistytų plaukus ir bent 

andai primintų tas die-

narni 
įpakuoti j jk 
stipriai 
tinys išlak; 
je ir suuįį’

Kadangi į 
nys turės 
tai dekimaj į 
gali būti 
vus taip, hj, 
gvai galėtų įį 
inspekcijai '

Šiemetę [urįose buvo pilna gie- 
kai buvo įkurti ladangių, nepalaužiamų 

( ir malonaus ilgesio sa- 
metų paruohj mei ir žmonėms, — bent 

i' akimirkai sugrįžk į

JT

3

ietoje pra- 
Idyti labai 
įplikaciją), 
:vieno as- 
lama kny- 
, amžių ir

vos mokytoju į1 j; • ■
likų įstaiga,^ laikus, kada mes buvo- 
rusi Amerikoj; jsvės ir džiaugsmo vai- 
gais statytu
rūmuose, past sekmadienio rytą, 
tarpiu Lieta: sauieį neprakopus pro 
ne gyvenime įejaus mūrus, išvažia- 
taturos veiks^ j 
daryta.

Spalių 16 i s
■aL kai išėjopri ūsų pasiliko ir senųjų 

inų kapai, ir krikščionių 
kombos, ir šakotos pini- 
ir žilos senovės griūvė

eną sekmadienio rytą,

iš Romos ir senuoju A- 
keliu išklydome į Am- 

o miesto apylinkes. Tuoj

ję leisto „VB 
numeris. Be 
torių buvo ir lis
:as. Pradžioje fe iš tolo mėlynavo Alba- 
raštį gausiai sr alnai, ir pakriaušėje an- 
parėmė Lietuvos? kaip prilipdytos kregž- 

ioterys in-^arP iosPMi lizdas kabojo Rocca di 
bių, šalia Basanr. į miestukas. Mes arte j o- 
blonskio, buvo j
Balvočius, fcĮka. metų buvo neišbren- 

ų laimėji- nas’ Gaigalas.

darbo 
įvykių, A-

s sukūrė
— stebu- 
atsidėko-

tas vietas, kur prieš ke-

įčių vyrų 
met pri-

Kaupas, Mainė
Margalis, Tilto

us pabūk- kas V daug W 

eresnių ir
• Ve

riešai ga- nuomonių Debesis
Vėliau visa ai,

3 užmirš- 
oli gražu 
ji mūšiai 
:ai dėlko 
i, turime 
oinių ka- 
civilinės

os pelkės, kur veisėsi 
rys ir kur dabar augo 
Ingiausi visos Italijos 
čiai, — tų kviečių jūroje 
ido balti mūriniai namai 
audonais stogais. Vienoj 
vietoje dar užtikome ir 

osius šių liūnų namelius 
t.geriau tarus, būdas: tų

iškia su- 
amybai;( 
itis nau- 
tą laiką 
rbui pa
nt! Štai 
ztis prie 
, nežiū- 
bebūtų, 
aro pas- 
jo, kol

lietuvybės srityje,
vo reikšmf lį^togator^ienos^būvo 

lotos lendrėmis ir šven
te, o vietoj durų ir langų 
Įsojo skylės. Nuo neatme
nų laikų tose švendrų bū- 
ise gyveno žmonės, išti
sų šeimos, su vaikų pul- 
s, ir kentė drugį, žiemos 
į, uodų spiečius ir alkį,—

Kovėsi

Prancūzą kari® 
majame Sveteli 
tarnauja lieta lį nuo pat Cezario ir Au- 
Vyt._ Gedgaudas.Jifcįo gadynių, kada šios 
stovėjo Šiaurinėj:-Įtinijos pelkes buvo sker- 
Sidi-Bel-AbbesE: gir išilgai išraižytos kana- 
tai buvo Senegal) Jųarp kurių tada derėjo 

“ žiausias javas, kolei am
is žeme užnešė kanalus, o 
šią dirvą pavertė neišbren- 
ua klampyne.
jittorijos ir Sabaudijos

ke ir kovėsi
„Buvo valandų - 

Gedgaudas, - tol 
ęs ant pilvo ir A 
taip lenta, prie f) .....

mes, prašei Dievo.fepestuose, dar ng dešimt me- 

neturinčiuose, pasižiūrėjo- 
!naujų namų ir naujų žmo- 
į. Sabaudija yra mažėles- 
I, bet poniškas, su gražiai 
(lanuota aikšte miesteliu- 
s, švarus, malonus ir ty- 
i, o Littorijos miestas at- 
io labiau prekybos, admi- 
(tracijos ir žmonių susitel- 

tmo vieta. Netoli bažnyčios

ae liktum gyvas, tol 
idai pa-1 lėktuvai mėtė perti 
:ensyvajgSnių nuo nosies M 
ui pra- Į šrapneliai švilpė f j 
?lio ko-f Tačiau įuvo j d 
atakos pandų, kada ffi-l 
~eiškia,, voromis išrikiuoto I 
:e tem-ljančius belaisvius i 

ir italus."iti.
s turi- ____ _______
kų, lai- 1IJETUVIAIB# rkliai buvo susinešę savo 
Kad toI 
taupy- —
kurą, Teko sužinoti, tol

vasaros pradžioje d 
' kiek- St. Lozoraičio $ 
tmeri- buvo sveiki. Vyrėsi 
ti šio- zoraičių sūnus Ej 
ienas, |ge gimnaziją. W 
.s yra (Romos viename

gavo daktaro laipd

mūsų Romoje turėjot 
iktrą, j lietuvių jėzuitų pM

su‘ šios žinios gautos!
I Romos bombai#-'!

iupy-
ryrus

grtus, ir apylinkių kaimie- 
Bkos gražuolės ėjo žiūrėda- 
|os į margas skaras, raudo
tos karolius, žėrinčius žie- 
tos, arba pyrago bandą ir a- 
toonomis apibertą riestainį. 
[Atsisveikinę su naująja I- 
ilija, kaip dūmas kylančia 
[vų jūromis ir baltais na- 
Įais iš tų liūnų, mes riedėjo- 
ie j kalną, kuris vienų vie- 
as, atsiskyręs nuo kitų kai
li, kaip koksai milžiniškas 
Hiakalnis, stūksojo ant Vi- 
hržemio kranto. Homero 
ūkais tasai kalnas, kuris da- 
ir stovi ant sausžemio, bu- 

I v d5 gražiausioje saloje, ir jo-
GlUa llf^r tarp miškų, puikiausiame 

Pme, saugojamam liūtų ir 
., J gyveno dievaitė Kir-

Viena is meįpu balsu dainavo
jų Švedijoje yn l staklgmis audė „gražiau- 
Stiernstedt. Jos r..Rjį audeklą, platų ir minkš- 
padėtas tarp66ir'l f-okį, koks gali išeiti iš 
dijos asmenų-poli^'laįų vienų tik dievaičių.” 
šorių, jedaktoną^|ievaitė, kuriai tarnaitėmis 

Įvo keturios upių ir šaltinių 
ikterys, priėmė Odisėjo jū- 
ūvius aname kalne, pavai-

Švedų H
oms

pa- 
liena 
isti 
s ka-
dėl-

■ ne
esti.
rašo pasirašė atsišaukei 
ter- tį Lietuvos, Latviją 
Ka- jos valstybių laisK11 j 
kai-

jų Švedijoje yn ’ 
Stiernstedt. Jos p^'

klausomybę.

šino juos sūriu medumi, ku
ris buvo sumaišytas su mie
žiniais miltais ir vynu, o pas
kui juos apgirdė ir pavertė 
paršais, šeriuotais ir kriuk
sinčiais, „kad savo tėvynę 
užmirštų.”

„Kad savo tėvynę užmirš
tų”! Aš galvoju, kad aklojo 
dainiaus Homero akyse tėra 
vien šeriais apžėlę paršai vi
si tie, kurie savo gimtą že
mę pamiršta, parduoda ją už 
medų, maišytą su vynu, ir 
kriuksėdami vartosi kiauli
ninke, manydamiesi gulį pū
kuose, ir užmiršę tą kraštą, 
kurio vėsią žemę kadaise pir
mu kartu palytėjo maža ko
jytė, kur išmoko pirmą žo
dį tarti ir kur girdėjo mamą 
dainuojant apie mėlynąsias 
marias ir apie vargšą našlai
tėlį, kuriam sunkiau gyventi, 
negu tam akmenėliui prie ke
lio gulėti.

Netoliese Kirkės kalno su
stojome pietų. Restorano sa
vininkas, neilgas, pilku švar
ku ir per trumpomis kelnė
mis dėvįs vyras, buvo taip 
pat mokslo mėgėjas ir atra
dėjas. Jisai Kirkės kalno ur
vuose surado senovės žmo
gaus galvos kiaušą, apie ku
rį studijas rašė viso pasaulio 
antropologijos žurnalai. Ir 
man dingojos, kad mano tau-1 
tietis, užsidegęs visa tuo, kas! , . - - . ;v.- . , , v. . . , . .
buvo senoviška, tyčiomis už- Prie savo kelionės prietelių. žiuri tūkstančiais elektrinių 

suko pasišnekėti su šiuo žy
miu vyru, kuris netgi paten
kintas ir pasididžiuodamas 
dėstė atradimo istoriją. Tau
tietis ir mudviejų bičiulis i- 
talas Kirkės kalno papėdėje 
taip pat atsiminė _______
pasakojus, kad dievaitė Odi- akmenų krūvos, rankas ant 
sėjui davusi „vyną, saldesnį P^lvų^ sunėrę, a^u miego- 
už medų,” ir juodu panūdo 
ištirti, ar tų senovinių gėri
mo dorybių bent lašas išsi- 
liko ligi mūsų dienų. Jie pa
ragavo vaišindami ir mane. 
Vieną butelį paragavo ir ki
tą, ir sidabriniais burbuliu
kais sproginėjančio, giedraus 
vyno juodu nepapeikė. Taip 
pat reikia pagirti ir žmogaus 
ištvermę, jei po tokių pietų 
mes į mėlyną kalną dar ga
lėjome žvelgti giedriomis a- 
kimis ir net su pakilesne dva
sia.

Nuo šio kalno su jo slap
tais urvais, su Saulės šven
tyklos griuvėsiais ir su se
nų senovės žmogaus kaukuo- 
le, su graikų jūreiviais ir Kir
kės skambėjusia, bet jau 
prieš tūkstančius metų nuti
lusia daina mes leidomės į 
Terraciną.

Stovi sau tasai miestelis 
ant marių kranto ir ilsisi sek
madienio popietyje, išsisky
ręs į dvi dalis: naujasis mies
tas susibūręs apačioje, o se
nasis, 
nomis, 
kalno 
ramus 
marių 
bažnyčiomis ir bokštais, 
senųjų romėnų laikais buvo 
tai prabangos vieta, kur tur
tingieji suvažiuodavo ilsėtis, 
kur klestėjo elegancija ir 
puošnumas.

Senovės Romos palikimui 
išvysti reikia užkopti ant au
kšto kalno. Pakeliui mus pa
sitiko būrys moterų su puok
štėmis rankose. Jos ėjo susi
glaudusios ir visos sykiu kal
bėjo Sveika Mariją. Ant pat 
kalno riogso tenai milžiniška 
Jupiterio šventykla. Šen ten 
sienos apgriuvę, vienur ki
tur didžiulis akmuo jau nus
kilęs, bet visas pastatas yra 
nuostabiai tvirtai išlaikęs 
amžių audras. Galingi mūrai 
stūkso neįveikiami, su išti
sa eile arkų ir angų, su kori
doriais, menėmis ir pože
miais. O šalia savo liekanas 
rodo dar žilesnės gadynės: 
ten išsilaikę griuvėsiai An- 
ksuro miesto, pastatyto žmo
nių, valdžiusių šį kraštą dar 
prieš romėnus.

Hartfordo ir apylinkės lietuviai neseniai padovanojo Amerikos Raudonajam Kryžiui paaukotam kraujui rink
ti automobilį. Paveiksle iš kairės į dešinę: piliečių klubo pirm. Juozas Pilkauskas; kun. Jurgis Vilčiauskas (dabar 
jau karo kapelionas), Moterų S-gos atstovė O. Navickienė; prel. Jonas J. Ambotas; miesto majoras Dennis O’Con
nor; Valerija Kaunietytė, R. K. lietuvių skyriaus pirmininkė; p. Vosbough, kraujo aukotojų skyriaus pirm, ir Ju
zė Maciuškaitė.

Aš landžiojau po Jupiterio 
šventyklos angas, kur aplin
kui auga mirtų krūmai ir kve- 
piagėlės, ir nė nepasijutau, 
kaip mano bičiuliai atsiliko 
nuo manęs. Laipiojau ant 
akmenų, žiūrėjau į jūrą ir kė
liau iš amžių gilumos dievus, 
kurie kadaise galingi sėdėjo 
ant šitų uolų viršum miesto kevičienė su savąja šeima. Iš 

į ir vandenų. > čia plačiai matosi miesto gat-
Nusibodus vienam, grįžau vės ir namai, kurie nakčia su-

PAS RAŠYTOJI M. AUKŠTAITĘ
Patekęs į Kanadą būtinai 

pasiryžau aplankyti ir poetės 
Marijos Aukštaitės namus. 
Montrealyje, ant kalvos, an
trame namų aukšte ir gyvena 
rašytoja M. Aukštaitė-Navi-

Jie jau buvo visa apžiūrėję akių, o dangus nakčia taip 
ir atsigrožėję — ir griuvę- gausus spindinčiomis žvaig- 
siais, ir jūra, ir imperato- ždėmis. 
riaus Trajano per ’uolą ste
buklingai pravestu Apijos- 
keliu. Jiems jau niekas ne- 

Homerą rūpėjo: užvirtę ant vejos prie

su viduržemių lieka- 
pasilypėjo aukščiau į 
šlaitus, šiandien tai 
miestelis, užliūliuotas 
ošimo, su gražiomis 

o

jo šalia milžiniškos Jupiterio 
šventyklos ir laimingai knar
kė, taip sveikai ir stipriai, 
kaip tie senovės dievai mil
žinai. Juodu ilsėjosi, užmig
dyti vėjo ir vyno ir tartum 
atmindami šiuos Homero žo
džius: „Sugulėm miego ant 
kranto banguojančios ūžian
čios jūros.”

Likęs vienas, grįžau atgal 
ir atsisėdau už Jupiterio 
šventyklos mūrų, ant kalno 
briaunos. Mūro akmenys bu
vo apžėlę mirtomis, kurios 
gailiai kvepėjo. Žemai po ko
jų mačiau tylų ir tuščią Ter
racinos miestelį. Pajūriu 
vaikščiojo žmonės, ir nuo 
aukštumos jie man atrodė 
mažyčiai, kaip vos bepakru- 
tančios skruzdelės.

Ilgai sėdėjau ir mąsčiau. 
Toli, antai, marių vandenys 
susilieja su dangumi, — ir į 
jų susibėgimo vietą bežiū
rint, gimsta begalybės jau
smas tavyje, kai neišmatuo
jamos marios ir neišmatuoja
mas dangus susitinka toli, to
li tenai...

Je| dabar žvelgsi į dešinę 
pusę, tenai regėsi Kirkės kal
ną. Jis vienišas, atsiskyręs 
nuo kitų kalnų, lyg pasitrau
kęs apdūmoti senų laikų, ka
da ten dievaitės daina skam
bėjo ir kada juodas Odisėjo 
laivas, išskėtęs baltas bures, 
plaukė šia saulės spinduliuo
se ribuliuojančia įlanka.

Pajūriu pralekia žuvėdra 
ir. vėl mane atitraukia į tas 
vilnis, kurios putodamos ir 
tykšdamos bėga į krantą. 
Ant tų vilnių supasi valtis, 
bet iš mano aukštumos ji to
kia mažytė kaip riešuto luk
štas: tikras laivelis pasakų 
nykštukui! Aš žiūriu iš sa
vo kalno į tas mažas valtis, 
į tuos mažus žmones, ir į tą 
miestelį kuris prisiglaudęs 
prie kalnų baltuoja, kaip žir
nių paberta saujelė, žiūriu ir 
jaučiuosiu, lyg būčiau pako
pęs nuo žemės, nuo šių uolų 
ir griuvėsių, ir lyg tą jūrą, 
miestą ir kalnus regėčiau iš 
sosto, iškelto prie mėlyno 
dangaus, saulės ir švelnaus 
pavasario vėjo.

Ir man šiandien rodosi, kad 
aš savo gyvenime niekados

Svečių kambaryje mano a- 
kys sustojo prie stovylėlės- 
bezdžionė, sėdinti ant kny
gos, žiūrinti į kaukuolę, —čia 
stovėjo ir pianas su lietuviš
komis gaidomis, čia buvo Da
riaus Girėno biustai, iš sie
noje kabančio didelio paveik
slo maloniai žiūrėjo Dieviško
jo Mokytojo širdis. Valandė
lę lūkuriuodamas paėmiau į 
rankas albumą, čia matėsi 
Kauno pilies griuvėsiai, Lie
tuvos jaunimas tarp gėlių, čia 
vargingo gyvenimo vaizdai, 
kaip: ,,Klajūnas”, „Nėr
iš ko gyventi”, „Karo Apo
teozė”- juodvarniai aplink 
kaukuolių kalną; bet čia buvo 
ir Kristus su avių kaimene...

Į svečių kambarį įėjo ir pa
ti M. Aukštaitė. Jos veide bu
vo galima išskaityti išvargi- 
mą nuo daugelio darbų, bet 
taipgi ir gilią, skaidrią lietu
vės sielą.

Rašytojos gyvenimo paslap
tyse...

Ilgai negaišdamas pareiš
kiau savo noro gauti medžia
gos spaudai, apie jos pergy
venimus ir kūrybą.

— Tik iš manęs nieko pa
prašykite, — pratarė rašyto
ja. — Ką gi aš galiu pasaky
ti. Apie save nenoriu nieko 
kalbėti: meluot negaliu, tie
są pasakyti — sunkų, 
kit mane šį kartą.

Galiu sakyti, dantis 
valgiau, berašydamas
kalbėjimus ir taip lengvai ne
pasiduodu prieš tokius atsi
sakymus, taigi ir vėl pradė
jau poetę kvosti:

— Tai ką rašote?
— Daugiausia bėgamus 

reikalus užpildau, daug teko 
laiko pašvęsti su mūsų laik
raščiu „Nepriklausoma Lie-

Pali-

pra- 
pasi-

nemačiau ir nematysiu tiek 
daug mėlynumo iš dangaus 
ir iš marių, kaip aną valandą 
prie Jupiterio šventyklos ak
menų viršum Terracinos 
miestelio, nė nejausiu tokio 
giedraus ir šviesaus vėjo, 
kaip tasai, kuris, su visu 
džiugsmu atlėkdamas nuo jū
ros, susiliejo į vieną gaidą 
ir į vieną spalvą su dangaus 
aukštumų ir marių vandenų 
mėlynumu: mėlyna padangė, 
mėlyni vandenys, 
vėjas, — ir visa tai 
viena: tai negali 
kartotis.

mėlynas 
buvo tik 
grįžti ir

tpvo”, bet esu taip nuilsus, 
kad turiu pasitraukti, atsi
kvėpti. Visa šeima mano ne
sveikatą perkenčia...

— Vistiek be plunksnos ne- 
nurimsite...

— Truputį pailsėsiu, baig
siu paruošti nepabaigtus da
lykus.

Paaiškėja, kad Aukštaitė 
turi parašiusi kalėdinių no
velių apie 200-300 puslapių, 
yra parašiusi novelių ir kito
mis temomis, apie 50 ilgesnių 
ir trumpesnių apysakų, pra
dėtas ilkesnis kūrinys — 
„Audringais Vieškeliais”, po 
ros tomų, laukia galutinai 
sutvarkoma ir baigiama pa
ruošti „Išeivė”.

— Nesmagu pradėtą darbą 
palikt neužbaigus, — prata
ria poetė.

O jos tų darbų nemažai: 
yra koks 150 eilėrašščių, ki
tų kūrinėlių.

gaitė pabūgo ir nuo šios ponų 
šeimos pasitraukė. Ji sutiko 
tylų, bet darbštų Baltramie
jų, nors ir beturtį, bet pra- 
mokslintą — už jo ir ištekė
jo. Iš šios šeimos ir kilo Ma
rija Aukštaitė — tikroji jos 
pavardė būtų Ratkevičiūtė- 
Navikevičienė, bet raštuose 
ji vartoja Aukštaitės slapy- 
vardę, kuria daugiausiai ir 
yra žinoma . Busimoji poe
tė augo tėvams gyvenant sve 
timuose namuose, be savos 
žemės pėdos. Ji pati taip sa
vo gimtinę aprašo:

—Aplink mano namelį mano
(gimtinį, 

Kerojo puikūs ąžuolai. 
Spindulį saulė tiekė auksinį, 
Zirzė bitutės ten linksmai. 
Ir paviliojo širdį jaunutę, 
Miško dainelė maloni.
Ir traukte traukė mano silp- 

(nutę
Eglių žalybė toj graži.

Šimtmetė eglė ją išmokino 
svajot tarp vėversių:

' " ’ i ūksmin
gas gojus, 

Nuo dainų mano ūžė jis. 
Klausė eglelė įsisvajojus, 
O dainos plaukė naujos vis.

Slaptoji kova su vokiečiais
Berods, jos tėvas ėjo kai

mo mokytojo pareigas, ir jau 
nai Marytei teko mokytojos 
darbo paragauti. Vokiečių o- 
kupacija ją užtiko Prienuo
se. čia jau budo lietuvių lai
svės troškimas, buvo daromi 
slapti susirinkimai, kuriuose 
dalyvaudavo ir jaunutė Ma
rija. Sulenda, būdavo, lietu
viai į rūsį, į pogrindį, sargy
bas išstato ir svarsto lietu
viškuosius reikalus. Už tat, 
kai Lietuvoje prasidėjo lais
vės aušra brėkšti, kai kūrėsi 
savivaldybės, Marija buvo iš 
rinkta Prienų miesto tarybos 
nariu, net gi vicepirmininke 
ir taip išdirbo septynetą me
tų viena moteris tarp kokios 
11 vyrų. Ji drauge vadovavo 
ir katalikių moterų skyriui, 
kurs buvo pagarsėjęs savo 
narių gausumu ir veiklumu. 
Ji buvo drauge ir Lietuvos 
gynimo komiteto narys, ir 
šaulė.

Nepriklausomybės kovų 
metas teko sunkiai' pergy
venti. 1919 metais ji jau bu
vo vedusi. Organizavosi lie
tuviškieji pulkai ir ji savo 
vyrui pratarė:

— Atėjo laikas pasiauko
ti, reikia imtis ginklo...

Vyras išėjo savanoriu. Ji 
liko su mažu kūdikiu. Pristi
go ir valgio, ir malkų. Bolše
vikai galėjo bet kurią valan
dą ateiti. Išvažiuoja vyro ap
lankyti. Nuvyksta į kareivi
nes. Užlipusi laiptais mato 
civiliniais drabužiais (karei
viai tada dar tikrų uniformų 
neturėjo) žmogų, suvargusį, 
daugiau panėšusį į senelį.

— Ar tai tu?
Taip, tai buvo jos vyras. 

Apsiverkė abu. Ir vadovybė 
suprato jų vargą ir paskati
no vyrą grįžti į namus.

— Kada pradėjote rašyti, Kasdien skambėjo 
kas pastūmėjo griebtis plun
ksnos?

— Daugiausia rašiau čia, 
Kanadoje, šiek tiek ir Lietu
voje.

—Kas paskatino rašyti? 
— Visokio vargo ir ilgesių 
turi žmogus. Išvykdama iš 
Lietuvos palikau trylikos 
metų sūnų. Buvo gimnazijo
je, nenorėjome iš mokyklos 
išimti. Gimnaziją baigęs įsto 
jo į karo mokyklą. Kur da
bar jis, ką beveikia? Jau ku
ris laikas, kai neturiu žinių.

Lietuvos miškai ugdė jaut
rią sielą

Gana sunku buvo iš jos iš
traukti žodį apie jos pačios 
praeitį, bet vis dėlto iš jos 
artimųjų, iš kitų, surinkau 
pluoštą žinių.

Skurdžioj Stanaičių kaimo 
lūšnelėj, — taip galėtų pra
sidėti jos biografija, — 1896 
m. liepos 18 d., Kauno apskr. 
Garliavos parapijoje, sučirš
kė naujas sutvėrimėlis. 
Džiaugsmu ašarota motina 
Katarina Baltrušytė — Rat
kevičienė glaudė jau aštuntą 
ir paskutinį kūdikį — dabar
tinę Mariją Aukštaitę, kurią 
pakrikštijo Marija-Katriute. 
Tėvas — Baltramiejus Rat
kevičius — nuo prosenių pa
einąs iš bajorų, bet daug var
gęs, daug mėtytas, geležiniai 
užgrūdintas, visame teisin
gas ir tiesus, žegnojo arto- 
jaus pūslėta ranka žilvyčių 
lopšį. Tylus ir susikaupęs 
apžvelgė lūšną... o ir toji bu
vo svetima...

Marijos motina buvo stam
bių ūkininkų duktė, bet tėvui 
mirus, žmonių klastos naš
laitę išgujo ieškoti duonos. 
Ji augo ir brendo patekus 
inteligentiško dvarponio šei
mom Buvo skaistakasė, jai 
piršliavosi senas generolas 
pravoslavas, už kurio dvari
ninkai našlaitę brukte bru
ko. Dievą mylėdama ir bijo
dama keisti savo tikybą, mer-

Sužeista širdis.
Aplinkybės taip susidėjo, 

kad visa šeima išvyko į Ka
nadą. Tai buvo prieš kelioli
ka metų. Tas išvykimas pa
liko giliausią žaizdą, kuri lig- 
šiol nėra išgijusi poetės sie
loj. Nuo jos širdies buvo at
plėštas sūnelis, kurį buvo nu
tarta palikti baigti mokyklą. 
Savo kelionės dienoraštyje ji 
rašė:

— Ak, kad taip galėčiau iš
siverkti... Arba, kad išaugtų 
tokios rankos, kuriomis ap
vyniočiau pasaulį ir pasiek
čiau tave, Joneli, savo moti
nišku glėbiu apkabinti. Da
bar jau niekas man tavęs ne
išvogtų... Ir kam pasileido 
šis laivas iš krantų, kam pir
mais jo motorų urzgimais 
pravirko mano siela, — kam 
gimta miela žemė tave pasi
liko, o mane, kaip nereika
lingą šapelį, neša vandenai 
banguotais kalnais į nežino
mą akmens šalį.”

Kitą širdgėlą jai sudarė 
atsiskyrimas su savo motu
te. Tą ji išreiškė eilėraštyje 
„Išeivės elegija”:
—Palikau ją baltą, kaip mar

muras tylią...
Man lyra iškrito arti jos pė

dų...
Bučiavau jos kojas ir ver- 

(kiau per mylią— 
Į širdį pribiro ilgesio žiedų...

Apie kūrybos sąlygas 
Kanadoje

Trumpą laiką pasisvečia
vęs įsitikinau, kad retai kur, 
galima rasti tokį savitarpį! 
gražų sugyvenimą, kaip tos 
Kanados lietuvės — poetės 
šeimoje. Vyras daug dirba ir 
atjaučia, įvertina savo žmo
nos — rašytojos kūrybinį 
darbą, susirūpinęs jos svei
kata. Jos du sūneliai — jau 
vyrai . Dalyvauja lietuviška
me veikime. Abu veržiasi į 
dar gilesnį mokslą. Mane tie
siog stebino ta didi jų Lietu
vos meilė. Vienas jų kalbėjo:

—Mes norfe jpįžti į Lie
tuvą, mes 
ti baigę mokslą, pasiruošę 
naudingam darbui...

Jais labai džiaugiasi moti
na:

— Daug gyvenimo klausi
mų mes galime kartu apsvar
styti... kažkaip džiugu, kai 
jauti, kad lyg įpili dvasios 
eliksyro, kurs gali liepsnoti 
vaikų širdyse...

— O kaip iš viso kūrybos 
sąlygos Kanadoje?

—Būtų palankios. Ne taip 
seniai buvau išvykusi atosto
gų. Išvažiuodavau laiveliu, 
;okia graži gamta, susiimu 
rankas, rodos, ne žemėje gy
veni... Kad būtų galimybė 
daugiau pamatyti, pavažiuo
ti, tada kažkaip daugiau kū
rybinės nuotaikos ir jėgų at
siranda. Be to čio mums ir 
su atspausdinimu kūrinėlių 
nelengva.

Lietuvos ilgesys.
—Ką gi apie Lietuvą ma

note?
— Daugiau, kai 10 metų 

gyvenu ilgesiais ir trošku
liais. Ta kančia lyg pervargi
no. Apie Lietuvą? Dieve ma
no, ką gi gali pasakyti apie 
ateitį, kas bus...”

Tą sakydama ji parėmė 
ranka galvą ir tęsė toliau:

—Tikiuosi, noriu grįžti, o 
gal priglaus kapai Montrea- 
lio kalne... O vis dėlto visos 
mintys ir jėgos apie Lietuvą. 
Jei laikinai ir užgniaužtų, at
sikariautume... Lietuvos miš
kai juda partizanais, ir plun
ksnos žmonės nerimsta...”

Atsisveikinant.
Buvo dvasinis džiaugsmas 

gilintis į jos turtingos poezi
jos posmus. Poetė buvo išsi
ilgusi pasikalbėjimų apie raš
tiją, plunksnos meną. Ir kai 
pakilau atsisveikinti su jų 
malonia šeima, pratardamas, 
kad jau išsiskirsime, rašyto
ja prabilo:

—Kūnas — tai apsiaustas. 
Iš jo dvasia išnyra, susisie
kia. Mes visi toj pačioj erd
vėj, tuo pačiu oru kvėpuoja
me...

K. J.Prunskis
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KONCERTAS LIETUVIAMS GELBĖTI 
 *----------

Philadelphijos lietuviai ge
rai supranta, kaip lietuviai 
Lietuvoje ir visame pasauly
je sunkiai kenčia. Todėl jie 
nutarė pagelbėti. Tuo tikslu 
yra rengiamas didžiulis kon
certas, kuris įvyks lapkričio 
14 d. 6 vai. vak. Lietuvių Mu
zikalioj salėj. Visi philadel- 
phijiečiai prašomi paaukoti 
lietuviams remti po $1.00 ir 
dalyvauti tame koncerte.

Kas paaukos $5.00 ar dau
giau, tas bus garbės Rėmėjas. 
Kitais žodžiais tariant, šis 
gražusis Koncertas rengia
mas kilniam tikslui-paremti 
vargstantiems lietuviams. 
Tai bus Philadelphiečių vajus 
lietuviams sušelpti.

Koncertuos vieni žymiau
sių lietuvių menininkų-daini-

Vajui. Visi nariai pasiryžo 
pardavinėti bilietus ir prašy
ti, kad daugiausia aukotų 
šiam šventam tikslui.

Federacijos deleguota į 
Lietuvių Konferenciją Pitts7 
burghan p. O. Unguraitė pa
darė gražų pranešimą iš Kon
ferencijos nutarimų. Visi pri
tarė pranešėjos ir atstovės 
pastaboms dėl tolimesnio vei
kimo. Federacija nusiuntė ir 
savo $25.00 auką. Dauguma 
aukų buvo sudėję Federaci
jos delegatai, likučiai pridėti 
iš iždo.

NEPAMIRŠKIM KARIŲ

Siųskim Kariams dovanė
lių ir laiškų-turėtų būti vi
sų šūkis! Juk šiems dažnai

ninku: Zuzana Griškaitė (Sue vienintelė paguoda yra gau-
Griska), Philadelphijos Op. 
artistė, sėkmingai koncerta
vusi New Yorke ir kitose lie
tuvių vietose; Rapolas 
Juška, buvęs Philadelphijos 
operos artistas, garsus dai
nininkas, gražiai atlikęs kon
certą su p. A. Kaskas Chica
go j, spalių 3 d. Tai aukštos 
meno kultūros dainininkas, 
kaip sakė kritikai. P. Marga-

tas laiškas ir žinia iš savo 
krašto. Todėl mes čia geriau 
ir laimingiau gyvendami, ne
pamirškim už mus vargstan
čių ir žūnančių karių. Užjū
ry esantiems siųsti dovanų 
laikas jau baigiasi. Skubėki
me.

LANKĖSI KARYS

reta Digrytė, garsi smuiki
ninkė iš Great Neck, N. Y. 
Ji yra muzikos skyriaus ve
dėja vienoj mokykloj. Ji yra 
gražiai koncertavusi ir pa
sižymėjusi smuikininkė. Ji 
ir karšta patrijotė, lietuvaitė.

Be tų minėtų artistų, Phi-

Albertas Rinius, jūrinin
kas, lankėsi pas saviškius po 
pirmos didesnės kelionės jū
rose. Ir po karo galės daug 
ko papasakoti iš savo kelio
nių. Jis atrodo labai sveikai 
ir narsiai. Pasiryžęs ir to-
liau kariauti.

ladelphi j iečiai galės dar pa
sidžiaugti ūį. vietiniais dai- 
JlinirLkais.^Mnnlptn šnlrčiniss

pak
meninės jėgos, kad koncertas 
būtų dar įvairesnis.

SVEIKINO VYČIUS

Julius Mažeika atsiuntė 
malonų laiškelį savo drau
gams ir draugėms Vyčiams.

A. a. Jonas Muiza.
Jaunuolis išėjo tarnauti 

Dėdei Šamui 1942 m. birželio 
mėn. 10 dieną. Jis buvo pas
kirtas prie artilerijos ir sėk
mingai mokėsi, buvo užsi
tarnavęs paaukštinimą-kor- 
poralo laipsnį ir dar daugiau 
laukė. Bet pasitaikė nelaimė. 
1943 m. liepos 24 buvo sužeis
tas ir nuo žaizdų mirė liepos 
29 dieną. Prieš mirtį gavo 
visus paskutinius religinius 
patarnavimus ir šventai at
siskyrė su šiuo pasauliu, pa
aukodamas savo jauną gyvy
bę už Ameriką ir viso pasau
lio taiką, tikrą ramybę.

Iškilmingai buvo palaido
tas šv. Kryžiaus kapinėse, 
Philadelphijoj. A. a. Jonas 
paliko našlę mamytę Emili
ją, brolius laivyne ir armijo
je ir 2 sesutes, šeima gyvena 
šv. Andriejaus parapijoj, 657 
N. Park Ave. Ilsėkis, jaunuo
li, ramybėj ir tegul būna len
gva ši žemelė, kurios laisvę 
ir gerovę Tu gynei lig mirties.

Walter Daniusevičius ir 
Leonas Daniusevičius, abudu 
pusbroliai, neseniai linksmai 
susitikę ir drauge foto nusi
ėmę. Abu atrodo pasiryžę 
drąsiai ginti Amerikos žemę 
nuo visokių neprietelių sau
sumoj ar jūroj. Ir sekasi 
jiems, nes vienas jau seržan
tas, o kitas irgi mano laips
nių gauti. Sveikintini jaunuo
liai kovoje už geresnį rytojų.

Visi kviečiami įsigyti bi
lietus iš anksto, nes vėliau 
gali pritrūkti.- Bilietus pla
tina rengėjai, galima gauti 
parapijų klebonijose, klubuo
se ir lietuvių banke, 204 N. 
Broad St.

Rengėjai.

FEDERACIJOS VEIKLA

Federacinei veiklai Phila- 
delphijoj vadovauja energin
gas pirmininkas J. Biržietis, 
o sekretoriauja p. Ona Ungu
raitė.

Federacijos pastangomis 
pradėtas ir vajus lietuviams 
gelbėti. Tuo tikslu rengiamas 
didelis koncertas lapkričio 14.

Spalių 10 įvykusiame susi
rinkime nutarta visomis jė
gomis stengtis sukelti 1,000 
dolerių Lietuvos Gelbėjimo

Jis jau yra aktyvioj tarnyboj 
kur tai toli jūrose. Vyčiai at
jaučia jo žygius, ir rašo svei
kinimų laiškelius. Gražu at
siminti savo narius.

MIRĖ PULOKIENĖ

Ieva Pulokienė atsiskyrė 
su šiuo pasauliu spalių 9 d. 
anksti rytą. Ji neilgai sirgo, 
bet sunki liga nebeleido at
sigauti. Buvo paguldyta 
Chesterio ligoninėj, bet vė
liau buvo pervežta į Phila- 
delphiją į Jefferson ligoninę, 
kur ir mirė.

Jos sūnus kunigas Albi
nas Pulokas lankė savo ma
mytę ir buvo prie jos merdė
jimo. Buvo ir sūnus Vincas. 
Palaidota iš Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčios 
spalių 13 d.

Iškilmingose pamaldose 
dalyvavo daug giminių, pa
žįstamų, draugų, kunigų. Il
sėkis ramybėj.

Velionė uoliai rėmė lietu
vių parapijas ir aukodavo jų 
bažnyčioms labai gausiai. 
Per visas dienas užprašytos 
ir buvo laikomos šv. Mišios. 
Laidotuvių dieną atlaikytos 
septynios Mišios.

rašo, kad amerikiečiams pir
mas klausimas bus — ar mar
šalas Stalinas nori tikros ko
operacijos su Anglija ir Pran
cūzija; ar pakeistų seną že
mių grobimo sistemą, ar Ru
sija bus pirma nacionalinės 
ir imperialistinės politikos, 
kuri nenori sutikti su bet ko
kiu Amerikos ar Britanijos 
pasiūlymu.

Atsimindamas 1939 metus 
rašo: „1939 m. Stalinas stai
ga pasuko savo keliu susitar
damas su Hitleriu, iš ko pra
sidėjo karas. Tada buvo at
šauktas Litvinovas. Ir dabar 
atšauktas Litvinovas, gal ir 
vėl bus antri 1939 m. Angli
jos atstovas mėgins laikytis 
politikos, kad abi šalys gel
bėtų Anglijai.

Jis spėja, kad „bus arti
mesnis bendradarbiavimas 
tarp tų tautų po karo, kad 
būtų palikta taika ir bendra 
apsauga,” kaip yra pareiš
kęs Rusijos naujasis amba
sadorius. Tai bus tikrai 
svarbūs pasitarimai.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

Lietuves Patyrimai 
Persijoje
—

Vidurinių valstijų gyven
toja, lietuvaitė E. Kuncevi- 
čiūtė, įstojusi slauge į kariuo
menę, buvo ilgainiui nuga
benta į Persiją, kaip leite- 
nantė-slaugė.

Gražios datulių palmių ei
lės iš pradžių joms sudarė 
malonų vaizdą, bet ilgainiui 
gyvenimas pasirodė netaip 
jau lengvas. Slaugės apsigy
veno barakuose, po 21 kiek
viename. Savo plieno šalmus , 
jos puikiai išmoko panaudo
ti... skalbimui. Karštis ten 
nemažas ir buvo joms nema
žas džiaugsmas, kai už kele- 
tos blokų buvo įrengtos 
„shower” patalpos. Kai savo 
barake jos turi 120 laipsnių 
karščio, jos dar laiko, kad tai 
vėsu. Saulėje tuomet būna 
165, o kartais pasiekia net 
178. Kartais pasitaiko blo
gos smėlio audros. Slaugės 
tam reikalui turi specialias 
maskes, kuriomis prisiden
gia veidą. Smėlio priverčia 
per langus, duris ir viduje 
negali nieko švariai išlaiky
ti. Moterims net plaukus pri- 
bruka smėlio.

Tarnyboje jos nešioja mė
lyną uniformą ir baltus ba
tus bei kojines. Tikras rū
pestis toms, kurios, pav., su- 
nešioja kojines, nes čia jų ne
nusipirksi. Turi pasitenkinti 
daugiausia kenuotu maistu, 
kurs gerokai atsibosta, už
tat, tikras malonumas būna, 
kai išėję medžioti kareiviai 
parneša nušovę gazelę. Tu
ri šiokių tokių pramogų: lo
šia baseball, turi krutamuo- 
sius paveikslus.

Toje amerikiečių karių sto
vykloje yra ir nedidelis ba
rakas, kuriame įrengta kop
lyčia. Kaip leitenante rašo, 
kapelionas visų kariškių my
limas ir net keletas kitatikių 
panorėjo būti katalikais-yra 
konvertitų. Katalikės slau
gės surinko aukų auksinei 
monstrancijai įrengti. Jos 
taipgi palaiko altoriaus skal
binių švarą. Norėjo gauti gė
lių altoriaus puošimui, bet 
pasirodė, kad tas neįmanoma. 
Netoliese yra vietinių žmo
nių kaimelis, bet ten tiek ne-

švaros ir ubagystės, kad tie
siai sunku į jį dažniau ir nu
eiti. Ta lietuvė džiaugiasi, 
kad ji puikiai jau valdo jeep- 
tą kietą karišką mašiną, ku
ri tenai yra tačiau pati svar
biausia susisiekimo priemo
nė.

Ligoninėj esą kariai daž
nai kalba apie namus ir pla
nuoja, ką jie darys pargrįžę. 
O daugelis iš jų jau nebegrįš. 
Leitenante rašo, kaip jos, 
baigusios savo darbą, saulė
leidyje atkreipia savo žvilg
snį į jų amžino poilsio vietą, 
nubraukia ašarėlę.

— Mes tik tyliai sau šnab
ždame padėkos maldą, — ra
šo leitenante, —kad Jis leido 
mums čia dar būti gyvoms 
ir-kad leistų mums grįžti na
mo prie tų, kuriuos mylime... 
Kad namuose esantieji galė
tų žinoti, ką čia atvykusieji 
vyrai veikia dėl jų, nesiskųs
tų, kad, gal būt, yra koksai 
suvaržymas gavime maisto ir 
drabužių.I

Laiško pabaigoje lietuvė 
leitenante prašo pasimelsti 
už išvykusiuosius toli į užjū
rį.

Tremtinių Kunigų 
Sąrašas

LIETUVIŠKAS KLUBAS

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POpIar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičial 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $i

SODALIEČIŲ KONFERENCIJA

Nusišypsok ir • 
Pamiršk Karą

jfONDENTU PRANI
Spalių 10 d. I 

vyrų bendra k 
kyklos vaikuči 
ministrantūrą 

Juozas Moce- ge 
Ud jų duktė __

Ljjvo su Juozu Neseniai išė 
| Amerikos” re- Į geiė — „Novei 
.jbas bus spa- j0 Medalikėlio

.ier.

Skirtumas kelių.
Būrys darbininkų 

metu susirinkę kalbėjo į 
įvairius politikos reik| 
Kaip paprastai, keblus s] 
dimo laikas ateina. Vis r , i« — . 
tilo. Pagaliau vienas ai ■|Gart>ei.” Virš<
ko į Petrą, kuris visą 
nei žodelio nebuvo išsit 
ir prabilo:

— Klausyk, Petrai. ; 
esi gabus argumentuose

Su daugybe kitų tremtinių 
į Sibirą buvo išvežta dešimts 
lietuvių kunigų:

1. St. Baltrimas, Zarasų 
klebonas, 2. VI Didžiokas, 
Panevėžio vikaras, 3. Augus
tinas Dirvelė, pranciškonas, 
4. Juozas Kastrickas, Kelmės 
vikaras, 5. Liuc. Martušis, 
pranciškonas, 6. VI. Mažo- 
nas, marijonas, 7. Aleks. Mi- 
leika, Vyžonų klebonas, 8. 
Petras Prunskis, buvęs Palū
žės klebonas, 9. St. Rimkus, 
Kražių vikaras, 10. kun. Dr. 
J. Vailokaitis.

Kas turėtų žinių iš jų pra
eities gyvenimo, jų laiškų iš 
Lietuvos ar iš ištrėmimo, jų 
fotografijų, maloniai visus 
prašome turimą madžiagą at
siųsti adresu:

Rev. J. Prunskis 3230 S. 
Lituanica avė, Chicago 8, UI.

Išplaukė į Pietų Ameriką.

įįinyčioje. Spa-ijjazimierietės. 
tonas kun. Jo- c Leidiny 
skelbė pirmuo- _
įsakus. m. Kilikei
jjocejūnaitė yra Į tvirčiausių iš

kokis tavo sprendimo ž< j lietuvaitė, Ro-įvių, pirmą k 
— Nieko nesakysiu, — augusi, mo- pateko į ligo 

Petras — nes pereitą p
tadienį tą patį dalyką a par. Spalių 10 d 
bėjome su Šimonių Vladi PaselPb (vakarienė.

j. yra buvusi L. 
i sekretorė. Da-

Ldentų ir Pro-Į Red. pasta 
k ir chorų s-gos |mūsų bendra 

 

Let Pittsburgh© [liui linkime • 
e atstovavo Ro

vimui. Moksli
uose įstaigose 
Įiižios mokyklos

iUiviii tarpe vei-

—Aha!—tarė kitas. ■ 
galutinai prie ko priėjo'

— Šitaip, — tarė PeĮ
—Vladas atsidūrė ligon: 
o aš atsidūriau policijos 
tyje.

Tokio norėjo
Vincas: Tas doleris, _

tu man vakar davei, negi; Jai baigus Holy' Spalių _3 • 
Tadas: Tu man sakei,|"jdžiosmokyklą,ĮPašalpinė I 

nori gauti kad ir supu jo į Nazareth a- sav0 40 m< 
dolerį. I: kolegiją, kurią karties šv<

Elizal

Jaunystė
Bronius: — Keistų da 

gyvenime vis pasirodo, 
rėk, Mykolai, tavo pla 
jau visai pražilo, o ūsą 
dar juodi, kaip smala.

Andriejus: Viskas tvl 
je, Broniau... Juk mano 
dvidešimts metų jaunėsi 
mano pražilusius galvosĮ 
kus.

I- kolegiją, kurią Į kakties šy< 
Lo sesers. Kole- v 
k S. laipsniu, o | čioje iškilm 
L ir baigė Me-1 Vakare sve 
biologės kursą. 
Ljūnai yra gerai .
I Sąmoningi kata-Į damomis, 
krikiečiai, susi- 
ii. Kita jų duk-

gijos nares

nūs pamar; 
šokiais, ka

Spalių r 
k pat baigusi ka-l ir Povylo 
Eokyklas, o vyrės- buvo iškili 
k Pranas, yra bai- landa šv. 
Eokslą Buffalo u-| metinės š\ 

 

Ketvirtas jų šei- (kasmet ds 
- sūnus Juozas.

h universitetan
Įį į Michigan uni-(Morta Be 

 

]lnn Arbor) odon- (Bernotas 

 

dantų gydymo) (lauskienė 

 

lijuoti išvyksta (tas šutei 
baite, šiemet bai- lraį zagl 
košiamąjį kursą (tuiYora 
[kolegijoje. Mūsų 
raliai jaunuolei, 
narei, linkime la-

Kaip Philadelphijos lietu
viai žino, Lietuvių Bendrovė 
ir Klubas Allegheny Ave. yra 
labai lietuviškos dvasios. Ten 
dažnai kviečiami patrijoti- 
niai susirinkimai, ruošiamos 
kultūrinės pramogos. Jie ne
praleidžia nė vienos lietuviš
kos progos, kad nepaminėtų. 
Jų pastangomis kasmet ren
giamas Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas, 
jie per metus turi keliolika 
prakalbų. Per bonų vajų šie
met jie tokių patrijotinių su
sirinkimų turėjo daugiausia.

Tik tas vienas klubas siun
tė ir savo delegatus į Pitts
burgh© konferenciją. Delega
tas p. Norkus išdavė labai 
gražią apyskaitą specialiai 
sušauktame susirinkime. 
Garbė tokiam klubui. Laukia
me, kad ir kiti klubai daugiau 
lietuviškumu rūpintųsi.

APIE DERYBAS

E. A. Moweer, „Phil. Ac
quirer” spalių 7 d. įdėjo sa
vo aiškinimą apie būsiančias 
derybas Maskvoje: „Real 
Peace Parley Due At Mos
cow” :

Trijų didžiūnų pasitarimai 
Maskvoje-yra taikos konfe
rencija, ir nereikia kitaip 
mąstyti, — rašo jis.” Tai 
bus pirmieji pasitarimai ir 
svarbiųjų problemų išaiškini
mas. Tos trys šalys susijun
gė prieš bendrą jų priešą— 
ašį. Ateitis parodys, ar bus 
nugalėta per 25 metus buvę 
nepasitikėjimai. Toliau jis

Sodaliečių konferencija, kurioje dalyvaus Eastono, 
Chesterio, Newtowno ir Philadelphijos Sodalicijos, įvyks 
sekmadienį, spalių 17 d., 2 vai. po pietų, šv. Jurgio par. sa
lėje, S. W. corner Salmon and Venango Sts., Philadelphijo- 
je.

Nors konferencijų programa prasidės 2 vai. po pietų, 
tačiaus Konferencijos atsidarys Sodaliečių Mišiomis 11:30 
vai. ryte.

PROGRAMOS TVARKA:
1. Malda.
2. Amerikos Himnas.
3. Giesmė prie Švč. Panelės.
4. Sveikinimai vietinio klebono kun. Dr. V. Martuse-

(vičius.
5. „Eucharistija ir Sodalicija” Rev. Raymond Cosgro

ve, S. J., St. Joseph’s College High School Philadelphia.
6. „Pasauliečių Apaštalavimas ir Sodalicija”. Motina 

M. Aloyza, šv. Pranciškaus Vienuolyno, Pittsburgh, Pa.
7. Solo Ann Urban.
8. „Katalikų Pasauliečių Vadovavimas”. Margarite 

Horan Gowen.
9. „Konferencijų Nauda ir Pasekmės”. Kun. K. Rakau

skas, Dir. Schuylkill County Konf. Minersville, Pa.
10. Juokingas Veikalas. Vaidina šv. Jurgio par. soda- 

lietės.
11. Sodalicijų Raportai:
a) Šv. Andriejaus par. Philadelphia. Stella Venckus.
b) Šv. Kazimiero par., Philadelphia. Elzbieta Rimdieka
c) Šv. Jurgio par., Philadelphia. Teresė Sabas.
d) Šv. Mykolo par., Easton, Pa. Helena Daniels.
e) Aušros Vartų par., Chester, Pa. Teresė Patricks.
f) Vilios Joseph Marie aukštesnės mokyklos H. Jankus.
12. Diskusijos.
13. Rezoliucijos.
14. Procesija bažnyčion ir pasiaukojimo aktas.
15. Užkandis Sodalietėms.
Nuoširdžiai kviečiame visas mergaites, Sodalietes ir 

ne Sodalietes, taipgi ir minėtų parapijų parapijiečius, da
lyvauti šioje Konferencijoje, Šv. Jurgio par. salėje, Phila., 
Pa., spalių — Oct. 17 d., 2 vai. po pietų. Dalyvaudami ne 
vien linksmai dieną praleisite, bet ir viešai pagerbsite savo 
Dangišką Motiną, nes Sodaliečių Konferencija — tai vieša 
demonstracija Marijos garbei.

Kun. S. J. Mažeika,
Konferencijos Direktorius.

Rugpjūčio 2 d. 7 vai. va
karo laivu „Cabo de Homos” 
iš Lisabonos išplaukė du lie
tuviai kunigai saleziečiai: 
Mečys Pusčius ir Petras Mas- 
kolaitis.

Kun. M. Pusčius yra šiau
lietis, studijavęs filosofiją 
Romoje, profesoriavo Kubo
je ir vėliau studijavo teologi
ją Turine. Jo motina yra bol
ševikų išvežta į Rusiją.

Kun. Petras Maskolaitis 
yra brolis čikagiečio Prano 
Maskolaičio, apie kurį ilgą 
laiką nieko nebuvo girdėjęs 
ir tik neseniai turėjo didelio 
džiaugsmo „Drauge” perskai
tęs apie jį žinelę. Kun. Petras 
Maskolaitis teologiją studija
vo seminarijoje netoli Padu 
vos, buvo misijonieriumi Ek
vatoriuje tarp kivarų, misi
joms labai atsidavęs ir dar 
vis turi viltį vėl grįžti prie to 
paties darbo Ekvatoriuje.

Dabar abudu — kun. P. 
Maskolaitis ir kun. M. Pus
čius — vyksta į Boliviją pro
fesoriauti seminarijoje. Abu 
jie dar yra jauni kunigai, į- 
švęsti tik pernai. Prieš iš
plaukdamas kun. P. Masko
laitis gavo laišką iš Gelgau
diškio, kuriame rašoma, kaip 
Lietuvos žmonės turi duoti 
didelius kiekius visokių daik
tų vokiečiams ir kad jo bro 
lienei atsitiko nelaimė: ap
sipylusi žibalu sudegė, apde
gė ir kiti šeimos nariai.

Pasiteisino
Klebonas (seniui 95 m 

Pasakyk man tėvuk, kas 
sutvėrė ?

Senis: Klebonėli, jau 
miršau.

Klebonas: (Šalia senio 
vinčiam anūkui): Na, Ju< 
pasakyk tu seneliui...

Juozukas: Gi Viešpats 
vas mane sutvėrė ir j 
mus sutvėrė.

Klebonas: Matai, senei 
toks mažas ir žino, o tiF studijų, 
senatvės sulaukęs nežinfc rinkliava.

Senelis: Gerai, kad vĮ]įenįispaliu 17 d. 
lis žino, nes Dievas nešiko par bažny- 
jį sutvėrė, o aš seniai su|j^ava vyskupi- 
tas, tai ir pamiršau. 1 į •

Pasikalbėjimas
Afrikietis: Pas mus 

koje taip karšta, kad n^ras 
šaros išdžiūsta.

Amerikos indėnas: O 
mus dar karščiau. Pas 
vištas reikia lesinti ledo 
baliukais, nes kitaip jos 
da išvirtus kiaušinius.

Pranas Bekai

Mūsų p 
| paskutini

tės ryši 
čius su 
nas Ju 
Vensku 
Ono Vj

Tel. DEW. 5136

arijai palaikyti, 
ii prašomi dosniai 
svarbų reikalą.

i bus parapijos ba
st parapijos nau
ji nei pikniko, nei 
i tad tikimasi, kad 
piečiai visu nuo- 
[uems bazarą.

V. Ž.

iore, Md.

Spali 
inis pi 
airio v 
smarki

B

t i i 9 d. vietos lietu-
Jos. KavalauskaĮijo ir atsiėmė ka- 

MOOOdol. Balti
kiai pasižymėjo, 
pvo įstaigose bo- 
pmėdami lietuvių

LIETUVIS GRABORIUS 
Lalsnluotas Penna ir New J erai 

vaistuose

Nuliūdimo valandoje prašai 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

*—
LIETUVIU RADIO PROGRAM

Trečiadienį 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p< 
Direktorius 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street!

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937 j

• turėsime stam- 
Lietuvos žmonėms 

1 visokių gandų, 
pinosią drabužių 
p Lietuvoje ne- 
p. palaidai, kai 
ptsidarysią. Bet 
k kad reikalin- 
potas darbas. Kas 
Rotumo pasieks 
F įstaigas, kur 
Ros bylą ginti?
r! vajų puikiai re
po pasiruošę tai 
r b vajus Lietu-

Spali 
šv. My 
šv. Va 
anda. 

rų. Pai 
cesijai 
kys, O

Proc 
Visi v 
žvakes 
Baldai 
mas L 
Gralio! 
kas ir 
Bluvas

Yp 
vaizda 
parapi 
dai. V 
rius.

Kie. 
vai. v 
karius 
šiai a 
rapiji 
vak. 1 
na ai

West Virginia valstybėje 
giliai žemėje surasta 110 pė
dų storumo druskos juosta, 
užimanti 2,400 kvadratinių 
mylių plotą. Druskos klodas 
yra toj pačioj apylinkėj, kur 
gaunama aliejus ir anglys.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roma 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo įstaiga, 
dele, graži koplyčia, erdvi salė, 
kelelvingiems suteikiama nakv 

Viskas nemokamai. Kreipkite 
diena ar naktį.

administraci- 
M A. Vaičiulai-

Mo 
šė k 
riams 
rapijt 
tę dc

U1IST0RYOF 
JJANIAN 
Wture
giriai iliustruota, 
c ir yra Lietuvių 
PInstituto leidinys. 
pWioriaus kai- 
pisakant 50 eg- 
P daugiau—30c.

Pa 
gai • 
iki s 
Vak; 
o se 
popi

kvie 
apy]



bagystės, kad tie- - October 15,1943 AMERIKA
Į jį dažniau ir au
tuve džiaugiasi, 
iai jau valdo jeep- 
rišką mašiną, ku- 
, tačiau pati svar- 
lisiekimo priemo-

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Toronto, Ont KRAUJO PLAZMA IŠGELBSTI KARIUS ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJA
hester, N

esą kariai daž- 
pie namus ir pla
te darys pargrįžę, 
iš jų jau nebegrįš.

rašo, kaip jos, 
avo darbą, saulė- 
’eipia savo žvilg- 
žino poilsio vietą, 
ašarėlę.

k tyliai sau šnab- 
kos maldą, — ra- 
ė, —kad Jis leido 
dar būti gyvoms 
į mums grįžti na- 
kuriuos mylime... 
se esantieji galė- 
ą čia atvykusieji 
t dėl jų, nesiskųs- 
l būt, yra koksai 
gavime maisto ir

Būryj . 
metu sJ 
įvairius J

dimolaįd

ko įPefy 
nei žoddį. 
ir prabilo;

esi gabus J 
kokis tavj >

Petras -J 
tadienjtJ 
bėjome a J

E Susižiedavo 
liška ir Juozas 
panešė, kad jų 
[susižiedavo su 
[čka, „Amerikos” re- 
bm. šliūbas bus spa- 
d. 9:30 vai. ryte šv. 
fpar. bažnyčioje. Spa- 
|d. klebonas kun. Jo- 
kšys paskelbė pirmuo- 
flybų užsakus.
‘lė A. Mocejūnaitė yra 
luomą lietuvaitė, Ro- 
y gimusi, augusi, mo

kijusi, lietuvių tarpe vei- 
riklauso par. chorui, 
rijos moterų pašelpi- 
ugijai; yra buvusi L. 
tuopos sekretorė. Da- 
,vo Studentų ir Pro-

Moce- 
duktė 
Juozu

Spalių 10 d. buvo šv. Vardo 
vyrų bendra komunija. Mo
kyklos vaikučiai atsakinėjo 
ministrantūrą viešai ir drau
ge.

Neseniai išėjo nauja kny
gelė — ,,Novena Stebuklingo
jo Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei.” Viršelį piešė seselės 
kazimierietės. Kaštuoja tik 
10 c. Leidinys labai gražus.

M. Kilikevičiaus, vienas 
tvirčiausių iš senesnių lietu
vių, pirmą kartą susirgo ir 
pateko į ligoninę.

Spalių 10 d. buvo parapijos 
vakarienė.

pabaigoje lietuvė 
prašo pasimelsti 
losius toli į užjū-

iiu Kunigų 
įrašas

- Šitai:
—Vladas
o aš atsipilu S-gos ir chorų s-gos 
tyje, įse. Šiemet Pittsburgh© 

fencijoje atstovavo Ro- 
^rio jaunimui. Moksli- 

Vincas: katalikiškose įstaigose 
tumanuinf

Tadas: JįJ
nori gauti H 
dolerį

J. K.

Red. pastaba: Susirgusiam 
mūsų bendradarbiui J. Kara
liui linkime veikiai pasveikti.

Elizabeth, N. J

je kitų tremtinių 
o išvežta dešimts 
ligų:

Jtrimas, Zarasų 
2. VI Didžiokas, 
ikaras, 3. Augus- 
ė, pranciškonas, 
.strickas, Kelmės 
Liuc. Martušis, 

s, 6. VI. Mažo
kas, 7. Aleks. Mi
lų klebonas, 8. 
skis, buvęs Palu- 
i, 9. St. Rimkus, 
ras, 10. kun. Dr., 
s.

į žinių iš jų pra- 
mo, jų laiškų iš 
iš ištrėmimo, jų 

maloniai visus 
mą madžiagą at-

Lt pradžios mokyklos 
Egijos. Jai baigus Holy 
mer pradžios mokyklą, 
h ją leido į Nazareth a- 
liją ir kolegiją, kurią 
v. Juozapo sesers. Kole- 
aigė B. S. laipsniu, o 
studijavo ir baigė Me- 
I Technologės kursą, 
p. Mocejūnai yra gerai 
I čia. Sąmoningi kata- 
geri amerikiečiai, susi- 
lietuviai. Kita jų duk- 
ja, taip pat baigusi ka

Bronius:.! 
gyvenime d 
rėk, Mykti 
jau visai [d 
dar juodi H

Andriejuj:!
je, Broniu;: 
dvidešimts e
mauoprafe kas mokyklas, o vyres- 
kus.

Spalių 3 d. šv. Rožančiaus 
Pašalpinė Draugija atšventė 
savo 40 metų gyvenimo su
kakties šventę. Visos drau
gijos narės dalyvavo bažny
čioje iškilmingose pamaldose. 
Vakare svetainėje buvo puoš
nus pamarginimų vakaras su 
šokiais, kalbomis, vaidinimu, 
dainomis.

runskis 3230 S. 
e, Chicago 8, UI.

Pietų Ameriką.

2 d. 7 vai. va- 
>abo de Homos” 
išplaukė du lie
jai saleziečiai: 
is ir Petras Mas-

įsčius yra šiau- 
avęs filosofiją 

’esoriavo Kūbo- 
udijavo teologi- 
motina yra bol- 
1 į Rusiją.

as Maskolaitis 
kagiečio Prano 
apie kurį ilgą 

lebuvo girdėjęs 
i turėjo didelio 
rauge” perskai
tę. Kun. Petras 
lologiją studija- 
ije netoli Padu 
ijonieriumi Ek- 
j kivarų, misi- 
:sidavęs ir dar 
ėl grįžti prie to 
Ekvatoriuje.

lu — kun. P. 
■ kun. M. Pus- 
į Boliviją pro- 

linarijoje. Abu 
uni kunigai, į- 
mai. Prieš iš- 
un. P. Masko- 
šką iš Gelgau- 
e rašoma, kaip 
lės turi duoti 
s visokių daik- 
ir kad jo bro 
nelaimė: ap- 

sudegė, apdė
tos nariai.

lia valstybėje 
urasta 110 pė- 
mskos juosta, 
0 kvadratinių 
ruskos klodas 
apylinkėj, kur 
is ir anglys.

jųnus, Pranas, yra bai- 
m isių mokslą Buffalo u- 

_ itete. Ketvirtas jų šei- 
arys — sūnus Juozas.
yksta universitetan

Kletair
Pasakyk be: 
sutvėrė?

Senis: Eė rtėnesį į Michigan uni- 
miršau

Kieta: i 
vinciamaifc 
pasakyki! d

Juozukui 
ras na© d 
mus sutrai

Kleta:d 
toksntail 
senatvės sid

Senelis: ? I 

lis žino, es ii 
jį sutvėrė, od 
tas, tai ir d

Spalių m. 10 d. šv. Petro 
ir Povylo Bažnyčioje 4 vai. 
buvo iškilminga šventoji va
landa šv. Vardo Draugijos 
metinės šventės proga vieton 
kasmet daromo parado.

Afrikiete:? 
koje taip tel 
žaros išdidi

Amerikon 
mus dar te 
vištas rakiai 
baliukais, d 
da išvirtus t

TeLDEffJlil

Jos. Kad

UlnlwhiW

NullOfeJ
teiti p

IMI J

LIETUVlUte
Trečiadieni id

1WJ 
3619 Eisi C jPiliai
Telefono#1

etą (Ann Arbor) odon- 
jos (dantų gydymo) 
o studijuoti išvyksta 
na Rovaitė, šiemet bai- 

■pasiruošiamąjį kursą 
leth kolegijoje. Mūsų 
1 ir veikliai jaunuolei, 
Ihoro narei, linkime la- 
ikmingų studijų.

įSvarbi rinkliava.
sekmadienį, spalių 17 d. 
I šv. Jurgio par. bažny- 
Ibus rinkliava vyskupi- 
Iseminarijai palaikyti, 
pijiečiai prašomi dosniai 
pti šį svarbų reikalą.

Bazaras
Itrukus bus parapijos ba- 
|. Šiemet parapijos nau- 
leruošta nei pikniko, nei 
Irienės, tad tikimasi, kad 
parapijiečiai visu nuo
mų parems bazarą.

altimore, Md.

ž.

i spalių 9 d. vietos lietu- 
Įišmokėjo ir atsiėmė ka- 
pnų už 108,000 dol. Balti- 
ečiai gražiai pasižymėjo, 
Barni savo įstaigose bo- 
|ir atžymėdami lietuvių

Mūsų parapijos bažnyčioje 
paskutiniu laiku palaidoti— 
Morta Bajorūnienė, Dovydas 
Bernotas ir Pranciška Kaz
lauskienė; krikšto sakramen
tas suteiktas Birutei Eleono
rai Zagreckas, Steponui Ma
tui Yoraišis; surišti moterys
tės ryšiu — Jonas Kizelevi- 
čius su Mary Akulonis, Jo
nas Juozaitis su Genovaite 
Venskus ir Jonas Kundlya su 
Ono Valaitis.

Spalių 24 d. rengiamas me
tinis parapijos bazaras, prie 
kurio visos organizacijos jau 
smarkiai ruošiasi.

Bayonne, N. J

Šaukiamas Liet. Tarybos 
viešas susirinkimas.

Spalių 17 d. 2 vai. po pie
tų įvyksta Kanados Lietuvių 
Tarybos Toronto skyriaus 
viešas mėnesinis susirinki
mas. Tikimasi turėti iš Ame
rikos garbės viešnią, plačiai 
žinomą rašytoją ir poetę 
Son ją Pipiraitę, kuri pasakys 
kalbą aktualiais šių dienų 
klausimais bei bendro tauti
nio darbo reikalais.

Valdyba kviečia visus ge
ros valios lietuvius, nežiū
rint politinių įsitikinimų skir
tumo, atsilankyti susirinki- 
man ir įstoti į K. L. T. rė
mėjų eiles. Tik vieningu ir 
ryžtingu darbu mes atliksi
me savo pareigas, kurių iš 
mūsų reikalauja aštriuos ver
gijos retežiuos kenčianti 
Lietuva!

Šio svarbaus susirinkimo, 
mielas tautieti (e), neap
leisk!
Lietuviu Kalbos Mokyklėlė.

Spalių 3 d. lietuvių parapi
jos salėn susirinko gražus 
būrelis lietuvybės mylėtojų. 
Pasitarta lietuvių kalbos 
mokyklėlės (kursų) atidary
mo tikslu. Svarbiausiu klau
simu buvo — gauti mokyto
jas. Tuo reikalu ilgokai dis- 
kusuota, kol pagaliau moky
tojo vietą užimti sutiko St. 
Balčiūnas.

Naujai perrinktas. mokyk
lėlės komitetas, kurio sąsta
tas sekanti: pirm. P. Jara
šiūnas, sekr. S. Rindžiuvienė, 
ižd. Pr. Laskauskas. Atsargi
niu mokytoju apsiėmė M. 
Dervinis.

Pamokos nutarta turėti pa
rapijos salėje antradieniais 
ir ketvirtadieniais 6 vai. va
kare. Mokyklėlė atidaroma 
spalių 19 d.

Mokyklėlės komiteto var
du, nuoširdžiai prašau visus 
tėvus atkreipti į tai dėmesio, 
ir išnaudoti šią progą pamo- 'daro'’virri8?000 jūnj‘‘orl~ai- 
kyti savo vaikučius lietuvių |viu _ Dasididžiuodamas ats- 
kalbos. Netenka abejoti, kad 
iš patyrusio mokytojo St. 
Balčiūno vadovaujamos mo
kyklėlės sulauksime gražių 
vaisių! Tad nepamirškite, 
spalių 19 d. 6 vai. vakaro 
vaikučius suvesti į parapijos 
salę!

Žinios iš užsienių mums 
vis praneša, kaip kraujo plaz
ma išgelbsti gyvybes Ameri
kos kareivių ir jūreivių, ku
rie sužeisti kovose. Iš Nau
jos Gvinėjos ir Aleutų, iš Si
cilijos ir Italijos, iš kitų fron
tų kasdien gaunami raportai 
kurie praneša, kaip ši ste
buklinga medžiaga, duota 
savanorių aukotojų iš visų A- 
merikos dalių, išgelbsti mū
sų vyrus iš mirties nasrų.

Leitenantas Charles F.
Buekle iš East Orange, pa
šautas Kasablankos pajūry, 
Alvin Kolinsky iš laivyno, 
brooklynietis, sužeistas Sa
vo salos kovoje; Arnold Hinz, 
kareivis iš South Haven, Mi
chigan, sužeistas kautynėse 
Naujoj Gvinėjoj; kapitonas 
Max Goldman, medicinos ka
rininkas iš Bostono, pakirs
tas bombos sproginių per ne
tikėtą užpuolimą Port Mo
resby; radijografas Joseph nyčios ir laikraščiai su tūks- 
Muscus, sužeistas, kada krei
seris Astoria buvo nuskandin 
tas, marinų korpuso korpo- 
ralas Anthony Casamento, 
sužeistas Saliamano salose ir 
tūkstančiai kitų šiandien gy
vi todėl, kad kraujo plazmos 
perliejimai juos išgelbėjo. Ir 
tie perliejimai buvo galimi 
ačiū tiems vyrams ir mote
rims naminiame fronte, kurie 
išklausė Armijos, Laivyno ir 
Raudonojo Kryžiaus prašy
mo paaukoti kraujo.

Aukotojai yra iš visų gy
venimo laipsnių. Paprasti 
darbininkai, raštinių darbi
ninkai ir profesijonalai — vi
si aukoja savo kraują, kurs

perdirbamas į gyvybę išgel- 
bstinčią plazmą. Įvairių kil
mių amerikiečiai atsiliepė 
į prašymą. Pavieniai ir gru
pėse jie vyko į Raud. Kry
žiaus aukotojų centrus ir au
kojo savo kraują Amerikos 
kovojančių vyrų gyvybėms 
išgelbėti. Kiekvienas iš 33 
Raud. Kryžiaus centrų ra
portuoja puikiausią atsiliepi
mą apie „svetimos” kilmės a- 
merikiečius.

Vajus Detroite parodė, 
kiek nuveikta, kada tauti
nėms grupėms buvo paskir
tos tam tikros savaitės, ka
da jų nariai galėjo aukoti 
kraują. Ir kitos vietos, kaip 
Clevelandas, ir rytų ir vaka
rų valstybės, sekė panašius 
būdus. Tautinės fraternalės 
organizacijos irgi remia šį 
svarbų darbą. Šiame darbe 
ypatingai atsižymėjo vengrų 
—amerikiečių draugijos, baž-

tančiais aukotojų.
Raud. Kryžiaus kraujo au

kotojų centrai veikia 33 
miestuose. Armija ir Laivy
nas prašo net 4,000,000 au
kotojų 1943 metais. Daug 
mūšių turėsime pergyventi. 
Kraujo plazmos tekėjimas į 
karo laukus neturi būti sus
tabdytas. Kiekvienas geros 
sveikatos, tarp 21 ir 60 metų 
amžiaus, gali aukoti savo 
kraujo. Paskambinkite į savo 
Raud. Kryžiaus skyrių ir su
sitarkite. Kraujo aukojimas 
užima tiktai kelias minutes, 
yra neskausmingas ir nepa
lieka jokio blogo efekto.

A. R. Kryžius

MŪSŲ LAIVYNAS - STIPRIAUSIAS

Spalių 10 d. 4 vai. popiet 
šv. Mykolo bažnyčioje įvyko 
šv. Vardo vyrų šventoji va
landa. Atsilankė per 100 vy
rų. Pamokslą pasakė ir pro
cesijai vadovavo kun. J. Vaš
kys, O. F. M.

Procesija buvo 
Visi vyrai nešė 
žvakes ir drauge
Baldakimą nešė St. Serž. Tho
mas Long, T. Serž. Henrikas 
Grulick, korp. Edm. Kamins
kas ir 2 
Bluvas.

Ypač 
vaizdas,
parapijos kilusių karių var
dai. Visi meldėsi už savo ka- 

’ rius.

Paterson, N.

įspūdinga, 
degančias 
giedojo.

Itrukus turėsime stam- 
aukoti Lietuvos žmonėms 
ti. Yra visokių gandų, 
ii sako duosią drabužių 
į giminėms Lietuvoje ne- 
mizuotai, palaidai, kai 
keliai atsidarysią. Bet 
pirštiną, kad reikalin- 
brganizuotas darbas. Kas 
organizuotumo pasieks 
tekamas įstaigas, kur 
es Lietuvos bylą ginti ?
Iro bonų vajų puikiai rė- 
le. Būkime pasiruošę tai 
ai, kai bus vajus Lietu- 
gelbėti.

kl. jūrininkas Wm.

buvo jaudinantis 
kai iššaukti visų iš

Baltuškai, gyv. 87 Frank
lin Str., Patersone, minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Abu yra veik
lūs šv. Kazimiero par. nariai. 
Jie turi dukteris Elzbietą, O- 
ną ir Frances Voverienę 
(gyv. Pittstone.).

Pietuose dalyvavo kun. J. 
Kinta, Stanuliai, Dutkai, Sa
vickai, Dor. Dutkiūtė, Laka- 
vičiai ir kiti.

Baltuškams įteikta gėlių, 
daug dovanų.

mas statyti — arba, jei rei
kalinga, remontuoti bei per
statyti, — tokiu mąstu yra 
vienas iš pagrindinių priva
lumų, kuriuos turi Amerikos 
laivynas prieš visų tautų lai
vynus, ’’patvirtino laivyno 
departmentas. Tačiau, kaip 
laivyno departamentas pra
neša, per tuos tris „fenome- 
nališko” augimo metus, lai
vynas turėjo keletą skaudžių 
smūgių. Raporte atidengia
ma, kad mūsų karo nuosto
liai yra 58 karo laivai, bū
tent: vienas kovos laivas, ke
turi lėktuvnešiai, 9 šarvuot
laiviai, 32 naikintuvai ir 12 
povandeninių laivų.

Greitame didžiausio pasau
lio laivyno statyme ypatin- 

. salynu vaKarmeje dėmesys buvo kreipia- 
Trejų metų aivyno, mas . stj iai smogiančius ka 

produkcijos raporte laivyno ro laj kautynių iaivus, 
kurie gali kautis su bet ku
riuo priešo laivu. Per pir- 

„Karo vidury”, raportuo- muosius 1943 metų šešis mė- 
jama, „Jungtinės Amerikos nesįus pastatytų karo laivų 
Valstybės pastatė savo laivy- tonažas yra 20 kartų dides
nę į didžiausią jūrų-oro pa- nįs per pirmuosius „Ap- 
jėgą pasaulyje. „Jo dydis yra saUg0S Programos” 6 mene-

Amerikos Vals- 
turi stipriausią

Jungtinės 
tybės dabar 
laivyną pasaulio istorijoje, 
kuris susideda iš 14,072 lai
vų; ir „galingiausią jūrų oro 
pajėgą pasaulyje”, kurią su-

Jos tikslas.
Pirmasis Akademijos tik

slas yra mergaičių mokslini
mas. Mokslas ir tikėjimas- 
tai du reikalingiausi dalykai 
pilnam ir laimingam gyveni
mui, ypatingai mūsų dieno
mis. Mokslas sujungtas su 
religija padeda asmeniui tin
kamai sutikti besimainančias 
gyvenimo aplinkybes, priruo- 
šia jaunuolę prie šeimyninio 
ir viešo gyvenimo. Kultūrin
gas ir religingas auklėjimas 
nušviečia kelią į tinkamą 
luomą bei profesiją.

Mūsų garbingai demokra
tijai išlaikyti reikalinga yra 
išmokslinta visuomenė, o tam 
reikia gerų mokyklų jauni
mui, paremtų tėvų gera valia 
ir supratimu. Mokslas ir ti
kėjimas tai didžiausia ir 
brangiausia tėvų dovana vai
kams. šv. Pranciškaus Aka
demijos vadovybė nori tė
vams padėti minėtiems 
tikslams atsiekti.

Bendrabutis.
Prie Akademijos yra gyve

namų kambarių lietuvaitėms 
mergaitėms, atvykusioms iš 
kitų miestų. Kambariai pato
gūs ir eražūs. Maldos, moks
lo, rekreacijos, darbų ir vizi
tų programa švelni, tvarkin
ga ir įdomi. Valgis sveikas ir 
gardžiai paruoštas. Mergai
tės gyvena ir mokosi rūpes
tingoje tam tikslui skirtų Se
serų globoje.

Kursai
Akademija siūlo tris kur

sus: bendrą, komercinį ir 
akademinį. Akademiją už
baigusios studentės būna pri
imtos į kolegijas bei univer
sitetus. Lietuvaitėms yra 
duodami lietuvių kalbos, ra
šybos ir istorijos kursai. Pri
vatinės pamokos yra teikia
mos muzikoj, balso lavinime, 
paišyboje. Ypatingi kursai 
namų ruošos dalykuose.

Veikla.
Be paprastųjų kursų ir 

pastovios programos, moky
kla veda įvairią veikimų pro
gramą religiniam, kultūri
niam ir socialiniam mergai
čių auklėjimui, k. a., orkes
tras, literatiniai leidiniai, So- 
dalicija, sportas, dramatiniai 
rateliai, svetimųjų kalbų ra
teliai, studentų taryba, cho
ras, ir tt.

Be to, vadovybė pasirūpi
na pakviesti specialių kalbė
tojų ir naudingų demonstra
cijų sveikatos, politikos, ste
nografijos ir kitose srityse. 
Mergaitės naudojasi ekskur
sijomis į meniškas ir indus
trijos vietas, lanko klasinius 
koncertus.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašoma į:

Sister Principal 
St. Francis Academy 

Pittsburgh 10, Pa.

VYRŲ DEMONSTRACIJA

Chicagoje rugsėjo 19 d. 
karių stadijone buvo, Šv. 
Vardo vyrų draugijos vado
vybėje, Chicagos katalikų vy
rų demonstracija. Dalyvavo 
arkivyskupas Stritch, daug 
vyskupų ir kunigų.

Demonstracija buvo švč. 
Marijos Rožančiaus garbei. 
Dalyvavo apie 125,000 vyrų. 
Buvo padarytas „Gyvasis 
Rožančius” iš 2,000 aukštes
nių mokyklų mokinių mergai
čių, kurių kiekviena turėjo e- 
lektros lemputę, šviečiančią 
į padangę.

Brooklyno ligoninėms au
kų rinkimas prasidėjo antra
dienį. Manoma surinkti 1,500, 
000 dol. aukų, kurios bus iš
dalintos 88 ligoninėms.

Šiemet, dėl stokos darbi
ninkų, Long Island oisteriai 
pabrango, ųęs jų Jjg^aų pa- 
gaunama. "

TeiPOPteUiiIg^Qg,, administraci- 
Charles!la^^e Sauti A. Vaičiulai-

DIREKn

U13M1.V
Philadte 

tfodernlšh 
ielč, 
kelelringieim f5' 

Vilku nto«te 
flen'1

fTLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN

| LITERATURE
Byga gausiai iliustruota, 
56 pusi, ir yra Lietuvių 
ūrinio Instituto leidinys, 
įeno egzemplioriaus kai- 
pOc., o užsisakant 50 eg- 
pliorių ar daugiau—30c.

KARIAMS DOVANOS 
PASKUBINTINOS

Kiekvieną trečiadienį 7:30 
vai. vak. būna pamaldos už 
karius. Visada žmonės gau
siai atsilanko, net iš kitų pa
rapijų atvyksta. 8:30 vai. 
vak. tos pačios pamaldos bū
na angliškai.

Moterų choras jau priruo
šė kalėdines dovanas ka
riams. Kiekvienas mūsų pa
rapijos karys gaus po dėžu
tę dovanų.

Newark, N. J
Parapijos bazaras sėkmin

gai vyksta. Jis bus atdaras 
iki sekmadienio, spalių 17 d. 
Vakarais atdaras nuo 7 vai. 
o sekmadienį — nuo 4 vai 
popiet.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis 
kviečia visus parapijiečius ir 
apylinkės lietuvius lankytis.

Brooklyno pašto viršinin
kas Quayle pranešė, kad už
sienių kariams kalėdinių do
vanų šiuo metu siunčiama 
daug mažiau, nei buvo tikė
tasi. Reikia neužmiršti, kad 
spalių 15 d. yra paskutinė 
diena dovanoms armijai, o 
lapkričio 1 d. — laivynui. Jei 
iki to laiko dovanos nebus 
išsiųstos, tai nėra jokio už
tikrinimo, kad jos pasieks 
laiku tuos, kuriems jos siun
čiamos.

Tenka atsiminti, kad į ka
ro frontus pristatymo pirme
nybė tenka ginklams, todėl 
dovanos siunčiamos antroje 
eilėje. Bet turime žinoti, kad 
dovana, ypač per Kalėdas, 
labai daug reiškia. Tad 
vanas 
bar.

kariams siųskime
do-
da-

daugiau bonų išpirk-Ko
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

vių, — pasididžiuodamas ats
kleidė laivyno departamen
tas..

Lyg šio fakto svarbai pa
brėžti, su raportu supuolė 
admirolo Nimitzo Pearl Har- 
bor’e paskelbimas, kad sti
prios Amerikos laivyno jė
gos iš Japonijos Ramiojo 
vandenyno apsigynimo rato 
išplėšė dvi tvirtovių salas — 
Japonų oro bazę Tarawos sa
loje, Gilberto salyno šiauri
nėje dalyje, ir Nauru salą, 
Gilberto salyno vakarinėje 
dalyje 'n-ejų n.eių j^vy>*u ,mas į stipriai smogiančius ka 

departamentas išdėstė milži
nišką laivyno išplėtimą.

jėgą pasaulyje. „.
temdomas tiktai pastatyto 
prieš jį uždavinio dydžiu.”

Jūrose, — laivyno departa
mentas pastebi, — laivynas 
susideda iš 14,072 laivų, į- 
skaitant 613 karo laivų. Prieš 
trejus metus tebuvo 1,076 
laivai, įskaitant vos 383 ka
ro laivus.”

Šiandien jūrų oro pajėgos 
turi per 18,000 visų tipų or
laivių — atakos bombonešių, 
torpedų bombonešių, naikin
tuvų, ir žvalgybos. Prieš tre- 
jis metus tebuvo 1,744 visų 
tipų jūrų orlaivių.

Laivyno departamentas pa
reiškė, kad Amerikos suge
bėjimas statyti šitą didžiulę 
naują jūrų jėgą „ir tą tęsti 
dabartiniu mąstu” yra vie
nas iš „pamatinių akmenų” 
mūsų militarinei strategijai.

„Tai išryškina mūsų jūrų 
bei žemės atakas Ramiaja
me ir Atlanto vandenynuose 
bei Viduržemio jūroje; ap
saugo mūsų ilgus išorinio 
tiekimo maršrutus, besitę
siančius tūkstančiais mylių 
vandenynais.

Tačiau, kas svarbiausia, tai 
įgalinta atakos strategiją su 
visom jos rizikom. Pajėgu-

sius užbaigtų statyti laivų 
tonažą.

0WI.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Chicago, HI. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau- 
ba.

Baltimore, Md. — Šv. Al
fonso par., Tretininkų reko
lekcijos, vizitacija ir 40 vai. 
atlaidai, spalių 15-19 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba

Providence, R. I. — Šv. Ka
zimiero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12-14 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys.

De Forcit Albin, iš Belfort, 
sumanė dviračiams lankus 
dirbti iš storos virvės. Jau 
trys dviračiai pagal jo išra
dimą turi naujus lankus.

New Yorko ugniagesiai į- 
sitaisė radijo telefonus susi
kalbėti gaisro metu.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamnotojas

Moderniška Koplyčia
7 .

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—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

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 —
i 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.— --------------------- -— ------------------------- -——-------------------- -



liWl X

me

—Šv. Vardo draugija ruo-
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Maspetho Žinios meno i
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jie

REIKALINGI VYRAI!

K. V. RYTŲ PROVINCIJOS 
GERB. KUNIGŲ DĖMESIUI

IŠ N. Y. LIET. TARYBOS 
METINIO SUSIRINKIMO

susi- 
buvo

IEŠKOMI MIRUSIOS 
BURBIŪTĖS GIMINĖS

Pranas
M. Dra

Lietuvoj 
jau yra

Ameri 
riai, pa 
skina s: 
Vokieči

□
§□

| pradžią „AJ 
| FONDUI. N 
| gurno ir pa;

visos žmo- 
ečiams. Ji 

Jemei, Lie- 
$a, ar bus S

Iš anl 
jams.

Spalių 3 d. Apreiškimo 
par. mokyklos muzikos kam
baryje įvyko New Yorko Lie-

AMERIKOS LIETUVIŲ
ŪKŲ VISUOMENINI 

KULTŪRINIO GYVE1 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTA

kurin atsilankė 
keturių draugijų 

Posėdžiauta pus- 
valandos. Visais

Ameri- 
bo pavojaus, 
^niausią laisvę 
išs bylai ginti, 

plaka tėvų že-

Teikiamas geriausias
patikrinimas, prižiūrėj
AKINIAI ]—-----1—
kainomis pagal jų rūšis J

ŠI įstaiga įsteigta prieš 40 mįtTIŽiavimaS, kas

|We jo tikslai.
Stenger & Steng
OPTOMETRISTAS

Gaudytoju buvo Al. Tho
mas, o teisėjai — Charles 
Augustinas ir „Shorty” Ja- 
nuškaitis, o taškus užrašinė
jo „Happy” Girnius. •

Metinis bazaras.
Apreiškimo parapijos

d, M“ į 

it «*> |į 

kereli-1

kiek- 
ie mirties ar 
stovyklos pa

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Metinis Bazaras’J

SPALIŲ - OCTOBER 15 -17 D., KASDIEN

Bazaras kiekvieną vakarą nuo 7 vai. vak., o sekmadie
nyje nuo 4 vai popiet.

Bazare daug dovanų, gausybės įvairumų

AMERIKOS” DEŠIMTMEČIUI MINĖTI 
VAKARIENĖ BUS GRUODŽIO 5 D.
Spalių 10 d. Angelų Kara

lienės par. salėje įvyko „A- 
merikos” Dešimtmečio Minė
jimo Komiteto susirinkimas, 
kurin atsilankė per 30 narių.

Komiteto garbės pirminin
kas kun. Juozas Aleksiūnas 
atkalbėjo maldą ir pasakė 
sveikinimo, paraginimo ir pa
drąsinimo kalbą. Posėdį ve
dė pirm. K. Krušinskas. Svar
bius pranešimus padarė „A- 
merikos” adm. Danielius J. 
Averka.

Susirinkimas labai entuzi
astiškai nutarė gražiai pami
nėti „Amerikos” dešimtmetį. 
Labai pasidžiaugta, kad jau 
dabar susiranda visa eilė as
menų, kurie pradėjo šią su
kaktį atžymėti reikšmingo
mis aukomis, iš kurių bus su
darytas „Amerikos” Dešimt- 

Fondas. Šis 
fondas bus panaudotas nau
jų mašinų (intertipo ir au
tomatinės spausdinimo maši
nos) skoloms išmokėti ir įs
taigos padėčiai pagerinti, 
spaustuvei padidinti:

Gruodžio 5 d., sekmadienį, 
nutarta ruošti iškilmingą „A- 
merikos” dešimtmečio minė
jimo vakarienę. Ji bus Ap-

reiškimo par. salėje. Bilietai 
bus tik po 2 dol. (Vakarienei 
vietas jau dabar galima už
sisakyti „Amerikos” įstaigo
je). Vakarienės proga bus iš
leista speciali minėjimo pro
grama, kurioje bus „Ameri
kos” gyvenimo apžvalga ir 
Dešimtmečio Fondo narių 
vardai.

Vakarienės paruošimu rū
pinsis keturios komiteto vi
cepirmininkės — A. Pažerec- 
kienė, S. Subatienė, A. Kivy- 
tienė ir J. Staškienė.
Į visas apylinkės lietuvių ka
talikų draugijos bus kreip
tasi laiškais, prašant prisidė
ti, kad „Amerikos” dešimt
metis tikrai būtų prasmin
gai paminėtas.

Priimta ir daugiau planų, 
kurių įvykdymas pavestas 
komiteto valdybai.

„Amerikos” bičiuliai jau 
dabar prašomi gerai įsidė
mėti gruodžio 5 d. Kas nega
lės tą dieną vakarienėje daly
vauti, galės kitaip „Ameri
kos” dešimtmetį atsiminti. 
O geriausia priemonė sukak
čiai paminėti — tapti Dešim
tmečio Minėjimo Fondo na
riu.

mo šventės minėjimą.
Išrinkta valdyba iš tokio 

sąstato: pirm. kun. N. Pa
kalnis, vicepirm. Pr. Bajoras, 
J. B. Laučka ir J. Tysliava, 
reikalų vedėjas adv. K. Jur- 
gėla, sekr. Vyt. Abraitis, ižd. 
J. Baltus, fin. sekr. J. Jan- 
kienė, iždo globėjai EI. Jur- 
gėlienė, A. S. Trečiokas ir 
Pr. Stankūnas, nariai: kun. 
J. Balkūnas, J. Buivydas, J. 
Ambrozaitis, S. Subatienė, J. 
Sagys, K. Paulauskas, M. Ka- 
raktinas ir J. Ginkus. (Kun. 
N. Pakalnis norėjo atsisaky
ti iš valdybos, bet susirinki
mo dalyviai kvietė pasilikti).

J. Jankienė ir adv. K. Jur- 
gėla pranešė apie Pittsbur- 
go konferenciją, kurią jie į- 
vertino labai teigiamai. Jie 
buvo Tarybos atstovai.

Susirinkimui vadovavo 
kun. N. Pakalnis. Viskas pra
ėjo labai sklandžiai. Tarybon 
įstojo keturi nauji vienetai.

Angelų Karalienės 
Parapija

Spalių - October 1

RUDENINIS BALIUS Brooklyno Lietuviai Gydytoj
Rengia švento Vardo Draugija

Penktadienį, SPALIŲ-OCT. 29 d., 1943 
ANG ELŲ KARALIENES PAR. SALEJE

Brooklyn, N. Y.
Bilietas 40c. (su taksais)

South 4th ir Roebling Sts., 
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Programoje: užkandžiai, gėrimai, šokiai ir pasikalbėjimai.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

kad savo šventei visus val
gius ir dovanas suaukojo pa
čios narės. Pelno liks virš 
pusantro šimto dolerių.

Spalių 1-4 dienomis treti
ninkės laikė rekolekcijas, ku
rias vedė kun. J. Balkūnas. 

; Spalių 9 d. kongregaciją vi-

Dulkei vadovaujant, išpildė 
varg. Dulkės žmona ir du sū
nūs, P. Starkiūtė, A. Kizienė, 
S. Lengirdaitė, Zubriūtė, Ig. 
sevičius, P. Klonis, P. Kizis, 
Stančaitytė, Urfbonaitė. Pro
grama visiems patiko — bu
vo įvairi, gyva, įdomi.

kJjJCLAAl^ £7 M.. rVLJJLlg A Cį VA“

Gražiomis deklamacijomis zįįavo kun. J. Vaškys O. F.
pasirodė ir dr-jos nares —M. - - ~ y _ 
Vizbarienė, O. Sijevičienė ir mefįnį susirinkimą.
M. Brangaitienė. , - - ■■

Dr-jos valdyba nuoširdžiai išrinko p. Jozefą Paulauskie-

M. Tą dieną turėjo ir savo 
Pirmi

ninkę trejiems metams vėl

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9
VALANDOS:

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

šventadieniais susi

i dėkoja visiems dirbusiems 
programoje, visiems prisidė- 
jusiems programos išpildy-
me.

Apreiškimo
Parapija

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

Tel. EVergreen 7-61
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais užd

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirir
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 1 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, I

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Entered as Second-Class m; 
Office at Brooklyn, N. Y.

Šių metų gru
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visada rūpinasi Aušr<|laisvinti ir 

 

tų parapijos gerove. Ištekti.

Kunigų Vienybės Rytų 
Provincijos poseiminis ir me
tinis susirinkimas įvyks an
tradienį, spalių 19 d., 4 vai. 
popiet, šv. Jurgio par. kle
bonijoje, Brooklyne. Bus 
svarbių pranešimų; be to, bus 
renkama nauja valdyba.

Maloniai kviečiu Gerb. ku
nigus būtinai dalyvauti šia
me susirinkime.

Kun. Norbertas Pakalnis, 
K. V. R. Prov. Pirmininkas

HII
i

tuvių Tarybos metinis susi
rinkimas, 
dvidešimt 
atstovai.
ketvirtos
iškeltais klausimais parody
tą didelio susidomėjimo.

Valdybos vardu apie Tary
bos veiklą pranešė reikalų 
vedėjas adv. K. Jurgėla (jo 
pranešimas dedamas atski
rai.) Pranešimą papildė pirm, 
kun. N. Pakalnis, vicepirm.— 
ižd. Pr. Bajoras ir vicepirm. 
—fin. sekr. J. B. Laučka.

Nutarta Tarybos ribose 
turėti Am. Raudonajam Kry
žiui Remti, Lietuvos šelpimo, 
Karo Bonų, Lietuviais Ka
riais Rūpintis ir Tautinio Ka
ro Fondo komisijas. Jau da
bar nutarta ruošti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi-

Šv. Vardo draugijos 
rinkime spalių 10 d., 
daug kalbėta apie būsimą a- 
pylinkės lietuvių katalikų vy
rų konferenciją. Atsilankęs 
klebonas, kun. J. Aleksiūnas, 
nuodugniai išaiškino svarbą 
tokios konferencijos ir ragi
no, kad kiekvienas šv. Vardo 
d-jos narys kalbintų savo 
draugus dalyvauti. Konferen
cija bus Kristaus Karaliaus 
šventėje, spalių 31 dieną, 
mūsų parapijos salėje ir baž
nyčioje.

Apie 3:30 vai. popiet kon
ferencijos dalyviai susirinks 
į parapijos salę ir 4 vai. eis 
visi į bažnyčią, kur kiekvie
nos parapijos atstovai užims 
skirtas vietas. Bažnyčioje 
bus pamokslas, maldos, gies
mės: „Šventas Dieve” ir ki
tos, atnaujinimas Šv. Vardo 
dr-jos įžadų ir palaiminimas.

Po pamaldų visi dalyviai 
eis į parapijos salę, kur bus 
paskaitos, pasikalbėjimai, 
paklausimai; bus sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai 
ir galop dalyviams bus su
rengtos vaišės.

nę. Kitos valdybos narės: vi
cepirm. O. Laukaitienė, se
kretorė Brusokienė, ižd. Čer
niauskienė, naujokių moky
toja Ražickienė ir ligonių 
lankytoja Grigaliūnienė.

Žinutės
—Spalių 3 d. Rožančiaus 

draugija išrinko kitiems me
tams tą pačią valdybą. Nu
tarė turėti Užgavėnėms ba-

tinis bazaras prasidėjo šešta- 
dienį, spalių 9 d. 6 vai. vaka
re. ' 
spalių 17 d., sekmadienio, va
kare. Kasdien vakarais pra
džia po Rožančiaus pamaldų, 
o sekmadieniais nuo 4 vai. 
popiet.

Bazaro metu bus daug į- 
vairių laimėjimų, žaidimų, į- 
domybių. Kiekvienas atsilan
kęs galės sau susirasti įdo
mių dalykų, šįmet mūsų pa- penktadieniais 4-5:30 
rapijos bazaras bus daug įdo
mesnis, turtingesnis, nei per
nai. 
Prašome pasikviesti savo 
draugus ir pažįstamus. Už- 
tikrinam, kad visi atsilankę 
bus pilnai patenkinti ir lin
ksmai laiką praleis.

Staiga susirgo
Marijona Krašauskienė, 

veikli tretininkų pirmininkė, 
staiga susirgo. Jai padaryta 
aklosios žarnos operacija, 
150 Str. ligoninėje, New Yor
ke. Visos tretininkės linki sa
vo pirmininkei Dievo palai
mos — greitai pasveikti.

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO

y Str., Brooklyn, N

n

U

M

g

Šv. Vardo dr-jos balius į- 
vyksta penktadienį, spalių 
29 d. parapijos salėje. Bilie
tai jau pardavinėjami. Kaš
tuos tik 40 c. Tikimasi, kad 
ne tik mūsų parapijos vyrai 
ateis į šį balių, bet iš apylin
kės parapijų Šv. Vardo dr-jos 
vyrai atsilankys. Pradžia 8 
vai. vakare.

Parapijos didžiulis rudens 
parengimas — koncertas ir 
balius — bus lapkričio 14 die
ną, sekmadienį, Transfigura
tion salėje, Hooper Str.

Pavykęs vakaras.
Gyvojo Rožančiaus dr-jos 

surengtas margumynų vaka
ras spalių 3 d. puikiai pavy
ko. Muzikalinę programą, Pr.

Tęsis visą savaitę, ligi \ šiasi vyrų konferencijai spa- 
-.................. lių 31 d. Rengiasi savo me

tiniam vakarui lapk. 27 d.
—Spalių 20 d. bažnyčioje 

prasidės Novena prie šv. Ju
do. Pamaldos bus vakarais.

—Virš šimtas vaikučių į- 
sirašė į Katekizacijos pamo
kas, kurios laikomos pirma
dieniais, trečiadieniais ir 

vai. 
vak. High School moksleiviai 
susirenka trečiadienių vaka
rais 8 vai.

Tai bent žaidė!
Spalių 3 d., saulei šviečiant 

ir šaltam vėjui pučiant, Mas
petho L. Vyčių kuopos mer
ginos žaidė „softball” prieš 
Maspetho sodalietes. Žaidi
mas baigėsi vyčių pergale, 
21-15 taškų santykiu. Visą 
laiką žaidimas buvo įtemp
tas, ir vytėms pergalė atėjo 
tik žaidimo gale.

Vyčių ratelį sudarė Mary 
Augustinas, Marie Thomas, 
Pat Keršulis, Nellie Truska, 
Gene Cerebiejus ir Ann Karp. 
Pas Sodalietes žaidė Millie 
Yanushka, Ann Kuchinskas, 

« t -<« j m 4.- • t • Millie Cerebiejus, Helen Ya- Spalių 10 d. Tretininkių iakauska Hįen Matuionis. 
tų vaaktrėhUuVOsIalar20S0as7; iT“ka PaSakyt1’ kad 
jų vakarėlių. Stalai 200 sve keliag žaidėjas paskolino so
čių nukloti gardumynais , 
kvieste kvietė svečius. Lygiai 
7:30 vai. vak. prasidėjo ar
batėlė, visiems sugiedojus 
giesmę „Skaisčiausioji”. Tuoj 
ir seselių paruošta komedija 
buvo perstatyta — „Elegan
tiška Tarnaitė”. Tikrai juo
kingai suvaidino: Loretta 
Kazlauskaitė, Kazys Masiu
lis ir Ona Pliaugaitė. Daug 
malonumo suteikė ir ponios 
Brangaitienės padeklamuo
tos prel. Jakšto eilės.

Kalbas pasakė viešnios 
Angelų Karalienės par. tre
tininkių pirmininkė A. Paže- 
reckienė ir tos pat parapijos 
Amžino Rožančiaus dr-jos 
pirmininkė Sijevičienė. Vie
tinių draugijų atstovai taip
gi prabilo: Rožančiaus, So- 
dalicijos, Moterų Sąjungos, 
Altoriaus, šv. Vardo, Choro, 
Vyčių ir k. Padėkojo visiems 
Tretininkių pirmininkė J. 
Paulauskienė.

Iš kunigų kalbėjo: Justi
nas Vaškys, O. F. M., J. Gu- 
rinskas, M. Kemėžis, P. Le- 
kešis ir J. Kartavičius. Tarp 
kalbų buvo ir Merginų choro 
pagiedotos giesmės, vadovau
jant A. Visminui. Pabaigoje 
buvo išleistos laimėjimui dvi 
stovylos: Panelės švenčiau
sios — laimėjo p. Valantie- 
jienė ir šv. Teresėlės — kun. 
P. Lekešis. Vakarą vedė kun. 
J. Balkūnas.

Reikia pagirti tretininkes,

• Kun. Stasys Raila, L. Vy
čių dvasios vadas, gyv. Phi-! 
ladelphijoje, lankėsi „Ameri
kos” įstaigoje. Ta proga „A-1 
merikos” Dešimtmečio Minė
jimo Fondui paaukojo 10 
dol. Kun. St. Raila yra nuo
latinis „Amerikos” bendra
darbis.

• Petras Lukoševičius, 
draugijų veikėjas, paaukojo 
„Amerikos” Dešimtmečio 
Fondui 5 dol. su linkėjimu 
„surinkti jubiliejui nors 10,- 
000 dol.” ‘

• Leit. Juozas Garšva, Jr. 
šiomis dienomis pakeltas į 
pirmuosius leitenantus. Jis 
būna pėstininkų dalinyje.

• Ant. Antanaitis iš Rocky 
Point grįžo gyventi į Brook- 
lyną. Jo visi trys sūnūs tar
nauja kariuomenėje.

•Adv. Kl. Vokietaitis su
grįžo iš kariuomenės ir vėl 
užsiima advokato praktika.

Neseniai mirusi Ona Bur- 
biūtė Manhattan banke, Mas- 
pethe, yra palikusi pinigų. 
Banke velionė buvo užsira
šiusi kaip Anna Burbova.

Velionė turėjo seserį ir ki
tų giminių. Svarbu kad 
atsišauktų.

Mrs. H. Brusokas 
54-45 71 Str. 

Maspeth, N. Y.

NAMŲ SAVININKŲ SUSI
RINKIMAS IR PRAKALBOS

Penktadienį, spalių 15 d., 
8 vai. vakare, A. Daukanto 
salėje, 950 Jamaica Avenue 
Cypress Hills, Brooklyne, į- 
vyks Didžiojo New Yorko 
liet, namų savininkų susirin
kimas ir prakalbos. Kalbės: 
Allied Taxpayers Defence, 
Inc. gen. sekretorius Sumner 
A. Sirtl, adv. R. John Urevich 
(Urevičius, adv. Cl. Voketai- 
tis (pereitą šeštadienį grį
žęs ir karo tarnybos) ir kiti.

J. P. Mačiulis.

Tel. GKamarcy

| “ P“:
7 skelbiame $ paseks gauf 
įetuvos. Jos jį das, jei sus 

Dr. S. CHERNOFF, j koks didelis $ išlyginti st 
tumas prieš | naujas, did 

Lietuvos į J 
b sargybos 
supranta sa- “ 
Prieš jų akis 
ddavinys — 
□tautą gyvą, 
sijotai šiuo 
■ą kraštą tau
kai per slap

ia į visus 
mdami laiky- 
prievolės —

223 Second Aven
New York, N. Y 

Piėmimo valandos 10—7:3 
Sekmadieniais 11—1:3

Vyrų ir moterų chro 
ligos, odos ir kraujo ligos, 
jo tyrimo liudijimai vedy

PARDUOD

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪ 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų šie 
lyginimų, plasteriavimą,
vių cementavimą ir kt. d

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. YJ

Kun. N. T 
Kun. K. 1 
Aleksand 
Alfonsas 
Simonas 
Kazys ii 
Tėvai Pi 
Kun. Sts

—Kariai Walter Morkū
nas ir Stanley Borus buvo 
parvykę atostogų. Aplankė 
savo bažnyčią, gražiai giedo
jo per mišias. Abu puikiai 
atrodo.

— Benediktas Rugys ir 
Florence Morgan susituoks 
spalių 24 d. Vestuvių puota 
bus Aušros Vartų par. salėje.

— Parapijai reikalingas 
zakristijonas. Darbo sąlygos 
geros. Kreiptis pas kleboną, 
kun. J. Gurinską, 32 Domi
nick Str.

— Šv. Vardo vyrų dr- js 
susirinkimas bus spaliu 17 
d. tuoj po sumos.

— Kščenaičių vienas sū
nus grįžo iš fronto. Nors ir 
sužeistas, bet labai geroje 
nuotaikoje. Jis visada buvo 
linksmas. Dar gydosi karo li
goninėje.

— Parapijos salei staltie
ses paaukojo per p. Petrai-

Geri, pigūs, patogu 
mai. Gerose vietose. I 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, ki riis-iieužmir- 
ko prašo. Apdraudžiu 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastun
Real Estate Insuran

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-167flį
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NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimynų ir didesnių namų.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896
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Patogi vieta užėjimui |:tt.

su MOTERIMS 
RHEINGOLD Extra Dry Al 
— Didelis pasirinkimas visokį 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

394-398 Broadway, Brooklyn,

Lietuviška
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HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVEM® 

Maspeth, N. Y.

zr 
Iii 
si 
R 

| pasirodo, jokios! t 
tolaro. Viena ran-I ž 
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valią, pasisakyki
. priklausomą Lie- 
R kėsinasi ir to

08 istorinę sostu 
Mantinio ir ti- 
imimo židinį.
, kad Lenkijai 
pat visiško pa- 

pavojus, kaip ir 
!®kų fronte nema- 
pragiedr ėjimo. Bei 
ir kalba lenką 

i Vra žinių, ka<
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