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i mūsų tėvų žemei. Lie- 
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vergėjo išsilaisvinti ir 
į nasrus nepatekti.
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jo tyri™iiššp£į ^ti lietuvių tautą gyvą.
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ragina visą kraštą tau
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Intracijos stovyklos pa- 
■iBet jie drąsiai eina sa- 
freigas.

PARDMf tuvos draugams Ameri- 
' I nėra jokio pavojaus, 
ibirime pilniausią laisvę 

vos laisvės bylai ginti, 
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HULL IR EDEN TARIASI MASKVOJE

Šių metų gruodžio 1 d. sukaks f- .
lygiai dešimt metų, kai pradėjo '''“••y
eiti „Amerika”. Malonu pažy- , 
mėti, kad „Amerikos” nuošir- 
dūs bičiuliai nori šią sukaktį :
atitinkamai atžymėti. Gruo- ,!
džio 5 d. Brooklyne yra ren- F
giama iškilminga vakarienė. V
Vietinės ir apylinkės draugijos ' 
žada sukaktį paminėti įvairio- j____
mis pramogomis, kurių tikslas “
bus medžiagiškai sustiprinti „Ameriką”, kad ji gale- 
tų be didelės baimės žiūrėti į ateitį.

Čia mums malonu su giliu dėkingumu pranešti, 
kad atsirado būrys „Amerikos” bičiulių, kurie padarė 
pradžią „AMERIKOS” DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO 
FONDUI. Mes čia skelbiame jų sąrašą, kupini dėkin
gumo ir pagarbos jausmų. Tikime, kad jų pavyzdžiu 
paseks gausūs „Amerikos” bičiuliai. Dešimtmečio Fon
das, jei susidarys didelis, leis „Amerikos” vadovybei 
išlyginti stambias skolas, kurios susidarė perkant dvi 
naujas, didžiules spaustuvės mašinas.

Iš anksto dėkojame visiems būsimiems aukoto
jams.

Dešimtmečio Fondo Garbes Rėmėjai
Kun. N. N. $100.00
Kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y. 15.00
Aleksandras ir Ona Ivaškai, So. Boston, Mass. 10.00 
Alfonsas Stankevičius, Bronx, N. Y. 10.00
Simonas ir Antanina Pažereckai, Maspeth, N. Y. 10.00 
Kazys ir Elena Vilniškiai, New Haven, Conn 10.00 
Tėvai Pranciškonai, Pittsburgh, Pa. 10.00
Kun. Stasys Raila, Philadelphia, Pa. 10.00

Dešimtmečio Fondo Rėmėjai
Pranas Bekampis, 5.00
M. Dragūnaitienė, Brooklyn, N. Y. 2.00

Lietuvoj ir Lenkijoj lenkai 
jau yra kitokios nuomonės.— * —

Amerikiečiai ir anglai ka
riai, pačių italų padedami, 
skina sau kelią Romos link. 
Vokiečiai gražiuosius Itali
jos laukus, istorines vietas, 
meno ir religijos šventoves 
išstatė sunaikinimo pavojun. 
Neapolio turtingą knygyną 
jie pelenais pavertė, kad nie
ko iš jo nepaliktų būsimai 
laisvai Italijai.

Apie Italiją šiandie labai 
daug rašoma. Apie ją yra pri 
rašyta tomų tomai. Bet mums 
malonu, kad „Amerikos” skil 
tyse dabar kiekvieną savaitę 
apie gražiuosius Italijos vai
zdus rašo Antanas Vaičiulai
tis, lietuviško žodžio meiste
ris. Jo laki vaizduotė, jo ne- 

Į pamirštami atsiminimai, jo 
I talentinga plunksna supa
žindins „Amerikos” skaity
tojus su tomis Italijos vie
tomis, kur dabar eina baisūs 
mūšiai, kur kadaise taika 
viešpatavo, iš kur šimtme
čiais sklido genijaus kūrybos 
atgarsiai.
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Patogi

RHEINGOLD P' _

-Mdeib^ ti gerą valią, pasisaky-

HAveme^
RALPH11

už nepriklausomą Lie-
• to-

_ _ istorinę sosti- 
įlietuvių tautinio ir ti
po atgimimo židinį.

ūrint, kad Lenkijai 
toks pat visiško pa- 

gimo pavojus, kaip ir 
vai, lenkų fronte nema- 
kio pragiedrėjimo. Bet 

daro ir kalba lenkai 
iai. Yra žinių, kad

Amerikos Raudonasis Kry 
žius yra pasiruošęs didžiu
liam darbui — Europos varg
stančiai žmonijai pagelbėti. 
Raudonasis Kryžius šiuo me
tu jau turi surinkęs drabu
žių ir maisto už 20 milijonų 
dolerių. Visa tai saugiai su
krauta, ir tik laukiama mo
mento, kai Europa bus išlai
svinta iš nacių vergijos, kai 
ten atsidarys laisvi keliai su- 
vargusiems žmonėms sušelp
ti.

Per dvejis metus Rusijai 
Raudonasis Kryžius vien tik 
drabužių davė už 5 milijonus 
dol. Duota pagalbos Norve
gijai, Olandijai, Lenkijai, Ju
goslavijai, Belgijai, Kinijai. 
Dabar yra labai tvirtos vil-

Japonai Neteko
1,157 Laivų

Washington. — Laivyno 
sekretorius pulk. Fr. Knox 
pranešė, kaip puikiai veikia 
Amerikos povandeniniai lai
vai. Pacifike ir Tolimųjų Ry
tų vandenynuose Amerikos 
povandeniniai laivai nuo Per
lų Uosto užpuolimo iki šiol 
nuskandino 460 japonų lai
vų. Iš viso japonai iki šiol 
kautynėse yra netekę 1,157 
laivų.

Maskva. — Spalių 18 d. į 
Maskvą atlėkė Amerikos Val
stybės sekretorius Cordell 
Hull ir Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Anthony E- 
den. Drauge su jais atvyko 
gausiai patarėjų ir įvairiais 
klausimais ekspertų. Lėktu
vų stotyje aukštuosius sve
čius pasitiko Rusijos užsie
nių reikalų komisaras Molo
tov, vicekomisarai Litvinov 
ir Dekanozov, raudonosios 
armijos atstovai, atstovybių 
nariai.

Apie Amerikos ir Anglijos 
aukštųjų užsienio politikos 
pareigūnų atvykimą Mask
vos laikraščiai parašė pir
muose puslapiuose, bet be jo
kių redakcinių pastabų.

Spalių 19 d. Hull, Eden ir 
Molotov turėjo pirmą pasi
tarimą, kurs tęsėsi 2 vai. 15 
min. Jame, kaip spėjama, 
nustatyta darbotvarkė, ku-

rios bus laikomasi pasitari
muose.

Maskvoje amerikiečių ir 
anglų delegacijoms buvę aiš
ku, kad rusai vengs kalbėti 
apie Sovietų sienas ir apie 
Baltijos valstybių padėtį. Bet 
kadangi delegacijose yra 
daug žymių Europos klausi
mo žinovų, todėl spėjama, 
kad pasitarimuose iškils ir 

į bus sprendžiami politiniai 
klausimai.

Cordell Hull yra 72 metų 
amžiaus. Jis pirmą kartą ke
liavo lėktuvu. Turint tai dė
mesyje, nė kiek neabejojama, 
kad Hull nebūtų leidęsis į to
kią kelionę, jei konferencijo
je būtų svarstomi tik antra
eiliai reikalai.

Kartu su Hull Maskvon at
vyko ir Harriman, naujasai 
Amerikos ambasadorius Ru
sijai.

GEN. MacARTHUR SKINA JAPONUS
Generolo Douglas MacAr

thur vyriausias štabas pra
nešė, kad jo lakūnai šios sa
vaitės pradžioje atliko labai 
sėkmingą puolimo žygį prieš 
japonus Rabaul bazėje. Nu
skandinti trys laivai ir su
naikinta 60 lėktuvų. Mac- 
Arthur lakūnai šiose kauty
nėse neteko tik trijų lėktuvų.

Prieš šį puolimą vienas A- 
merikos bombonešis spalių 
18 d. puolė Rabaul bazę ir 
nuskandino 8,000 tonų japo
nų laivą, kurs turėjo daug 
karių; be to, sugadino du 
mažesnius laivus.

Katikoje, į šiaurę nuo Fin- 
schafeno, japonų daliniai šią 
savaitę puolė australiečius 
didesniu pajėgumu. Tai pir- 

imas japonų pasisekimas po

tai atsiekta su dviejų lėktu
vų nuostoliu.

Oro kautynėse nušauta 92 
japonų lėktuvai, o 12 — že
mėje. Japonų lėktuvai mėgi
no pulti Sąjungininkų laivus.

Kun. J. Šeštokas
Buvo Lawrence

Spalių 17 d. Lawrence, 
Mass., šv. Pranciškaus lietu
vių parapija minėjo 40 metų 
sukaktį. Buvo didelės iškil
mės bažnyčioje ir salėje, kun. 
Prano M. Juro, vietos klebo
no, vadovybėje.

Kun. Juozas šeštokas, pir
masis Lawrence klebonas, 
buvo nuvykęs į iškilmes, pa-

Iš šimto tūkst. vyry gavo tik kelis šim
tus. — Naciij kerštas šviesuomenei. — Sla
ptos spaudos veikla; — Naujas šūkis: ne
palikti Tėvynės! — Vokiečiu kolonizacija 
geriausiose žemėse. — Kolonistai tarnau
ja kaip šnipai.

•daugelio bandymų, bet jam sakS pamokslą ir prakalbą, 
'tinkamai atremti jau pasi-1Visiems iškilmių dalyviams
ruošta.

Visos šios kautynės vyks
ta Naujoje Gvinėjoje.

Spalių 18 d. MacArthur 
pranešė, kad jo lakūnai dvie
jų dienų oro kautynėse su
naikino 104 japonų lėktuvus 
ore ir sausumoje, be to, gal 
dar 43 kitus sugadino. Visa

buvo malonu vėl pamatyti 
savo pirmąjį kleboną.

Arokiečiai atima varpus 
niuje.

Vil-

kad

Šiomis dienomis apie Lie
tuvos padėtį nacių okupacijoj 
gauta tokių patikimų žinių:

Okupantai vokiečiai šie
met buvo pasiryžę sudaryti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautinius legijonus. Šių me
tų pavasarį buvo paskelbta 
1919-24 metais gimusiųjų 
mobilizacija. Lietuvoje į vo
kiečių legijonus turėjo stoti 
apie 100,000 vyrų, bet atsira
do tik keli šimtai. Nuo lietu
viško legijono sudarymo vo
kiečiai atsisakė kovo 17 d. 
Tūkstančiai jaunuolių ėmė 
slapstytis po miškus ar kito
kiu būdu. Vokiečiai, ^suorga
nizavę net iš bolševikų be
laisvių brigadas, pradėjo da
ryti tiesiog medžiokles, ieš
kodami pasitraukusių lietu
vių vyrų.

Kerštui už mobilizacijos 
nepasisekimą, vokiečiai už
darė visas Lietuvos aukštą
sias mokyklas. Prasidėjo di
desni šviesuomenės areštai. 
Į vokiečių koncentracijos sto
vyklą prie Danzigo, Stutt- 
hofe, išgabenta visa eilė Lie
tuvos inteligentų. Ten mirė 
apie 12 žmonių, kurių tarpe 
buvo 1. majoras Stasys Puo
džius, buvęs valstybės kon
trolės generalinis patarėjas; 
2. majoras A. Grigas, Vil
niaus viceburmistras; 3 adv. 
P. Kerpė; 4. rašytojas V. Tu
mėnas; 5. A. Tumėnas (gal 
buvęs ministeris pirminin
kas?) ; 6. Dr. J. Masaitis, Ma
rijampolės gimnazijos direk
torius; 7. St. Januševičius; 
8. Kazys Bauba, Kauno gim
nazijos direktorius; 9. J. Bu
drys, Marijampolės apskr. a- 
gronomas ir kiti, kurių tarpe 
buvęs žurnalistas Blazas.

Bet padidinta priespauda 
neįstengė sumažinti okupan
tams pasipriešinimo dvasios, 
kuri viešpatauja lietuvių tau
toje. • -

Vienas slaptai leidžiamas 
Lietuvos laikraštis taip nu
sako Lietuvos žmonių nuo
taiką :

„Mes kovojame už savo 
laisvę. Nėra žinoma istorijo
je, kad kas būtų kovojęs už 
beteisę vergij padėtį, šitaip 
yra ir su mumis: todėl tau
pykite savo spėkas (vadina
si, šalindamiesi nuo mobili
zacijos ir kitų šaukimų) ko
vai už mūsų tautos laisvę ir 
geresnę žmonijos ateitį.”

Vokiečiai yra užsimoję 
nieko iš mobilizuotų (darbo 
ir kit. legijonuose) nepalikti 
Lietuvoje. Tokį vokiečių pa
siryžimą Lietuvos žmonės iš
aiškino, kaip vokiečių norą 
išnaikinti visus Lietuvoje 
lietuvius, kurie galėtų pasi
priešinti jų sumanymams pa
vergti Lietuvą. Dabar visos 
organizacijos Lietuvoje pa
leido šūkį: niekas neprivalo 
apleisti savo Tėvynės.

Vokiečiai jau vykdė Lietu
voje didžiulę kolonizaciją. Li
gi šių metų liepos 1 d. Lietu
voje vokieeia4^lw^«T>V^yyęn- 
dinę 4,700 šeimų —"arti 20,- 
000 asmenų. Buvo numatyta 
dar šiemet atgabenti arti 28, 
000 vokiečių kolonistų. Be to, 
Lietuvon buvo pradėta grūs
ti pabėgėlius iš bombarduo
jamų Vokietijos miestų.

Vokiečių kolonizacijai pa
sirinktos apskritys, kur yra 
geriausia žemė. Tai Šakių, 
Vilkaviškio, Marijampolės, 
Tauragės, Raseinių, Kauno, 
Panevėžio, Šiaulių ir Biržų 
apskritys. Vokiečiams kolo
nistams duodami geriausi ū- 
kiai, iš kurių šalinami lietu
viai. Kolonistai yra apgink
luoti, kad galėtų būti para
ma vokiečių policijai, kuriai 
jie tarnauja kaip šnipai.

ITALIJOS FRONTE EINAMA PIRMYN
Alžyras. — Amerikos ir 

Anglijos kariuomenių dali
niai Italijoje šios savaitės 
pradžioje pralaužė vokiečių 
gynimosi linijas Volturno u- 
pės fronte ir pasistūmėjo ke
lias mylias. Vokiečiai dabar 
tvirčiausiai yra susibūrę ap
link Massico kalną, tarp Vol
turno ir Garigliano upių.

Vokiečių gynimuisi vado
vauja maršalas Kesselring. 
Maršalas Rommell yra iš
siųstas į Jugoslaviją, kur 
jam pavesta malšinti Jugos
lavijos partizanus.

Ką vokiečiai darys su Ro
ma, dar nežinoma. Praneša
ma, kad iš Romos vokiečiai 
gabena svarbiuosius fabri
kus. Spėjama todėl, kad vo
kiečiai Romos gal negins,

nes nenorės amžiams istori
joje susilaukti didžiausio pa
smerkimo.

Šiaurinėje Italijoje vokie
čiai veda žydų persekiojimą. 
Romoje už grupės žydų pa
leidimą vokiečiai pareikala
vo stambaus kiekio aukso. 
Nurodytai sumai trūko dar 
10,000 dol., kurių žydai ne
pajėgė sukelti. Sužinojęs apie 
tai, popiežius Pijus XII tuo
jau įteikęs 10,000 dol. vertės 
aukso ir suimtieji žydai bu
vo išlaisvinti.

Iš Londono praneša, 
Vilnijoje okupantai atėmė 
bažnyčių varpus. Pačiame 
Vilniuje iš šv. Jono bažny
čios naciai atėmė D. Kuni
gaikščio ir Karaliaus Jono 
Kazimiero įtaisytus tai baž
nyčiai varpus ir juos skiria 
liejimui į patrankas.

Daugelyje vietų bažny
čioms palikta tik tiek liturgi
nių rūbų, kiek būtinai rei
kalinga Mišioms ir pamal
doms laikyti. Visi kiti atim
ti ir iš jų daromi pagalvėms 
užvalkalai, ar kiti rūbai pri
vačiam vartojimui.

Nacių įstaigos pranešė, 
kad dešimtyje ,,Maisto” 
krautuvių Kaune bus parda
vinėjama arkliena, bet ir ją 
pirkdami gyventojai turės 
naudoti mėsos korteles...

RUSAMS SEKASI VISUOSE FRONTUOS
Londonas. — Rusų kariuo

menė, dideliu greitumu eida
ma į pietus nuo Kremenčiu- 
go, spalių 19 d. užėmė svar
bų Piatikatkos geležinkelio 
mazgą. Šiuo žygiu rusai at
kirto vokiečius nuo išbėginio 
iš Dniepropetrovsko fronto. 
Mūšis buvo didelis; 44 vokie
čių tankai sunaikinti, 1,800 
belaisvių paimta, daugiau

ties, kad netrukus ir Lietu
vos žmonės truputėlį gaus- 
jų Amerikos Raudonasis 
Kryžius ir neužmiršo. Neuž
miršo, nes juk jie veiklių lie
tuvių, kurie uoliai tuo rūpi
nasi. Dėmesyje turime Kuni
gų Vienybės Lietuvai šelpti nei 2,000 vokiečių žuvo. 
Komisiją. Maskva praneša, kad vi-

suose frontuose rusų kariuo
menė padarė pažangos šią 
savaitę. Kievo fronte rusai 
paėmė Visgorodą, esantį 6 
mylių atstume nuo Kievo pa
kraščių. Šis miestas yra va
kariniame Dniepro krante. 
Į pietus ir pietvakarius nuo 
Gomelio rusų tankų ir kiti 
daliniai atrėmė vokiečių kon
trapuolimus.

Nuostolių apskaičiuojama 
apie $50,000 dol.

SUDEGE LIETUVIŲ BAŽNYČIA
______

E. St. Louis, Ill. — Spalių 
16 d. 7:30 vai. ryte kilo gais
ras Nekalto Prasidėjimo lie- 

1 tuvių bažnyčioje. Gaisras ki
lo per mišias, kurias laikė 
kleb. kun. Dr. Ant. Deksnys. 
Jis pirmasis pastebėjo dū
mus, išsiveržusius pro lubas 
į altoriaus pusę.

Bažnyčioje tuo metu buvo 
apie 20 asmenų. Gaisras pas
tebėtas tik tada, kai stogas 
buvo jau beveik sudegęs. Ug
nis sunaikino bažnyčią ir 
daugumą bažnytinių drabu
žių, nes ugnis labai greit plė
tėsi; tik mūrinės sienos liko.

Nekalto Prasidėjimo para
pija įsteigta 1896 m. Lietu
vių bažnyčia buvo viena gra
žiausių šiame mieste. Belle
ville vyskupas kartą buvo 
pareiškęs, kad lietuvių baž
nyčia yra „gražiausia baž
nyčia ir gražiausia bažnytinė 
nuosavybė visame E. St. 
Louis mieste”. Neseniai baž
nyčia buvo atnaujinta.

Lietuvių parapijai priklau
so 75 šeimos. Veikia parapi
jos mokykla. Kun. Dr. A. 
Deksnys čia klebonauja nuo 
šių metų pradžios.

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių karo a- 
viacija nuo 1941 m. gruodžio 
8 d. iki šių metų rugsėjo 1 d. 
sunaikino 7,312 priešo lėktu
vus, o savo neteko 1,867 lėk
tuvų. Taigi, keturiems prie
šo lėktuvams sunaikinti a- 
merikiečiai turėjo paaukoti 
tik vieną savo lėktuvą. Taip 
pranešė karo informacijos 
įstaiga.

Geriausių davinių pasiekė 
generolo Chennault lakūnai 
Kinijoje, kur devyniems ja
ponų lėktuvams sunaikinti 
užteko vieno savo lėktuvo.

Nuo karo pradžios Ameri
kos lėktuvai yra numetę 105, 
649 tonus bombų.

Norima, kad lėktuvų ga
myba šiemet pasiektų aukš
čiausio laipsnio. Rugsėjo mė
nesy pagaminta 7,588 lėktu
vai. Siekiama, kad per mė
nesį būtų pagaminta 10,000 
lėktuvų.

Mussolini, kaip praneša
ma iš neutralių šaltinių, no
rįs pasitraukti iš savo suda
rytos pataikūniškos italų fa
šistų vyriausybės. Savo vie
tai jis pasiūlęs maršalą Gra- 
zzianį. Pats Mussolini esąs 
visiškas ligonis.
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MISIJŲ SEKMADIENIS

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

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

Ateinantis sekmadienis, spalių 24 d., paskelbtas mi
sijų sekmadieniu. Jo metu norima stipriau priminti visiems 
tikintiesiems, kad Katalikų Bažnyčia niekados nenutraukė 
ir nenutrauks misijų darbo. O misijos reiškia ne kitką, kaip 
tik Evangelijos skleidimą visame pasaulyje. Kristaus žo
džiai „Eikite tat ir mokykite visas tautas” (Mato 28,19) 
tebegalioja šiandie taip, kaip ir tada, kai juos ištarė Dieviš- 
kasai Išganytojas.

Nuo pat Bažnyčios įsteigimo pradžios, Bažnyčia nėra
nustojusi skelbus Dievo žodžio visur, kur tik žmogaus koja 
įkeliama. Bažnyčia prisitaikė prie laikų aplinkybės, prie 
modernaus gyvenimo, prie nuolatinės žmonijos pažangos, 
bet niekad nenukrypo nuo savo paskirties. Faktinai, Bažny
čios pastangomis pasaulyje padaryta daug pažangos ir me
džiagiškuose reikaluose. Bažnyčia per savo misijas rūpino
si ne tik sielų išganymu, bet ir žmonių geresniu gyvenimu 
šiame pasaulyje.

Bažnyčia savo išganingą misijų darbą galėjo tęsti per 
šimtmečius, nes visada ji turėjo pasiaukojusių savo sūnų 
ir dukterų. Misijonieriai nebijojo jokių kliūčių, eidami į 
tolimiausius kraštus, pasiekdami ir žiauriausius pagonis. 
Šimtai ir tūkstančiai jų susilaukė kankinių mirties, bet jų 
pralietas kraujas nenutekėjo veltui. Šiandie Katalikų Baž
nyčia yra stambiausia tikybos tvirtovė, kurios Regimosios 
Galvos balsas ir prestižas yra ypatingoje pagarboje.

Kad misijų darbas nesustotų, o jis atliekamas ir dabar
tinio karo metu, reikalinga nuolatinė talka. Šiuo metu yra 
daug tikimasi iš Amerikos. Iš čia laukiama ir misijonierių 
ir medžiaginės paramos. Misijų darbą Amerikoje remia ir 
kunigai ir pasauliečiai katalikai. Stipriai veikia speciali Ti
kėjimui Platinti Draugija, kuriai vien tik Brooklyn© vys
kupijoje priklauso per 60,000 pasauliečių. Ši reikalinga 
draugija prieš penkeris metus čia turėjo tik 10,000 narių. 
Bet ir reikia daug rėmėjų nes misijų darbas negali būti ve
damas be plačios medžiaginės paramos. Misijonieriai Kris
taus mokslui skleisti aukoja savo gyvenimą, savo artimiau
sius asmenis, o pasauliečiai turėtų nutraukti nuo savęs nors 
trupinėlį. Misijų sekmadienis yra gera proga tai padaryti.

Brooklyno vyskupijoje misijų darbo rėmimas labai sti
priai suorganizuotas. 1937 metais tikintieji misijomis čia 
suaukojo 112 tūkst. dol., o pernai-365 tukst. dol. Svarbu, 
kad šiemet tos aukos būtų dar didesnės. Todėl Misijų Sek
madienio rinkliavose, kur tik jos bus daromos, lietuviai 
katalikai turėtų būti dosnūs. Atsiminkime, kad Amerikos 
katalikai, kaipo tokie, yra dosnūs Lietuvai. Ateityje, kai 
keliai bus atviri, tikėkime, Lietuva daug pagalbos susilauks 
iš Amerikos katalikų. Būkime tad dosnūs bendram reika
lui.

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

NAUJI MASKVOS ARGUMENTAI

Amerikos Lietuvių Konfe
rencijoje rugsėjo 3 d., Pitts- 
burghe, Rochesterio, N. Y., 
lietuvių draugijų atstovai į- 
teikė Lietuvių Tautinei Tary
bai 1,000 dolerių dovaną. 
Stambus čekis — stambiau
sia iki šiol auka lietuviškam 
darbui paremti šio karo me
tu — buvo palydėtas Roches
terio atstovų tokiu pareiški
mu:

Šių metų liepos 8 d. Fede
racijos skyriaus susirinkime 
mūsų klebonas kun. Jonas 
Bakšys kalbėjo Lietuvos lais
vės reikalais ir apie „Lithua- 
anian Bulletin” didelį svar
bumą bei jo reikšmę šiais 
laikais. Jo kalbą susirinkimo 
dalyviai kilniai įvertino. Juo
zas Rickis, senas veikėjas, 
tuoj aus pasiūlė sukelti $500.- 
00 dėl „Lithuanian Bulletin” 
ir pats pirmas padėjo dešim
tinę ant stalo. Jo siūlymą 
karštai parėmė kun. Jonas 
Bakšys, kuris yra vienu iš 
didžiųjų Tėvynės mylėtojų. 
Valdyba ir visi susirinkimo 
dalyviai džiaugsmingai priė
mė siūlymą ir nutarė daryti 
vajų minėtam tikslui. Be to, 
surengėm Lietuvių Dieną, 
kurioje dalyvavo ir kalbėjo 
pulk. Kazys Grinius. Jis sa
vo kalba, malonia asmenybe 
labai žmonėms patiko.

Petras Norkeliunas, Fede
racijos skyriaus pirmininkas, 
daug pasišventęs tautos rei
kalams, degąs nuoširdžia tė
vynės meile, labai sąmonin
gai, uoliai vadovavo ir dirbo, 
kooperuodamas su kitais na
riais, Lietuvių Dienai sureng
ti, sėkmingam vajui praves
ti. Ypač daug dirbo Juozas 
Baranauskas ir Vincas Apa
navičius. Savo dideliu ir kar
štu patrijotizmu, savo meile
tėvynei labai daug pašventė 
laiko ir energijos, rinkdami 
įvairiais būdais aukas. Mūsų 
gi klebonas nuolat kalbėjo 
ir ragino bažnyčioje aukoti 
ir kas sekmadienis su savo 
asistentu per kiekvienas mi
šias garsindavo aukotojų pa
vardes.

Lietuviai, kuriems teberū- 
pi Lietuvos šviesi ateitis ir

Maskvos konferencija gal jau bus ir pasibaigusi, kai 
šie žodžiai bus skaitomi. Bet dabar įdomu bent tai pastebė
ti, kad Rusijos laikraščiai konferencijos išvakarėse buvo 
pakeitę savo „argumentus” Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
savinimosi atžvilgiu. Kadangi Rusijoje jokios spaudos lais
vės nėra, todėl Maskvos ar kitų Rusijos miestų laikraščiai 
aiškiausiai parodo, kaip galvoja ir kaip kombinuoja Krem
liaus valdovai.

Per paskutinius dvejis metus Rusijos spauda bandė 
triūbyti visam pasauliui, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonės patys savo noru, tiesiog maldaute maldaudami, pri
sidėjo prie Sovietų Sąjungos, kad Maskva visai nenorėjo 
savo teritorijų didinti. Bet kadangi Lietuvos ir jos seseriš
kų kaimynių žmonės taip jau prašėsi, tai negi galėjo Mask
va „neištiesti” savo globos sparnelio... Bet niekas šiai pa
sakai nepatikėjo, nes visi protaujantieji žmonės puikiausiai 
žino, kokie „balsavimai” 1940 metų liepos mėnesyje Pabal
tijy buvo. Vadinasi, viena pasaka sugriuvo.

Po to Maskva griebėsi dabar labai madnių „strategi
nių sienų” afišavimo. Girdi, Rusijos saugumas būtinai rei
kalauja, kad Rusijos ribose būtų prarytos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos respublikos ir pasisavinti stambūs kąsniai 
iš Suomijos, Lenkijos ir Rumunijos. Bet prieš tokį argu
mentą daug kur pastatyti ir tokie klausimai: o kur gi galas 
tų strateginių sienų?

Gerai, sakysim, Rusija bijo Vokietijos antro puolimo. 
Bet juk Vokietija šiame kare bus galutinai pertrenkta, nu
galėta ir nepavojinga padaryta. Vokietiją nugalėjus, juk 
bus sudaryta kolektyvaus saugumo santvarka, kurioje vi
sos valstybės dalyvaus ir bendromis jėgomis prižiūrės, kad

dar liepsnoja jų širdyse tė
vynės meilė, noriai bei dos
niai aukojo. Pasekmės to 
vieningo ir patriotingo kata
likų darbo buvo ko geriau
sios: vietoje $500.00 sudėjo
me $1,000. Ir štai, jums, ger
biamieji vadai, įteikiam nuo 
Rochesterio lietuvių tą tūks
tantinę, kurią prašome pa
naudoti dėl ’’Lithuanian 
Bulletin”, kad jis taptų di
desniu bei turiningesnių raš
tais ir būtų dar aštresniu gin
klu kovai už mūsų brangios 
Tėvynės laisvę. Ir tegu pase
ka mūsų pavyzdį kitų vieto
vių lietuviai su savo vadais, 
— tai mūsų tėvų žemės tei
sės bus apgintos pasaulio po
litikos teisme, kad amžinai 
numylėta Lietuva taptų lais
va.”
Konferencijos atstovai:

Kun. Pranas Valiukevičius 
Juozas Rickis 
Ona Apanavičienė 
Izabelė Mocejūnaitė 
Izabelė Kovaitė

Naujas Vyskupas
Washington. — Apaštališ

koji Delegatūra pranešė, kad 
nauju Grand Rapids vysku
pu popiežius parinko prelatą 
Francis J. Haas.

Naujasai vyskupas yra 
Katalikų Universiteto socia
linių mokslų skyriaus deka
nas, žinomas sociologas ir e- 
konomistas, darbininkų klau 
simo geras žinovas.

Nuo š. m. gegužės mėnesio 
prel. Haas buvo prezidento 
Roosevelto paskirtas svar
baus, darbininkų teises gi
nančio komiteto pirmininku. 
Jis yra gimęs 1889 m. kovo
18 d. Racine, Wis. Kunigu 
įšventintas 1913 m. birželio 
10 dieną.

Nuo karo pradžios (gruo
džio 7, 1941 iki rugs. 1, 1943) 
naciai ir jų talkininkai kovo
se su Amerikos lakūnais ne
teko 7,312 lėktuvų. Amerika 
tuo pat metu neteko 1,867 
lėktuvų.

merikoje, Anglijoje ar kitose demokratinėse šalyse. Minė
tas laikraštis, kaip ir visi kiti Rusijoj leidžiami laikraščiai, 
yra bolševikų diktatūros leidiniai, griežtai kontroliuojami. 
Jokio darbininkų laisvo žodžio bent iki šiol ten nebuvo.

Minėtas laikraštis Maskvos konferencijos išvakarėse
palietė ir Pabalčio respublikas. Jame buvo parašyta, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos „kraštai, kaip gerai žinoma, 
nuo neatmenamų laikų buvo bendro istorinio likimo sujung
ti su mūsų tėvyne... Nuo Sovietų Sąjungos jie atsiskyrė lai
kinojo susilpnėjimo momentu, atsiradusiu dėl civilinio karo. 
Ką amerikiečiai būtų sakę, jei Florida, pavyzdžiui, būtų at
siskyrusi nuo Jungtinių Valstybių civilinio karo metu, 1861 
- 65 metais, ir įžymios politinės asmenybės po to būtų pra
dėjusios rimtas diskusijas, ar leistina Floridai grįžti į 
Jungtines Valstybes”.

Šis „Karo ir Darbininkų Klasės” laikraščio išvedžioji
mas yra toks naivus, kad nevertas jokio atsakymo. Bet į- 
domu jį pažymėti, nes jį skelbia laikraštis, kurs šiandie 
Maskvoje laikomas, kaip geriausiai atvaizduojąs Kremliaus 
nusistatymą ir galvoseną. To išvedžiojimo pagrinde nieko 
kito nematome, kaip tik aiškiausią melą, istorinės tiesos 
klastojimą.

Visų pirma, Lietuva niekada nebuvo istorinio likimo su-
jungta su Rusija. Lietuva jau tada buvo nepriklausoma ir 
galinga valstybė, kai rusai dar neturėjo vieningos valstybės. 
Iki 1795 metų Lietuva niekada nebuvo rusų pajungta. Ir vie
na Rusija Lietuvos nepavergė, o tik bendradarbiaudama su 
plėšikiška Prūsija ir Austrija. Ir mūsų dienose Rusija bu
vo paglemžusi Lietuvą ne vien savo jėgomis, bet bendra
darbiaudama ir susitarusi su naciškąją Vokietija.

Antra, Lietuva iki 1940 metų vasaros niekada nėra 
priklaususi Sovietų Sąjungai, taigi, ji ir negalėjo nuo jos 
atsiskirti „laikino susilpnėjimo momentu”. Teisybė, Rusi
jos bolševikai buvo mėginę Lietuvą pavergti 1918-20 me
tais, bet visos jų pastangos tada nuėjo niekais-Lietuvą nuo

užpuolimai nebesikartotų. Taigi, Vokietija nebesudarys Ru- „prijungimo” tada apgynė narsus Lietuvos savanoriai, gel-
sijai pavojaus. Tad nuo ko Rusija nori apsisaugoti?

Gal Rusija bijosi Anglijos? Bet ar tuo atsitikimu jai už
tektų „strateginių sienų” Lietuvoje? Kodėl jai nepareika
lauti ir plačiau? Baltijos jūros bangos plauna juk ir Suo
miją ir Švediją... Pagaliau, ten pat labai svarbi, strateginiu 
atžvilgiu, ir Norvegija. Ten įsiknisus, Rusijai saugumo pa
vojaus gali kelti ir Anglijos salos, tad kodėl „strateginių 
sienų” nenukelti ir į Angliją?

„Strateginių” sienų argumentas, atrodo, neturi nei pra
džios, nei galo, todėl Rusijos spauda jį jau rečiau mini. Da
bar jau „naujas” argumentas plačiau keliamas. Ir jį kelia 
naujas Rusijos laikraštis — „Karas ir Darbininkų Klasė”. 
Šis laikraštis leidžiamas du kartu per mėnesį. Jis skaito
mas darbo unijų organu. Bet turime atsiminti, kad Rusi
joje nėra jokių laisvų darbininkų unijų, kokias turime A-

bėjo ir palanki tarptautinė padėtis.
Bet šie faktai Kremliaus viešpačiams nieko nereiškia. 

Jie meluoja visam pasauliui, meluoja savo žmonėms, me
luoja ir sau. Bet nejau melas ir brutali jėga visada laimės? 
Mes taip nemanome.

Jungtinės Amerikos Valstybės, kaip pareiškė įžymusis 
valstybininkas Sumner Welles, įstojo į dabartiniį karą ne 
tik savo saugumui užtikrinti, bet ir tarptautiniam pado
rumui apginti. Amerikos užsienio politika visada vadova
vosi aukštais dėsniais ir dėl principų nuolaidų nedaryta. 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės byla yra teisės ir 
tiesos byla. Nežiūrint Kremliaus tamsių pastangų, tiesa 
turės laimėti. Amerikos idealizmas iškils virš Londono „re- 
ališkumo” ir Maskvos savanaudiškumo. Tik daugiau para
mos Amerikos karinėms pastangoms!

LET YOUR 
HEART
DECIDE

The very old—and very young— 
the sick and wounded—the war 
tom peoples in Allied countries 
receive your help when you give 
this year to the New York Com
mittee of the National War Fund. 
Give generously...now.

NATIONAL
WAR FUND
N. Y. COMMITTEE
57 WILLIAM STREET

Šimučių Sukaktis
Chicaga. — Angelė ir Le

onardas Šimučiai š. m. spa
lių mėn. 16 d. minėjo vedy- 
nio gyvenimo 25 metų sukak
tį. Šį įvykį minėjo specialiai 
ta intencija užprašytomis šv. 
Mišiomis. Kitokių iškilmių, 
dėl karo, nerengs.

Karas šimučių šeimą ypa
tingai palietė, nes du šimučių 
sūnūs tarnauja Dėdės Šamo 
karo aviacijoje, dar vienas 
sūnus ir duktė gyvena su tė
vais.

Šimutis yra sukūręs visą 
eilę gražių eilėraščių, drami
nių veikalų ir kitų dailiosios 
literatūros kūrinėliai. Šiuo 
metu daug darbuojasi lietu
viškajai visuomenei, būda
mas dienraščio „Draugo” 
vyr. redaktoriumi, Amer. Lie
tuvių Tarybos pirmininku, 
ALRKF sekretoriumi, Kat. 
Susivienijimo pirmininku. 
Lietuviškoji visuomenė jo 
darbą įvertina ir maloniai 
redaktoriaus šeimai linki lai
mingai sulaukti auksinės ir 
deimantinės vedybinio gyve
nimo sukakties.

Londone Minėjo
Tautos Šventę

TAUTINIS KARO FONDAS LAulgValzda 

LIETUVIU AMERIKIEČIU PARAM
L0E liš mūsų būrio 

su ginkluota 
K Romos Apylinkėse, 1 

L Metellos nuo centrų, n 
■įklą, kaiP lhL čia siau 
Kiantį, ir plėšikai.
L . Susitikdan 
į mieste- plėšikų aini 

.jmr kai- džiai, juodai 
į gamta stipraus su< 
? tau, Eras- dėję- stebi ta 
'.jjs sodams džius varos 
Ui! Sudie ten vėl kiti 
L kuri pri- čiųporą, vai 
Eįlygkre- Vaikai tok 

i ’dabar žiūri džiai, tanki 

Mama.

Šių metų spalių 5 dieną visoje šalyje prasidėjo T 
nio Karo Fondo vajus, kurio metu užsimota sukeli 
milijonus dolerių labai svarbiam labdarybės darbui 
vajų kviečiami visi Amerikos gyventojai, kuriem! 
greitesnė karo užbaiga, tvirtas Amerikos ir jos Sa 
ninku laimėjimas, vargstančios, nuo karo nukentėj 
žmonijos sušelpimas.

Tautinį Karo Fondą sudaro septyniolika svarb 
karo pašalpos organizacijų, kurių tarpe yra mūsų i 
kariais besirūpinanti ŪSO., jūrininkų paramos dr-jaJ 
belaisviams gelbstinti pagalbos dr-ja, dvylika Juni 
Tautų pašalpos fondų, pabėgėliams ir Europos kūdil 
remti organizacijos. Visoms jų yra nustatyti biudžetą 
rie leis atlikti didelius labdaros darbus.

Iki šiol šios visos labdaros organizacijos turėdavo 
met atskirus savo vajus, šiemet to nebus. Bus tik y 
vajus, kurio metu duotos dovanos turės užtekti iki 
metų spalių 1 dienos. Tautiniam Karo Fondui duota 
bus laisva nuo pajamų mokesčių — tam reikalui Kc 
tas duos pakvitavimą.

Tautinio Karo Fondo ribose veikia visa eilė įvairii 
rių, kurių tarpe yra ir Tautinio Karo Fondo Lietuvių 
rikiečių Komitetas, sudarytas New Yorke. Šis Kom 
turi visišką Tautinio Karo Fondo pasitikėjimą. Jai_, .. 
vesta dirbti tarp lietuvių amerikiečių ir rinkti Tautilji. Nes keista 
Karo Fondui aukas. r:i! tuos na-

Šis pirmas lietuvių Komiteto pranešimas yra dipsįpačią kal- 
ir kreipimasis į kiekvieną lietuvį amerikietį, į kieki-pat plikos, ak-

. viršūnes.

&

|| Sudie

anglis žib 
Moterys ei 
senatvėje t 
kiek nesuk 
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. ar pirkini 
galvos už 
ne vieną j 
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lietuvių amerikiečių draugiją. Mes prašome visu nuoš|7Šūnės, tartum ir su guv 
mu rtmtn Tautinį Karo Fondą, kurs dirba mūsų šalieliškeltai aukai, tamsiom 
riausybės žinioje ir jos pritarimu. Šis Fondas pagelbėk vis tebestovi I aalP var 
lijonams žmonių, suteikdamas drabužių, vaistų, maist 
suose pasaulio kampuose. Jo gelbstinti ranka nušlui 
ašaras tūkstančiams našlaičių, jo pajamos aprengs m 
rusius, jo ištekliai pavalgydins milijonus badaujančių, 
nesnio darbo šiuo metu vargu ar galima kur ieškoti, 
stokime jin. Stokime, kaip lietuviai amerikiečiai, 
vargstančius visuomet užjausdavo.

Visas aukas prašome siųsti Komiteto iždininko i 
su: Mr. Joseph Ambraziejus, 168 Grand St., i 
Y. Jei siųsite čekius ar pašto pinigines perlaidas, išras 
te jas National War Fund vardu.

Laukiame visų lietuvių amerikiečių greito aukų j 
kimo. Kas greit pagalbą duoda, tas dvigubai duoda.

Aukoms siųsti malonėkite vartoti žemiau atspausč 
iškarpą.
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MARIANAPOLIO RĖMĖJU SEIMAS^“pv 

----------  IMagimiu glėbyje, r 

nes paramos. Ko šiandien uĮ^usio -S^"i 
biausia reikėtų kolegijai: I 
tai kuo daugiau lietuvių ba 
niūkų šioje mokykloje. Dėl 
tuo tarpu taip nėra.

Šį klausimą reikėtų nu 
dugniai apsvarstyti dabar! 
niame seime, o sykiu rasti! 
kitų konkrečių paramos ki 
lių kolegijai.

Seimo programa spalių 3 
dieną Marianapolyje numi 
tyta tokia:

Saimas prasidės iškilmii 
gomis šv. Mišiomis 10 va 
ryto. Pamokslą pasakys kui 
Dr. Vincentas Andriuška, ]\ 
I. C. Po pamaldų bus bend: 
atstovų ir svečių pietūs, o 
vai. seimas pradės savo p< 
sėdžius.

Svarbiausieji šio 12 seimj

Pirmin. Kun. Jonas Balkonas, 
Vicepirm. Dr. Aldona Šliupaitė, 
Vicepirm. J. Ginkus, 
Iždin. J. Ambraziejus,
Sekr. J. Ambrozaitė — Jolkovski.

Nariai: kun. K. Paulonis, M. Kižytė, J. Jankienė, 
bara Darlys, adv. K. R. Jurgėla, Pr. Bajoras, EI. Jurgeli 
J. Boley, O. Valaitienė, J. Valaitis, Br. Brundzienė, J. B] 
dza, J. Garšva, J. B. Laučka.

Tautinio Karo Fondo
Liet. Amerikiečių Komitetui
168 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Remdamas Tautinį Karo Fondą, skiriu savo ai 
$..................   kurią čia siunčiu (arba pasižadu išmokėti
..............mėnesių).

Parašas
Gatvė
Miestas
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su:

Rugsėjo 12 d. Lietuvos at
stovybė Londone buvo šven
čiama Lietuvos diena, atkel
ta iš rugs. 8 d.. Dalyvavo 
Latvijos ir Estijos ministe
rial su savo patarėjais ir po
niomis, visų lietuviškų drau
gijų pirmininkai, veikėjai, 
„Lithuanica” choras, naujai 
kunigu įšvęstas jėzuitas lat
vis tėvas P. Cirsis, kun. Dr. 
Matulaitis ir daug kitų sve
čių.

Iškilmės dalyviai salėje 
išklausė min. Balučio gerai 
paruoštos kalbos, patiektos 
angliškai ir vertime. Dainos 
padarė gero įspūdžio ir lie
tuvių choras gavo pakvieti
mą dalyvauti Latvijos šven
tėje. Kai kuriuos dalyvius 
lietuviškoji daina tiek sujau
dino, kad jie nuoširdžiai apsi
verkė.

Lietuvių Kalba 
Iš Vatikano

Vienas Londono katalikų 
laikraštis įsidėjo santrauką 
pamokslo, pasakytą per Va
tikano radijo stotį lietuviš
kai. Pamokslas — grynai re
liginio turinio, apie atgailą.

Be kitų dalykų, pamoksli
ninkas raginęs prie atgailos 
dvasios, jei norima sulaukti 
Dievo gailestingumo už pada
rytas laisvos tautos klaidas.

Marianapolio Kolegijos Rė
mėjų seimas šaukiamas spa
lių 31 d., Kristaus Karaliaus 
šventėje. Bus tai dvyliktas 
iš eilės Rėmėjų seimas.

Per dešimt su viršum me
tų seimuose savo patarimu, 
sumanymais, darbu ir auka 
pasirodė nemaža kolegijos 
geradarių — kunigų, profe- 
sijonalų, biznierių, darbinin
kų. Jų pastangomis ir para
ma Marianapolio Kolegijai 
buvo lengviau pakelti atsa
kingas jos pareigas, o jos va
dovybė jautėsi sustiprinta 
savo pasiryžimu, kada matė 
tų žmonių suisdomėjimą ir 
paramą. Kol dar buvo gyvas, 
nepamirštamo atminimo a. a. 
kun. Jonas Navickas, Maria
napolio Kolegijos steigėjas ir 
ilgametis jos rektorius, su 
dideliu širdies džiaugsmu mi
nėdavo Kolegijos rėmėjus — 
geradarius.

Šiandien, kada pasaulyje 
siaučia karas, daug net dide
lių kolegijų turėjo užsidary
ti. Marianapolio Kolegijos 
vadovybė yra visomis jėgo
mis pasiryžusi savo mokslo 
įstaigą išlaikyti, nors ir ka
žin kokias kliūtis reikėtų pa
kelti šiais sunkiais laikais.

Bet drauge, atsižvelgiant į 
pasunkėjusias aplinkybes, 
Marianapolio Kolegijos vado
vybė būtų be galo dėkinga, 
jei galėtų susilaukti iš lietu
vių katalikų naujos ir gyves-

«tum skardų daini- i 
są.Kaip visur, taip 1 
ii suskamba varpas 
s maldai ir vėl pa-l 
[tyla,'o su juo drau- 
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mų, į Jokimo Pec-
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Įhe! Jūs esate api 
h. esate matę jo pa 
[esate skaitę apie j 
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Moję ir visame k: 
hyvenime... Jis ti< 
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dienotvarkės dalykai busL^žiojo var^ T< 
pranešimas apie dabartin 
Marianapolio Kolegijos pade 
tį; patikrinimas nuveiktųjt 
darbų, kuriuos buvo užsibrė 
žęs pereitųjų metų Rėmė ji 
Seimas; ] 
kun. Jono Navicko vardu įs
teigtąjį Fondą. Bus iškelti 
ir kitų aktualių klausimų.

Visi Kolegijos rėmėjai, jos 
prieteliai ir geradariai yrž 
nuoširdžiai laukiami spaliu 
31 dieną Marianapolyje.

Rėmėjų Valdyba. į

įvyrąs buvo Leoi 
totas senelis, kr 

akių gilų, išmin 
pidrų žvilgsnį es
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į ginėte.
š šimtą su viršun 
da Jokimas Pecci 
i vaikas ir kada tu 
diauti iš tėviškės 
iplinkui visur bui 
h ir nesaugu.
Tada čia būsimas 
k — pasakoja
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.0, ne! Jūs esate apie 
iję, esate matę jo pa- 
, esate skaitę apie jo 
, apie drąsius jo posu- 
ditikoje ir visame ka- 
; gyvenime... Jis tiek 
rra padaręs, kad kai 
storikai galvoja, ar ne- 
:s Didžiojo vardą jam

iš mūsų būrio, — važiuodavo 
su ginkluotais palydovais. 
Apylinkėse, kurios taip toli 
nuo centrų, nuo didžiųjų ke
lių, čia siautė tais laikais 
plėšikai.

Susitikdami žiūrim į anų 
plėšikų ainius. Tamsiavei
džiai, juodakiai, vidutiniško, 
stipraus sudėjimo, jie atsi
dėję stebi tave. Ten ątai ker
džius varosi avių kaiminę, 
ten vėl kitas, įsikinkęs jau
čių porą, ramiai sau važiuoja. 
Vaikai toki pat tamsiavei
džiai, tankiais plaukais, kaip 
anglis žibančiomis akimis. 
Moterys eina atlašios, net ir 
senatvėje tiesaus liemens, nė 
kiek nesukunkusios po metų 
našta. Tai dėl to, kad jos čia 
ąsotį vandens iš miesto šuli
nio ar skalbinius pintinėje, 
ar pirkinių ryšulį neša ant 
galvos užsidėjusios. Pakeliui 
ne vieną jų matėm tiesią, dar 
į šonus įremtomis rankomis, 
su variniu ąsočiu ant galvos 
ir su guviomis, tokiomis pat 
tamsiomis akimis ir juodais, 
kaip varno sparnais plaukais.

Carpineto miestelyje nuo 
senų laikų gyveno grafų Pec
ci giminė. Nieko įžymaus ir 
įstabaus neturi tas Carpine
to. Italijoj pasitaiko maže- 
lyčių miesteliukų, kurie gali 
pasigirti ar savo bažnyčia, ar 
šauniais palociais, ar didelio 
menininko paveikslais. Car
pineto nieku nežėri ir smal
saus praeivio netraukia. Tai 
kuklus miestelis, su viena 
platesne gatve, su vaikų bū
reliais, su trimis jaunomis 
italiukėmis, kurios ten prie
šais eina, visos trys užsidė
jusios ąsočius ant galvų ir 
atlašios, dailiai nuaugusios.

Pačioje miestelio pakraš- 
tėje, aukščiausioj vietoj, ky
la didesni, puošnesni namai, 
bet tokios pat pilkos spalvos, 
kaip ir visi kiti aplinkui. Tai 
ir yra Pecci šeimos lizdas, ku
riame ir šiandien tas pat var
das išlikęs, kaip ir Jokimo 
dienose. Iš vienos namų pu
sės yra keletas medžių ir sta
tus šlaitas, o iš antros, tik 
jau žemiau, stovi sau mieste
lio trobos, lyg pasišovusios 
prilipti ligi rūmų, bet paskui 
susidrovėjusios ir likusios 
pusiaukelėje.

Dvi mėlynakės mergaitės, 
viena judri, gyva, o antroji 
lėtesnė, ir pati šeimininkė 
rodo mums kambarius, kur 
popiežiaus augta, kur jo gy
venta. Kai kurie iš mūsų bū
rio jau kelintas kartas yra 
čia buvę, jiems viskas žino
ma, net ir smulkmenos: tų 
baldų stilius ir medžiaga, 
tos stiklų detalės, tie pagra
žinimai lubose ar grindyse. 
Žiūriu į portretus sienose, 
kur Pecci giminė nuo senų 
dienų renkasi vyras po vyro 
ir kur savo vietą turi gar- 
bingiausioji tos giminės at
žala. Ten antai dar jauno po
piežiaus paveikslas, o ten jis 
jau pagyvenęs, to gero išmin
tingo 
dabar 
savo 
šiuos
čius, taip prieš šimtą metų 
jis gal ilgas valandas pro 
langą stebėjo aplinkinius kal
nus, grožėjosi jų spalvomis, 
mąstė apie Dievo veikalų ga
lybę, apgalvojo žmonių var
gus, išmoko juos pažinti, su
prasti ir vėliau, jau iš popie
žiaus sosto, surikiuoti į nau
jesnes, teisingesnes gaires, 
kurių pasaulis tačiau nenorė
jo priimti, pamėgęs savo pur
vą, skriaudą ir neteisybę, nu
ėjęs paskui grubius ir bukus 
vadus.

Ateities planai, platūs ho
rizontai jaunam Pecci vėrėsi 
ir didelėje bibliotekoje, kur 
jis bus praleidęs ne vieną va
landą ir radęs ne vieną gilią 
mintį. Tarp eilės knygų, čia 
yra keletas ir labai retų, net 
iš anų gadynių, kada moks
lo ir poezijos veikalai buvo 
ranka nurašinėjami.

žvilgsnio senis. Kaip 
iš paveikslo jis žiūri 
mėlynomis akimis į 
užklydusius pašalai-

i vyras buvo Leonas 
laitas senelis, kurio 
i akių gilų, išmintin- 
gudrų žvilgsnį esate 
ors stebėję paveiksle.

. lė vienišoje ir atšiau- 
??L aplinkumoje, tarp tų

viename iš tokių auk- 
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AMERIKA

Brooklyno Angelų Karalienės parapijos Raudonojo Kryžiaus vienetas, savo darbą 
pradėjęs 1942 m. kovo 24 d. Pradžioje mėgsta ir siūta. Iki šiol numegsta per 240 megs- 
tinių, pirštinių ir kitokių daiktų, pasiūta 1825 daiktai — marškiniai, švarkai ir kitokie. 
Bandažų gaminimas pradėtas šiemet balandžio 20 d. ir jau pagaminta 11,350 bandažų. 
Tai pirmoji Brooklyno lietuvių organizuota grupė, pradėjusi Raudonojo Kryžiaus tie
sioginį darbą. Ši darbšti grupė turėtų būti žymiai padidinta. Moters ir merginos, ku
rios turi laisvus antradienių ir ketvirtadienių vakarus (nuo 8 iki 10 vai.), prašomos sto
ti į šią grupę, kuri atlieka didelį ir svarbų darbą. Dirbti Amerikos Raudonajam Kry
žiui yra ne tik garbė, bet ir nauda, ir privilegija.

Šiame paveiksle matome veikliąsias R. Kryžiaus lietuvių skyriaus nares drauge 
su Angelų Karalienės par. klebonu kun. Juozu Aleksiūnu ir vikaru kun. Ant. Masaičiu.

VARGDIENIŲ SESELĖMS 25 METAI
Arkv. Jurgio Matulevičiaus 

įsteigta
Šiemet sueina 25 metai, kai 

buvo įsteigta Nekalto Prasi
dėjimo šv. P. Marijos seserų 
kongregacija, (kitaip dar va
dinama Vargdieniiį Sese
rimis.) 1918 m. spalių m. 15 
d. J. E. Seinų vysk. A. Karo
sas patvirtino kongregacijos 
įstatus, o tų pačių m. lapk. 
men. 1 d. iškilmingai priimta 
į naujokyną 10 kandidačių. 
Tikrasis kongregacijos stei
gėjas buvo J. E. ark. Matule
vičius.

Po trejų metų vokiečių oku
pacijos Lietuva buvo labai 
nualinta, visur jautėsi karo 
padariniai ir besikurianti vie
nuolija turėjo daug sunkumų.

Pirmoji vienuolijos vyres
nioji buvo sės. M. P. Uogin- 
taitė; pirmas vienuolijos dar- 
bas-namų ruošos ir dailės 
darbų kursai mergaitėms. 
Greit iš „Žiburio” dr-jos vie
nuolija perėmė „Šešupės” 
knygyną ir įsitaisė mažą 
spaustuvėlę. Steigėjo noras 
buvo, kad seserys imtųsi ar
timo meilės darbų, ir jos bu
vo pakviestos vesti Marijam
polės senelių prieglaudą, o
1920 m. pati vienuolija įstei
gė prieglaudą našlaičiams. 
Prie prieglaudos atidaryta ir 
pradžios mokykla, iš kurios
1921 m. išaugo vidurinė mo

Nuo praeities šneka nu
krypsta prie šių dienų, prie 
ūkio, prie kasdieninių darbų 
ir vargų. Taip, vargų visur 
esama, net ir Leono XIII gim
tinėje. Sunku su žemės dar
bininkais — visi bėga į karo 
pramonės fabrikus, kurių ne
toliese esama. Derlius yra 
valdžios žinioje, — ir savi
ninkai turi teisę pasilikti tik 
tiek, kiek nuskirta jų pragy
venimui... Laikai nėra leng
vi... Nežinia, ką atneš karas...

Aš tuo tarpu žvelgiu į tuos 
mūrus, kurie išaugino didį 
vyrą, žvelgiu į tuos kalnus, 
pro kuriuos anuo metu, kaip 
koks pragriedrulis, prasimu
šė ir savo išmintimi bei dar
bais švietė žmonėms ir tau
toms šio namo, šio aukštu
mų lizdo plačiaregis sūnus, 
vienas iš tų, kuris pasaulius 
judino, naujus kelius skynė, 

I širdis ir protus žavėjo, visus 
suprato, gi labiausiai tuos, 
kurie vargą kenčia, sunkų 
juodą darbą dirba ir vis švie
sybės ilgisi.

kykla - mergaičių pensijona- 
tas.

Po plačiąją Lietuvą.
Patyrimo įgijusias seseris 

Telšių vyskupas pakvietė 
vesti tos diecezijos spaustu
vę. Pastaruoju laiku vienuo
lija Telšiuose dirbo ir sene
lių prieglaudoje, šeimininka
vo kun. seminarijoje, laikė 
pradžios mokyklą, bažnyti
nių rūbų ir vėliavų siuvyklą.

Nuo 1931 m. seserys pradė
jo darbą Utenoje, Panevėžio 
vyskupijoje, jos čia vedė vai
kų darželį, senelių prieglau
dą, mergaičių bendrabutį. 
Jų darbą Įvertindama, aps
krities savivaldybė pavedė 
joms tvarkyti ir savo naš
laičių prieglaudą.

1933 m. „Žiburio” dr-ja 
kongregacijai pavedė Žem. 
Žemės Ūkio mokyklą Karkli
nių dvare (Vilkaviškio apsk.) 
Mokyklos darbas ir ūkis kas
met darė gražią pažangą; iki 
bolševikų okupacijos išleis
tos 7 laidos moksleivių.

Vilniuje, prie Aušros Vartų.
Kai Vilnius grįžo prie Lie

tuvos, ten įsisteigė greit ir 
N. P. Šv. P. M. kongregaci
jos skyrius. Trys seserys bu
vo lektorėmis Katalikų So
cialinėje Moterų Mokykloje, 
be to, viena sesuo vedė tos 
mokyklos raštinę ir laikė mo
kyklos bendarbutį; viena se
suo dirbo prie tos mokyklos 
veikiančiame Moterų Globos 
Centre ir dar viena vaikų „ži
dinyje”. Tai buvo visai nau
ja įstaiga visoje Lietuvoje- 
ji buvo skiriama mokyklinio 
amžiaus vaikams globoti lais
vu metu po pamokų, čia vai
kai ruošdavo pamokas, žaiz- 
davo, seselės globoj praleis
davo laiką, o tėvai ramiai 
sau galėjo būti darbe. Soc. 
Mokyklos studentės čia atlik
davo praktiką. Švietimo Mi
nisterija labai šios rūšies įs
taigas vertino ir ruošėsi jų 
steigti daugiau, po visą Lie
tuvą, bet bolševikų okupaci
ja viską suardė. Vilniuje se
serys globojo atskirą vaikų 
darželį prie Aušros Vartų.

Prieš bolševikų okupaciją 
Kongregacija turėjo 17 sky
rių Lietuvoje ir 3 skyrius 
(arba, vadinamus, namus) 
Amerikoje. Dirbo dešimtyje 
senelių prieglaudų, 12-je vai
kų darželių, viename vaikų 
židinyje Vilniuje, vedė ketu
ris mergaičių bendrabučius, 
dvi pradžios mokyklas, vie

ną žemės ūkio mokyklą, dvi 
spaustuves.

Spauda ir organizacijos.
Seserų „Šešupės” spaustu

vėje buvo spausdinama „Mo
teris” (20,000 egz.), „Nau
joji Vaidilutė” (3,000 egz.), 
„Misijos” ir „Liepsnos” (15,- 
000 egz.). „Liepsnos” buvo 
pačios kongregacijos leidžia
mas dvisavaitinis laikraštis 
katalikėms mergaitėms, ar
timas „Pavasariui” ir daugu
moje kaimo jaunimo- pavasa- 
rininkių skaitomas ir platina
mas. Seserys taipgi talkino 
L. K. Moterų dr-jai ir mer
gaičių „Pavasario” sąjungai, 
organizuodavo virimo, ruo
šos, higienos ir kitus kursus, 
dirbo vaikų „Angelo Sargo” 
sąjungoje. Vasarą katekizuo- 
davo vaikus parapijose.

Amerikoje
A. a. kun. Dr. J. Navicko 

kviečiamos, seserys 1936 m. 
atvyko į Ameriką. Sekan
čių metų pradžioje buvo pa
kviestos šeimininkauti Mari
jonų Kunigų Seminarijoje 
Hinsdale. 1939 m. įsteigtas 
namas Thompsone, Villa Ma
ria, gautas valstybės čarte- 
ris (vienuolijos įpilietinimas 
Amerikoje) ir iš J. E. Hart
fordo vyskupo gautas leidi
mas atidaryti noviciatą. Pas
taruoju metu Amerikos šakos 
motiniškas namas ir naujo
kynas iškeliamas į naują vie
tą tarp Thompson ir Put
nam. Thompson namas lieka 
„Poilsio Namas”, į kurį pri
imami senesnio amžiaus žmo
nės, norintieji gyventi sese
rų globoje.

Visai kongregacijai vado
vauja Motina M. Teresė (U. 
Navickaitė), Amerikos šakai 
-sės. M. Aloyza (Šaulytė). Ji 
yra Amerikos lietuvė, gimusi 
ir augusi Pensilvanijoje, nau
jokyną atliko Lietuvoje ir 
ten išgyveno 7 metus, pada
rydama ir amžinus įžadus. 
Į Ameriką atvyko su pirmą
ja seserų grupe 1936 m.

Bolševikų okupacijoje.
Bolševikams okupavus Lie

tuvą, kongregacija nustojo 
visų savo įstaigų ir turėjo 
apleisti savo motiniškąjį na
mą. Seserys buvo išblašky
tos, išsklaidytos, bet nepa
laužtos. Labai sunku buvo 
seselėms mokytojoms ir dar- 
želių vedėjoms dirbti bolše
vikų mokyklose. Kiekviena 
gal noriau būtų ėjusi kur į 
ūkį ar kokią dirbtuvę, bet 
Lietuvos bažnytinė vyresny
bė buvo pageidavusi, kad vie
nuolės, kol galės, nesitrauk-

PAGELTĘ LAPAI
Vieną vakarą, bevartyda- 

ma dienoraštį, užtikau jame 
suvytusį klevo lapą. Mažu
tis, geltonas su rausva dėme 
vienoje pusėj, šimtais gysle
lių išraižytas. Rodos, jame 
nieko ypatingo nesimato. Ta
čiau, nuostabu, kiek daug ga
li reikšti žmogui mažyčiai 
dalykėliai pasitaiką gyveni
mo kelyj. Tame lapelyje glū
di dalis mano sielos, mano 
džiaugsmo, liūdesio ir pasi
ilgimo...

Prisimenu, tai buvo vieną 
lapkričio dieną, prieš trejus 
metus. Dangus buvo apsiklo

tų nuo vaikučių. Kadangi vi
sos privatinės mokyklos bu
vo suvalstybintos, tai sese
rys buvo išskirstytos ir iš
kilnotos į įvairias mokyklas. 
Dalis seserų nuėjo dirbti į 
ligonines. Viena iš jų, gailes
tingoji seselė (nursė) sės. M. 
Pankraca (Elzbieta Breivy- 
tė) bolševikų išgabenta į Ru
siją, o viena-ses. M. Teresė 
(Salomėja Kaupaitė) nužudy 
ta. Bolševikų okupacijos me
tu seserys buvo pakviestos 
šeimininkauti Kauno kunigų 
seminarijoje. Auklėtiniai val
gydavo pamainomis: vie
niems esant valgomajame, 
kiti palaukdavo bažnyčioje 
ar kieme.

Nacių okupacija.
Bolševikų okupacijos me

tu „Šešupės” knygynas, kad 
ir gerai išsijotas, išsilaikė. 
Atrodo, kad jis ir dabar yra 
seselių žinioje. Šiaip, turimo
mis žiniomis, vienuolijos pa
dėtis ir veikimas vokiečių o- 
kupacijos metu yra panašus 
į bolševikų laikus. Ir moti
niškame name, ir spaustuvė- 
je-šeimininkai svetimi. Aiš
ku, nei savo mokyklų negali 
turėti. Matyt, dirba taip pat 
išblaškytos, bet kur gali, 
stengiasi viename mieste gy
venančios, bendrai gyventi. 
Jų pasišventimas savo idėjai 
-didelis. Lyg pramatydamas 
ateinančius sunkumus, jų 
steigėjas vysk. Matulevičius 
įžadų akto formulėn įrašė žo
džius,kuriais kiekviena sesuo 
pasiryžta:

—Prižadu, Dievo padeda
ma, rūpintis kongregacijoje 
ištesėti ir niekados dėl pa
saulinės valdžios įsakymų, 
dėl sunkių visuomenės sąly
gų, net dėl persekiojimų iš 
kongregacijos nesitraukti ar
ba ką nors daryti, kas silp
nintų kongregacijos draus
mę, ir niekados prieš vyres
niųjų įsakymus pasaulinės 
valdžios nesišaukti ir neieš
koti jos globos, bet kiek ga
lėdama viską daryti, kad, bū
dama net ištremta, savo gy
venimą tvarkyčiau pagal kon
gregacijos įstatus, nurody
mus, nenutraukdama priva
lomų santykių su vyresnio
siomis ir kitomis seserimis.

Artimo meilė ir apaštalavimo 
tarnyboje

Steigėjo noras buvo, kad 
kongregacijoje būtų stipri, 
gyva Dievo ir artimo meilė 
bei apaštališkoji dvasia, o 
veikimo formose būtų lanks
tumas. Iš to išplaukia kai 
kurie išoriniai dalykai: abito 
paprastumas, šalia vienuoli
nio vardo, kartais, vartoji
mas ir krikšto vardo bei pa
vardės ir tt.

Vargdienių seserų kongre
gacija turi didelius nuopel
nus Lietuvos religiniam gyve
nime. Puikiai yra pasidarba
vusi šaudo j e ir organizacijo
se. šioje srityje tarp Ame
rikos lietuvių daug dar yra 
nuveiktinų darbų ir būtų gra
žu, kad lietuviškoji visuome
nė sudarytų joms sąlygas, 
pakviestų šioje srityje į tal
ką. Įvertinant šios kongre
gacijos nuveiktus svarbius 
darbus, tenka tik sveikinti 
šias seseris, įsikūrusias A- 
merikoje, linkint ir toliau 
sėkmingai tęsti savo darbą, 
drauge ruošiantis dvasinio 
atgimimo talkai Lietuvoje.

jęs sunkiais švininiais debe
simis, kurie lyg šimtmečiai 
senukai gūrino vakarų link 
gęstančios rudens saulės nak- 
tigulos palydėti. O ten aukš
tai, vos įžiūrimas, laukinių 
žąsų pulkas traukė į pietus. 
Vien tik gailus gagenimas iš
davė jas. Smarkuolis vėjas 
suko, poravo margaspalvius 
lapus, štai iškėlė jų keletą 
aukštai, aukštai. Rodos, pa
sieks tą debesų kalną ir dings 
pilkoj nežinomybėj. Bet, ne. 
Lyg išdykęs vaikas sugriebė 
juos ir sviedė negailestingai 
į šaltą žemę, iš kurios purvo 
vargšai lapai daugiau nesi
kėlė. O jų būdavo taip daug, 
kad žengiant, rodos, nejauti 
žemės po kojomis. Vien tik 
keistas šiugždenimas pasie
kia ausį. Gal tai jų atsisveiki
nimo su gyvenimu daina? — 
Kas žino?...

Keistų ir nesuprantamų 
minčių slegiama pasukdavau 
pajūrio link. Ten siela ištrūk
davo nuo žemės varžtų ir 
skrisdavo su vėju pajūriais, 
pamariais... per šniokščian
čias bangas, per beribį van
dens plotą... į neišmatuoja
mas erdves... Mane vilioda
vo tos rūsčios, grūmojančios 
bangos, klaikus žuvėdrų 
klyksmas, siūbuojančios nen
drės ir rudens prieblanda. 
Ilgas valandas praleisdavau 
besiklausydama vėjo švilpi
mo pušų viršūnėse, kurios 
daina taip harmonizavosi su 
jūros ūžimu. Nė nepajusda- 
vau, kaip sutemų šešėliai ap
glėbdavo žemę juoda skrais
te; tik šalto lietaus lašai pa
žadindavo mane iš svajonių 
ir grįždavau į namus.

Daug tokių dienų būdavo, 
daug rudens vakarų praėjo, 
kada, nesumerkusi akių, 
klausydavau nesibaigiančios 
vėjo dainos ir kaštano šakas 
barškinant į mano langą..

Užverčiau
čiau akyse vis da? ^trfvėjo to 
mažo lapelio sukelti pergy
venimai iš praėjusių dienų 
tolimoj tėvynėj. O lūpos ne
jučiom kartojo taip mėgsta
mą Maironio kūrybos posme
lį:

„Palaimink, Viešpatie, ke
lionę,

Kurioj pro ašaras, miglas 
Palydžiu praeitį malonią, 
Kaip laimės tolimos sa

las...”
Danutė Staknytė.

Lietuvis Išrado 
Svarbią Mašiną

Argentinos lietuvių spau
da praneša, kad Pietų Ame
rikos lietuvis Jonas Liutkus 
išrado ypatingą mašiną linų 
apdirbimui.

Į tą mašiną leidžiami tik 
ką nurauti linai, nekloti, ne- 
markyti, o per trumpą laiką 
išeina iš mašinos iššutintas, 
išdžiovintas ir išbrauktas li
nų pluoštas. Mašina gali kas
dien pagaminti apie 5,000 
svarų linų pluošto.

Mašina kaštuojanti 100, 
000 dol. Kad mašina galėtų 
dirbti pilnu tempu, reikia 
šimto darbininkų, kurie su 
trimis sunkvežimiais suimtų 
nuo laukų linus ir juos leis
tų stačiai ton naujon maši
non.
• Šiuo išradimu esanti susi

domėjusi Argentinos žemės 
ūkio ministerija ir jau kele
tą kartų buvusi atsiuntusi in
žinierių ir agronomų komisi
ją patikrinti naujos mašinos 
praktinę vertę.

Iš Londono LKFSB prane
ša apie ten gautas iš Mas
kvos šaltinių kilusias žinias, 
kad Sovietų Rusijos įmonė
se dirba ir sovietų armijoje 
tarnauja apie 100,000 Balti
jos valstybių žmonių.

Tai vis 1941 m. ištremtie
ji į Rusiją Estijos, Latvijos, 
Lietuvos piliečia?
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Philadelphijos Žinios
ŽUVO AFRIKOJ

Karys Albertas Austročius 
žuvo š. Afrikoj rugp. 9 die
ną. Jo tėveliai gyvena 754 N. 
Praston St., šv. Andriejaus 
parapijoj.

A. a. Albertas Prezidento 
buvo apdovanotas pasižymė
jimo kryžiumi už narsumą. 
Ilsėkis ramybėj.

LIETUVIŲ ŠELPIMO 
REIKALU LAIŠKAS

Visi žinome, kaip mūsų ar
timieji broliai ir seserys lie
tuviai Lietuvoj ir visame pa
saulyje kenčia. Badas, ligos, 
ištrėmimai, kalėjimai, ir ne
prieteliai kankina ir žudo 
juos. Mūsų šventa pareiga 
pagelbėti jiems. Geriausias 
būdas, tai aukoti kiek tik kas 
gali, kad galėtumėm sušelp
ti išvargintus tautiečius.

Kas paaukos $1.00, tas 
gaus bilietą į didžiulį Kon
certą, kurs įvyks lapkričio 14 
dieną, 6 vai. vak. Lietuvių 
Muzikalinėj salėj, 2715 E. Al
legheny Ave. Kas paaukos 
$5.00 ar daugiau, tas bus 
garbės Rėmėjas.

Koncertuos garsūs daini
ninkai : Zuzana Griškaitė, 
Philadelphijos Operos artis
tė; Rapolas Juška iš Bosto
no, buvęs Philadelphijos O- 
peros dainininkas ir smuiki
ninkė Margareta Digryte iš 
New York, N. Y. Koncerto 
programoj dalyvaus ir vieti
niai Philadelphijos daininin
kai ir šokėjai.

Atsiųskite savo auką ir da- 
nes da

lyvaudami Koncerte netik pa- 
gelbėsite vargstantiems lie
tuviams, bet ir patys malo
niai laiką praleisite.
Jus gerbią Kunigai Klebonai:

Kun. Ign. Valančiūnas 
Kun. J. čepukaitis
Kun. Vito Martusevičius

DAUG PARDAVĖ BONŲ

DINGO KARYS

Praeitą savaitę Staniuky- 
nai, 143 Sigel St., gavo žinią 
iš kariuomenės vadovybės, 
kad jų sūnus Kazimieras Sta- 
niukynas pradingo iš kovos 
šiaurinėje Afrikoj.

Tėveliai dar laukia kitų ži
nių ir tiki, kad jų sūnus tebė
ra gyvas, šiuo metu tėvelis 
meldžiasi už savo sūnų, nes 
tik iš čia gali gauti pagalbos. 
Jo brolis Juozas taip pat tar
nauja kariuomenėj.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

Rita Muzuraitė yra vienin
telė marinė iš šv. Kazimiero 
parapijos. Bet jai čia tikrai 
sekasi. Ji žada ir „Amerikai” 
parašyti įdomų laišką. Pa
veiksle matome, kaip ji atro
do savo uniformoj ir pasi
rengusi savo tarnyboje.

REMIA KONCERTĄ

Lietuviams gelbėti kon
certą lapkričio 14 d. remti 
yra renkami koncerto Rėmė
jai. Moterų S-gos 10 kuopa 
pirmoji paaukojo 5.00 dol. 
Garbė pirmosioms!

SEKASI KARIUOMENĖJ

5 mėnesius tarnaująs ka
rys Edvardas Romancauskas 
sėkmingai eina savo parei
gas. Jis kario uniformoj at
rodo labai gražiai. Pasakoja, 
kad kario gyvenimas leng
vas, o jam labai sekasi viską 
išmokti ir pasiekti gerų 
zultatų.

AUKOS MISIJOMS.

re-

Spalių 25 dieną sueina vie- 
neri metai, kai šv. Kazimiero 
parapijos Moterų Komitetas 
pradėjo pardavinėti karo bo
nus ir ženklus prie savo baž
nyčios. Jos tikrai gražiai vei
kia karo laimėjimui. Per 
šiuos metus pas jas parapi
jiečiai išpirko karo bonų už 
$60,000.00, o ženklų už 15,000.

Pirmosios pardavėjos buvo 
šios: B. Mickūnienė, A. Bar- 
čienė, E. Ariškevičienė, J. 
Baranauskienė, M. Šinkūnai
tė, O. Urbonienė, E. Norkie
nė. Dabar atsirado daugiau 
pagelbininkių šiam gražiam 
ir naudingam darbui: A. Ba
rauskaitė, A. Stankutė, A. 
Žedalis, J. žedalis, T. Ba
rauskas, T. Balčiūnaitė. Lau
kiama, kad ir daugiau prisi
dėtų.

Karo bonai pardavinėjami 
prieš pamaldas ir po pamal
dų kiekvieną sekmadienį. 
Pardavėjos dabar darys su
sirinkimus kiekvieną mėnesį 
pas kitą pardavėją. Girdėti, 
kad jos žada ir uniformą įsi
gyti. Tai tikrai „madniai” at
rodytų ir gal dar daugiau 
bonų parduotų.

Visos katalikės moterys 
Philadelphijoj per metus par
davė karo bonų už 12 mili
jonų su viršum. Ir šv. Kazi
miero Moterų Komitetas at
liko savo pareigas labai gra
žiai. Didžiausia garbė tenka 
jų vadovei p. B. Mickūnie- 
nei, kuri kartais viena per ke
lius sekmadienius 
pareigą. Visus 
tvarko ir bonus 
dažniausiai ji.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO
ŽURNALAS

22,213 Vaikų

atliko tą 
rekordus 
parduoda

SURAŠOMI KARIAI

Šis sekmadienis — Misijų 
sekmadienis. Kiekvienais me
tais Bažnyčia mini tą dieną 
kaip svarbiausią dieną misi
jų idėjai praplatinti tarp ti
kinčiųjų ir gauti paramos 
tam svarbiausiam tikėjimo 
platinimo uždaviniui atlikti. 
Iš surinktų aukų išlaikomos 
visos katalikų vedamos mi
sijos plačiame pasauly.

Karo metai daug sunkeny
bių duoda ir misijoms, jų įs
taigoms, prieglaudoms, naš- 
laitynams, mokslo įstaigoms. 
Misijoms ir tikėjimui platin
ti draugijos prašo aukų iš a- 
merikiečių. Visose bažnyčiose 
daromos tokios rinkliavos. 
Kas paaukoja $1.00 ar dau
giau, tas yra nariu ir gauna 
daug atlaidų. Ypatinga mi
sijų iškilmė Katedroj bus 
spalių 24 d. 3:30 vai. p. p.

Šv. Kazimiero parapijos 
kunigai jau pradėjo lankyti 
parapijiečius — kalėdoti. Ta 
proga kunigai renka visų ka
rių vardus ir adresus, bei ki
tas žinias. Jau dabar iš para
pijos Karo Tarnyboj suregis
truota 340, bet vis dar dau
giau išeina. Paskutiniu lai
ku labai daug vedusių ir su 
šeimynomis vyrų šaukiami 
eiti karo tarnybon.

MINĖJO ŠVENTĘ

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Šv. Jurgio par. mokyklos 
vaikučiai visada atsimena 
spalių 4 d., nes tai sesutėms 
pranciškietėms didelė šventė. 
Tą dieną mokykloje pamokų 
nebūna.

Šiemet mokyklą jau lankė 
kun. J. Reilly, vyskupijos 
mokyklų vedėjas. Jis buvo 
labai patenkintas mokyklos 
tvarka. Kun. Reilly per 5 me
tus aukštesnėje mokykloje 
mokė berniukus. Jis pastebė
jo, kad lietuviams sekasi mo
kytis lotynų kalbos. O tai 
yra todėl, kad lietuviai pra
džios mokykloje mokėsi lie
tuvių kalbos.

Atlaidai
Spalių 17-19 d. d. pas mus 

buvo 40 vai. atlaidai. Tikin
tieji naudojasi Dievo malo
nėmis.

A. M. A.

KARIŲ BALSAS

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tet REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. į
WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičial |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $

Spalių 11 d. gautas laiškas 
iš tolimos Australijos nuo 
ką tik ten nuvykusio jauno 
kario Antano Čiurlionio.

Jis rašo, kad Australijoje 
Amerikos kariai gauna labai 
puikų maistą.

Tą pačią dieną ir nuo jau
nesnio Čiurlionio, Petro, gau
tas laiškas, kuriame jis rašo, 
kad jis priimtas į Amerikos 
avijacijos korpusą, mokytis 
skrajoti padangėse. Jaunuo
lių karių motina yra vien-
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Washington. — Lenki 
riuomenės vyskupas Gai įO 
pranešė, kad iš Lenkijoj 
sai buvo deportavę apie fa J™ išėję 
ną milijoną vaikų, kuri ( jnA 
nuošimčių bus jau 
Daug lenkų vaikų žuvę

lietuvių pa

nešė kleb.

spiel30 jau- 
1" jų neužmir- 

įsuku vaiKų žuvę , « ,
j e į Kirgizų stepes ir Art

„VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jaunimo or
ganizacija — Lietuvos Vyčiai.

„VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiksluotas 
ir deda įdomių 
kos ir užsienio.

„VYTYJ” rasi žinių
„VYTIS” rašo apie

judėjimą.
„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

Ignas Sakalas ir „VYČIUI” bendradarbiauja 
jo sukviesti įžymiausi literatai.

„VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų, tinkamų 
seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: „Tenelieka nė vieno, kuris 
neužsisakytų „VYTIES”. Tenelieka nė vienos 
katalikiškos jaunimo organizacijos, ar nors 
mažiausio skyriaus, kurie neskaitytų „VY
TIES”. Visi skaitykime „VYTĮ”!

„VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

straipsnių, žinių ir Ameri-

iš viso pasaulio.
Amerikos lietuvių jaunimo

Margareta Digryte
Žymi smuikininkė, muzi

kos mokymo prižiūrėtoja. 
Ši jauna ir gabi lietuvaitė jau 
suspėjo atsižymėti savo di
džiu talentu smuikos groji
me. Už savo gabumus gavo 
stipendiją iš New Yorko 
Philharmonijos Simfonijos 
Draugijos per 6 metus. Bai
gusi koncertavo National 
Orcherstral Draugijos orkes
tre. Kada buvo Pasaulinė pa
roda, tai ji grojo keletą pro
gų įvairiuose programose ir 
tada, kada buvo Baltijos val
stybių Diena.

Ji dažnai kviečiama įvai
rių amerikiečių žymių orga
nizacijų ir klubų, pav.Daugh- 
ters of the American Revolu
tion, Kiwanis Clubs ir kit. ... v. .
Ir tokie garsūs universitetai, iečiai gali gauti leidimą 
kaip Princeton, Vassar Col
lege, ir Penn State, kvietė 
ją groti. Paskutiniu laiku 
daug sykių grojo įvairiose 
kariuomenės ir jūrininkų sto
vyklose.

Lietuvių koncertuose ir di
desniuose susirinkimuose 
mielai smuikavo ir linksmino 
lietuvius, čia pažymėtina, 
kad ji karšta lietuvaitė ir 
mielai sutiko pagroti ir Phi
ladelphijos lietuviams, ir už 
tai savo talentą aukoja lie
tuviams nuo karo nukentė- 
jusiems sušelpti. Tai tikrai 
kilnios sielos menininkė ir 
muzikos profesionalė. Ji 
gros lapkričio 14 d. Liet. Mu- 
zikalinėje svetainėje, lietuvių 
gelbėjimo koncerte.

Margareta Digrytė yra 
baigusi New Yorko universi
tetą B. A. laipsniu. Jau anks
čiau ji mokė mokyklose, o da
bar yra muzikos vedėja Val
ley Stream, L. I. viešojoj mo
kykloj. Gyvena pas savo tėve
lius Great Neck, L. I. N. Y.

Džiaugiasi Philadelphijie- 
čiai, galėsią sulaukti pas sa
ve tokią malonią ir garsią 
smuikininkę. Linkime ir to
liau lankyti lietuvius su mu
zikos garsais ir taip stiprin
ti jų dvasią.

,, Y A JL .1 U

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

gelsko ledynus.
Vyskupo nuomone, Rt 

j e dar gali būti gyvų 601 
lenkų vaikų, bet iš jų ne 
giau kaip 125,000 yra c 
ge su tėvais. Lenkams p 
ko iš Rusijos išvežti į sat 
vietas tik 22,213 vaikų. IT

Iš išgelbėtų vaikų ley 
9,251 nusiuntė į Persiją, 4, 
— rytų Afrikon, 4,000 —Ey 
lestinon, 3,000 — Indiją

1 ■ įsg 3,000 — Egiptan.

NEPILIEČIŲ SAMDYMAS GREITESNIS 
____ *

Washington. — Dabar ne-

gentė Marijona Bilevičiūtė 
Čiurlionienė, našlė a. a. Jo
no Čiurlionio, kuris tarp Phi
ladelphijos ričmondiečių, kai
po visuomeninis veikėjas, bu
vo labai įžymi asmenybė.

Pranešėjas.

IŠ NELIETUVIŲ SPAUDOS

Vietiniame ukrainiečių 
laikrašty „Amerika”, spalių 
9 d. numery buvo kunigo Juo
zo Prunskio atvaizdas ir pra
nešimas apie įtartiną jo už
puolimą Chicago j e.

dirbti svarbiuose karo dar
buose per 48 valadas nuo to, 
kai jų aplikacijos pasiekia 
įstaigą, kuri tai sprendžia. 
Anksčiau prašymų patvirti
nimas imdavo keturias savai
tes.

Provost Marshal General 
tvarkė šią programą Karo ir 
Laivyno Departmentams, im
damasis veiksmų daugumoje 

j atvejų per 48 valandas po to, 
kai svetimšalių anketos bu
vo gautos. Didžiausia proble
ma buvo tas anketas persiųs- 
iti galutiniam sprendimui į 
Provost Marshal General įs
taigą. Yra reikalinga, kad bū
tų informuoti valdininkai, 
kurie priskirti personalo sau
gumą liečiantiems reikalams. 
Dėlto buvo reikalaujama, kad 
visos svetimšalių anketos 
praeitų pro atitinkamus val
dininkus. Procedūra buvo 
neišvengiamai lėta ir anketų 
skaičius buvo toks didelis, 
kad atidėliojimai kritiškuose 
atvejuose buvo neišvengiami.

Nėra jokio apribojimo 
prieš svetimšalių samdymą, 
nežiūrint ar jie yra piliečiai 
sąjungininkų, neutralių, ar 
priešo šalių. Tačiau tokiais 
atvejais reikalaujama, kad 
darbdavys gautų Karo ir Jū
rų Departmentų sutikimą 

■■ prieš samdydamas svetimša- 
į lį jūrų aviacijos užsakymų 
. darbams ir taipgi tų dviejų 
. departmentų tiems užsaky- 
. mams, kurie pažymėti, kaipo 
. slapti.

Duodant teisę Tarnybų Ko
mandoms ir Aviacijos Aprū
pinimo rajonams veikti už 

į Karo ir Jūrų Departmentus 
svetimšalių samdymo progra
moje, ilga eilė įvairių valdi
ninkų veiksmų panaikinama 
(OWI pranešimas).

RUOŠA POLITIŠKAM 
„RALLY”.

Londone Mokoma 
Lietuvių Kalbos

•ličius 
įitis

H

Lenkai PrisipažjU
Vilniaus Užgrobi®

lenytė pradėjo Londone lie
tuvių vaikams dėstyti lietu
vių kalbą. Kadangi per karą 
lietuviai neteko savo parapi
jos salės, vaikučiai pamo
koms renkasi į lietuvių baž
nyčios zokristiją. Jų susi
renka apie 20.

Šį reikalą visais galimais 
būdais remia klebonas kun. 
Dr. K. Matulaitis. Tik gaila, 
kad Londono lietuviai gyve
na gana išsisklaidę, vaikams 
gana sunku suvažiuoti. No
rima suorganizuoti lietuvių 
kalbos pamokas ir paaugu
siems.

Londono lietuvių parapijos 
klebonas kun. Dr. K. Matu
laitis kreipėsi į savo para
pijiečius, skatindamas pri
imti pas save dienai kitai pa
viešėti nuvykstančius į Lon
doną Amerikos karius lietu
vius.

Pats klebonas šiame reika
le tarpininkauja.

Lisabone Domisi
Lietuvių Spauda

Portugalijoje tebeveikia 
Lietuvos konsulatas. Jame 
buvo atsilankęs LKFSB. ko
respondentas ir apsidžiaugė 
radęs keletą egzempliorių 
„Lithuanian Bulletin”, šį biu
letenį redaguoja Lietuvių 
Tautinės Tarybos nariai, o jo 
leidimą medžiagiškai ir ki
tais būdais paremia lietuviai 
amerikiečiai. LKFSB. kores
pondentas gautą medžiagą 
perdavė Portugalijos dienra
ščiui „Novidades”.

v Prisimindamas Vilnį 
$ netolimą praeitį, „Polish! 
X view” skelbia, kad jį 192| 
V spalių 9 d užėmė „a Frea 
Š lish Corps conducted by 
į neral Zeligowski”.

Kiek tas korpusas ir v 
jo veiksmas buvo „free” 
skleidžia patys lenkai: |

Lenkų laikraštis „Tw 
nik Polski” Nr. 33, pus 
rugp. 22 d. paskelbė, 
Francesko Tomassini, pir 
italų ambasadorius Lėni 
je, savo atsiminimų kny 
nupasakoja tokį Pilsud 
prisipažinimą: kai Pilsud 
pasitraukė iš vadovybės 
kai atsisveikino su dipl( 
tinio korpuso nariais, jis 
prašė, kad dar pasiliktų 
glijos ir Prancūzijos m 
teriai. Pilsudskis valan 
pasišalino ir grįžo nebe ii.. . w 
šalo drabužiais, o savo p 
šaulių švarku ir pasakė:1g, 

„Dabar, kai jau esu pn. 
čiu žmogumi, noriu nuo ą. 
sąžinės nusimesti vieną i 
dėmę, kurią papildžiau p 
jus. Ponai, tikriausiai, : 
menate, kad kai gener 
Želigovskis užėmė Vilnių; 
šiuo reikalu padarėte in 
venciją ir aš tada pareišk ™lia. 
kad aš nieko apie tai než 
jau. Taigi, norėjau pone 
šiandien pasakyti, kad tai

.. ,, J akewitzvo netiesa . T,"
iliski

Tomassini prideda, ? 
ambasadoriai atrodė h jmortas 
nustebinti tuo pareiški :^a 
Tą viską, kaip anksčiau 
nėjome, paskelbė pačių 
kų laikraštis.

Belgijos Spauda 
Gerbia Kovotoją

Tel. DEW. 5136
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LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jerse] 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Carmen 
prižanauskas

heckis

Viengenčiai Petras Satins- 
kys, Pranas Pūkas ir kiti iš
sijuosę, visa energija ir uo
lumu, dirba, veikia, kad spa
lių 31 d. suruoštų čia poli
tišką „Rally” — pajuokavi
mo, pasilinksminimo sueigą. 
Bus antrą valandą po pietų 
Lietuvių Muzikalėje Svetai
nėje, prie Allegheny ir Tilton 
gatvės. Įžanga visiems dykai. 
Kviečiami visi vyrai ir 
moters.

To paruošimo vedėju bus 
čia visiems gerai žinomas 
stambus biznierius ir didelis

Aukštąjį mokslą baigusi 
Anglijoje, p-lė Stasė Prapuo-

Šv. Jurgio parapijos rėmėjas 
Klemensas Stepanavičius; o 
jo padėjėju bus čia irgi vi
siems gerai žinomas viengen
tis Baltrus Liepa; kuris taip 
anglų, kaip ir lietuvių kalbo
je labai iškalbus žmogus.

Gros vietinių jaunų lietu
viukų benas. Bus žymių sve
čių ir kalbėtojų. Savaime su
prantama: alučio irgi nesto
kos... Nes, kaip lietuviai sa
ko: sauso, nieks neklauso...

Patrijotų slaptas laikraš
tis nacių okupuotoje Belgijo
je „Libre Belgique” savo 
skiltyse iškėlė didelį pasi
šventimą nacių areštuoto pre 
lato Van Waeyenberg. šis 
aukšto mokslo belgų prela
tas buvo paskirtas Liuveno 
katalikiško universiteto, ku
riame yra studijavę daug lie
tuvių, rektoriumi.

Naciai norėjo pradėti mo
bilizuoti studentus priversti
niems darbams ir paprašė, 
kad jis įteiktų studentų są- 
raš ą. Rektorius atsisakė tą 
padaryti, pareikšdamas, kad 
sąrašas paslėptas, niekas jo 
nežino, išskyrus patį rekto
rių, o jis savo studentų neiš- 
duosiąs.

Naciai drąsųjį universiteto 
rektorių areštavo.

LIETUVIŲ RADIO PROGR.
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.u

Nrbak 
MitcheU 

pasauskas 
porkevičius 
hdler 

pciauskas 
įkaitis 

Jatavičius

Direktorius .
antanas dzikas fwynas 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga, 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Ps 
keleivingiems suteikiama nakvyn<

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar nakty.
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SPONDENTŲ PRANEŠIMAI

sų kariai 
ykolo lietuvių

aip pranešė
Semėžis, yra išėję
iėn apie 130 jau- 
trapija jų neužmir- 
uosime jų sąrašą:

Zebleckas 
Nerbak 
Bluvas 
Norkevich

Bagočius, o pinigus priims— 
M. Beržanskis. Laimėjimus 
pranešinės Dom. Anulionis.
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Joseph
Boleslas Waclavicz 
Edward Baginski 
Joseph Shaklis 
Stanley Bayle 
William Staunch 
Vincent Paualuskas 
Anthony Maculaitis 
Albin Milvid 
Martin Ruzgis 
James Bannon 
Joseph Navickas 
William Pocius 
Frank Adomaitis 
William Bluvas 
Joseph Poplowski 
Anthony Rimša 
Joseph Raila 
John McMahon 
Joseph Heysey 
Francis Santa Maria 
Stanlyey Drancikas 
Ernest Zeleckas 
Edward Miskewitz 
Frank Krizon 
William Medesauskas 
Edward Grekstas 
Stanley Šankus 
Matthew Paragus 
John Grigalunas 
Alexander Nenorta 
Stanley Razilevičius 
Peter Dauglas

Elizabeth, N. J

Newark, N. J

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA 
 *-----------

Dar viena auka.
Spalių 14 d. Federacijos 

skyriaus susirinkime patirta, 
kad Lietuvių Tautinės Tary
bos pirmininkui pulk. Kaziui 
Griniui, redaguojančiam „Li
thuanian Bulletin,” reikalin
ga rašomoji mašinėlė. Nutar
ta mašinėlę gauti, nupirkti ir 
padovanoti Liet. Tautinei 
Tarybai.

Nutarimas jau įvykdytas. 
Mūsų žinomas veikėjas J. 
Rickis jau išsiuntė pulk Gri
niui Remington mašinėlę.
• Lauksime, kuo kitų mies
tų lietuviai prisidės Lietuvių 
Tautinės Tarybos darbui pa
remti.

$5,000 įvairioms Lietuvos ar 
Amerikos lietuvių švietimo, 
labdarybės įstaigoms, knygų 
leidimui ar kitiems lietuviš
kos kultūros reikalams.

Nuo savo įsikūrimo Šv. Ka
zimiero kapinės jau yra pa
aukojusios lietuviškai visuo- 
nemei $166,400. Šias žinias 
patiekia „Amerikos Lietuvių 
Katalikų Darbai”, Liet. Ku
nigų Vienybės išleistoji ver
tinga knyga. Joje yra visų 
lietuviškų parapijų ir lietu
vių kunigų adresai, aprašy
mai lietuvių kultūrinių lab
darybės įstaigų. Gaila tik, 
kad ne visos įstaigos prisiun
tė reikiamą kiekį medžiagos.

Šis veikalas yra gausi me
džiaga lietuviškos išeivijos 
kultūros istorijai ir juo turė
tų susidomėti kiekvienas lie
tuvybe besiinteresuojąs in
teligentas. Ją galima gauti 
„Amerikos” įstaigoj. Jos kai
na 2 dol.

Darbai užsienyje
Nepaisant Amerikos pilie

tybės — jis gimė Chicagoje 
prieš 23 metus — Leonardas 
Ticcoli buvo italų armijoj. I- 
talijai pasidavus, kaip ir ki
ti italai, jis tapo civiliu. Vie
na iš jo pirmųjų pareigų bu
vo bandyti sužinoti, kas atsi
tiko su jo broliu Filipu, ku
ris tarnavo Amerikos armijo
je. Leonardas nuvyko pas A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
direktorių, arti jo namų Si
cilijoj.

Leonardas atsiminė viene
tą kuriame brolis tarnavo. 
Su tomis informacijomis 
Raudonojo Kryžiaus direkto
rius galėjo veikti. Atsakymas 
gautas, kad Filipas sveikas 
ir be jokių nelaimių pergyve
no Sicilijos kovas. Leonardas 
sujaudintas skubiai bėgo na
mon pranešti tėvams apie 
brolį.

Šis atsitikimas tik pabrė
žia darbą, kurį Raudonasis 
Kryžius atlieka drauge su 
mūsų ginkluotomis jėgomis. 
Kiekvienoje svarbioje „leave” 
vietoje, Raudonasis Kryžius 
įsteigė tarnybos klubus ir po
ilsio centrus. Nuo Islandijos, 
aplink pasaulį, ligi Alaskos 
iš viso 290 tokių įstaigų da
bar veikia. Kariai jose būna 
aprūpinti lovomis, geru mais
tu ir visokiais pasilinksmini
mais.

Raudonojo Kryžiaus „klub- 
mobiliai” aptarnauja tuos, 
kurie negali atlankyti tų 
„leave” vietų. Jie aplanko 
tolimas vietas, kur kariams 
nuveža užkandžių, kavos, ci
garečių ir t. t. Kai kurie 
„klubmobiliai” yra aprūpinti 
kino mašinomis, fonografo 
plokštelėmis, garsiakalbiais, 
knygomis ir kitais daiktais.

Be darbininkų, kurie dir
ba šiuose klubuose ir „klub- 
mobiliuose, Raudonojo Kry
žiaus atstovai tarnauja mūsų 
pulkams, kur tik jie apsisto
ję, kad tik jiems padėtų. Jie 
rašo laiškus vyrų šeimoms 
ir teikia kitokią pagalbą mū
sų kariams ir jūreiviams. Iš
lavinti Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai dirba prie medi
cinos vienetų. Jie aplanko su
žeistus, sutvarko palinksmi
nimo programas.

Apie 700 Raud. Kryžiaus 
darbininkų, visi puikiai išla
vinti, dabar dirba ligoninėse 
užsienyje.

Dūmai be karo
Neseniai apsilankiau pas 

savo draugą Bernardą Šoką. 
Radau visą šeimą ką tik pa
valgius. Sokienė plovė — du- 
binius, duktė Marijona šluos
tė, duktė Ona valė aslą, o 
jaunesnioji duktė Barbutė 
rengėsi kur nors eiti. Norė
jau pasiūlyti Šokui cigaretę 
užsirūkyti.

„Dėkui, namuose nerū
kau,” — tarė Bernardas.

„Kodėl?”
„Jei dar aš su cigaretėmis 

prisidėčiau prie pačios, duk
terų, tai namuose pro dūmus 
negalėtum viens kito maty
ti.”

Dovanotina klaida
„Jonuk, atnešk man pus- 

bliūdį”.
„Prašau”.
„Kam tu, žioply, bliūdą su

daužei?
„Padariau, kaip sakei; pa

ėmiau bliūdą ir perskėliau 
per pusę, kad būtų pusbliū- 
dis.”

Bazaras pratęstas.
Švč. Trejybės lietuvių 

rapijos bazaras dar pratęs
tas trims dienoms. Jis bus 
dar spalių 20, 22 ir 24 d. d. 
Galutinis bazaro užbaigimas, 
visų dovanų išdalinimas bus 
sekmadienį, spalių 24 d.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis ir 
visa bazaro komisija kviečia 
visus vietos ir apylinkės lie
tuvius gausiai dalyvauti.

Radijo koncertas
„Lietuvos Garsų” radijo 

koncertas bus sekmadienį, 
spalių 31 d., 4 vai. popiet, šv. 
Jurgio draugijos salėje, 180 
New York Avė. Vadovauja 
Ona ir Stasys Pociai. Bilie
tai po 85 c., vien tik šokiams 
po 50 c.

Koncerto programą išpil
dys pagarsėję dainininkai: 
Marijona Kižytė, Aleks Va
siliauskas, Br. Brundzienė, 
Violeta Tamkiūtė, Edna Ro
kus. Vietiniai vaidintojai su
vaidins juokingą komediją. 
Radijo choras padainuos. Br. 
Brundzienės vedama mergai
čių grupė pašoks tautiškus 
šokius. Solistams akompa
nuos Marytė šlikaitytė ir J. 
Brundza.

Tai bus „Holloween” vaka
ras, tad juokingiausiai apsi
rengęs gaus dovaną.

Šis koncertas rengiamas 
lietuviškai radijo programai 
palaikyti. Iš anksto yra iš
siuntinėta laimėjimo knygu
čių, kurias prašoma grąžinti 
prieš koncertą ar įduoti kon
certo metu.

Visi, o visi kviečiami į šį 
rudeninį koncertą, vaidinimą 
ir šokius.

Pocių vedama radijo pro
grama perduodama kiekvie
ną šeštadienį nuo 4:30 iki 
5 vai. popiet iš WBNX sto
ties, 1380 klcs.

Rengėjai.

pa-

Nemunėlis.

Rochesterio lietuvis Londone
Londono lietuvių parapiją 

aplankė Amerikos lietuvis 
karys Petras Saunoras kilęs 
iš Rochester, N. Y. Jisai yra 
sveikas, patenkintas tarnyba, 
nors ji gana pavojinga. Vie
nas jo brolis tarnauja Hava
jų salose, kitas-S. Carolinoj, 
kariuomenei.

Saunoris domisi Lietuvos 
gyvenimu ir jos praeitimi, 
bet Londono lietuviai neturė
jo jo ieškotų knygų apie Lie
tuvą. •

Londono lietuviai buvo su
tikę ir chicagietį karį Anta
ną Skliutą. Jisai yra sveikas 
ir linksmas. Turi pastovų ir 
gerą darbą kariuomenėje. Iš 
Argentinos su laivu į Londo
ną atplaukė jūreivis Antanas 
Bielys. Jis laive tarnauja jau 
14 metų, yra apvažiavęs daug 
kraštų, buvęs ir New Yorke.

Telšiai Argentinoj

Pietų Amerikos lietuviai 
vis dar nepamiršta ryšio su 
savo tėvyne. Argentinoje, 
Buenos Aires mieste, yra 
„Klaipėdiečių viešbutis”, ki
toje vietoje yra restoranas 
„Telšiai”.

Lietuviškame Argentinos 
laikraštyje taipgi garsinasi 
„Pirma Lietuviška šoferių 
Akademija” ir „Didelė Lie
tuvių Poliklinika”, restora
nas „Alytus”.

Gerai pasakė
Mokytojas: Gerai, vaike

liai. Kaip jūs vadinate asme
nį, kuris viską jums padaro 
ir niekuomet nieko iš jūsų 
nenori ?

Viadukas: Bepročiu, ponas 
mokytojau.

Negali pasakyti.
Mokytoja: Pasakyk man, 

Pranuke, iš ko daromos deš
ros?

Pranuke: (tyli)
Mokytoja: Rodos, jei ne

klystu, esi mėsininko duktė 
ir turėjai ne kartą matyti, 
kaip dešros yra dirbamos.

Pranuke: Mačiau, panele 
mokytoja, bet negaliu pasa
kyti, nes tėvelis aiškiausiai 
uždraudė sakyti, kaip jos 
dirbamos.

Didžiulis bazaras
Šv. Petro ir Povilo para

pijos bazaras bus šį sekma
dienį, spalių m. 24 d. Pradžia
— 2 vai. p. p.

Bazarui rengti yra suda
rytas Vyriausias Komitetas 
iš moterų draugysčių pirmi
ninkių: Rožančiaus dr. — A. 
Jankūnienė, šv. Onos — S. 
Juozapavičienė, Apaštalystės 
Maldos — A. Karvojienė, 
Amžino Rožančiaus — E. Li- 
tvinienė, Tretininkų — O. Mi- 
lukienė. Be to, į tą komitetą 
įeina kun. J. Starkus ir Juo
zas Žilevičius, vadovybėje 
kun. klebono J. Simonaičio.

Bazaro sėkmingumui ren
kamos aukos. Rinkliavą pra
dėjo Amžino Rožančiaus dr. 
aastovės — E. Litvinienė, V. 
Laurynienė, M. Vaškienė, E. 
Žemaitienė; šv. Onos dr. ats
tovės — E. Savickienė, V. 
Karalevičienė; Tretininkų — 
E. Misiukevičienė, A. Degu
tienė ; Apaštalystės Maldos
— A. Karvojienė, V. Mickie
nė.

Įvairiems darbams (užkan
džiai, gėrimai, patarnavi
mas...) draugijos numatė 
darbininkes. Amžino Rožan
čiaus dr.: — M. Pavalkienė, 
T. Goštautienė, M. Gedminie
nė, O. Kakštienė, E. Kačio- 
nienė, E. Vaitulionienė, E. 
Žemaitienė, M. Vaškienė, E. 
Savickienė, S. Balandienė, V. 
Kirvelevičienė, P. Kirslienė, 
V. Laurynienė. šv. Onos dr.:
— St. Juozapavičienė, S. De- 
venienė, V. Karalevičienė,, J. 
Raulonienė, O. Kašelionienė, 
M. Gincienė, V. Lunskienė, 
Iz. Lukšienė, P. Krantauskie- 
nė, B. Pauliukienė, E. Navic
kienė, U. Džiovelienė. Treti
ninkų dr.: — Ona Milukienė, 
E. Misiukevičienė, J. Norbu- 
tienė, A. Degutienė. Apašta
lystės Maldos dr.: — A. Kar
vojienė, V. Mickienė, K. Lise- 
vičienė, A. Jankūnienė, E. 
Kačionienė. Rožančiavos dr.: 
Ant. Jankūnienė, K. Salelio- 
nienė, M. Ruzgienė, M. Kir
velevičienė, O. Mockelienė, J. 
Vitkauskienė, M. Vitkauskie
nė, Iz. Lukšienė, O. Luckie- 
nė, E. Kačionienė, M. Gedmi
nienė, O. Rudžionienė.

Laimėjimo knygutes prii
minės — V. Bernatonis, St. 
Morkevičius, L. Mockelis, A. 
Mikulskis. Prie durų kontro
lę darys — K. Petravičius, 
A. Apanavičius. Lošimams 
vadovaus — Teresė Pečiu
kaitis, Sofija Vengraitis.

Atsigaivinimui pramogos 
gėrimais pavaišins — P. Kir- 
velevičius, St. Rogers, J. Gar- 
bačauskas, S. Pinkevičius, J. 
Litvinas, R. Petručionis, J.

New Britain, Conn MECHANIKŲ KURSAI

Spalių 18 d. Brooklyn YM 
CA amatų mokykla, 11’21 
Bedford Ave., atidaro ūkio 
mechanikų kursus.

Šie kursai skiriami ūkinin
kams ar tiems miesto gyven
tojams, kurie norėtų išsikelti 
į ūkius.

Spalių 17, 18,19 d.d. at- 
šventėm 40 valandų atlaidus 
mūsų parapijoj. Altorius bu
vo gražiai papuoštas balto
mis gėlėmis, o švč. Sakra
mento garbintojų atsirado 
nemažas skaičius. Kun. J. 
Kidykas sakė visus pamoks
lus. Šįmet svečių kunigų bu
vo 24. Visiems teko nors va
landėlę praleisti su kleb. kun. 
M. Pankumi, kuris šiomis die
nomis nemažai serga. Gaila, 
kad neteko jam pasidžiaugti 
kartu su visais savo gražioj 
išpuoštoj bažnyčioj. Linkime 
jam greitai sustiprėti.
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— Mirė F. Sakalauskienė. 
Paliko dideliame nuliūdime 
savo vyrą. Palaidota iš šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios.

— Šį sekmadienį, spalių 
24 d., tretininkų draugija tu
rės parapijos naudai vakarie
nę. Bilietai po 1 dol. Visi iš 
visur kviečiami.

— Naujos salės statymo 
komisijos ir visų parapijiečių 
susirinkime kleb. kun. J. Kin
ta pranešė, kad vienas mūsų 
karys atsiuntė iš užjūrio sa
vo auką salės statybai.

— Spalių 17 d. buvo Šv. 
Vardo vyrų draugijos para
das. Lietuviai ar tik ne gau
siausiai dalyvavo. Lygino- 
mės su didžiausiomis Pater- 
sono parapijomis. Valio vy
rams!

Staigiai mirė Elenora Za- 
patkiūtė, 22 amžiaus, šir
dies liga. Ji buvo visų gerai 
žinoma ir nepaprastai gerbia
ma už savo gerumą, kuklumą 
ir gražų pamaldumą. Gėlių 
buvo prikrautas visas kam
barys, o užsakytų Mišių la
bai daug. Ji paliko tėvą, mo
tiną, ir tris brolius; vienas 
iš jų, Raymundas, dar nežino, 
kad jo sesutė mirus, kadan
gi jis išvežtas į pasaulio ka
riaujančias dalis.

ARK.

Lietuviai Kariai 
Visur Susitinka

Stephen A romi ski s
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Amerikos karys Antanas 
Kumpelis iš Athol, Mass., ga
vęs penkias dienas atostogų, 
atvyko pamatyti Londono. 
Jis buvo Pietinėje Britanijos 
dalyje, bet ten jam pabodęs 
nuolatinis lietus.

Kai į Londoną atvyko, bu
vo graži vasaros diena. Ne
žinojo, ar yra lietuvių bažny
čia Londone. Klausinėjo ką 
sutikdamas. Sutiko vieną žy
dą, kuris jam pasisakė esąs 
baltgudis iš Kauno. Su tuo 
„baltgudžiu” buvo mergina, 
kuri gražiai kalbėjo lietuviš
kai ir ši davė jam Londono 
lietuvių bažnyčios adresą.

Pusę dienos klajojęs, Kum
pelis surado. Jis sveikas ir 
stiprus vyras. Turi sesutę 
Floridoje. Tėvai ir brolis — 
Vabalninke. Nors ir teiravosi 
apie juos per Raudonąjį Kry
žių, bet iki šiol negavo žinios. 
Jisai pasakojo Londono lietu
vių klebonui kun. Dr. K. Ma
tulaičiui, kaip pietų Anglijo
je vienoje aludėje netikėtai 
sutiko Pr. Jakaitį iš Brock- 

tono. Abiems buvę džiaugs
mo.

EVergreen 8 - 9770 Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas
Joseph Garszva

Spalių 16 d. mūsų bažny
čioj apsivedė Marijona Obe- 
jūtė su J. Jaku. Vestuvės bu
vo gražios ir labai tvarkin
gos. Marijona priklausė prie 
choro, ir visi choristai, įver
tindami jos gražų pasišventi
mą, susirinko giedoti šv. Mi
šių metu.

3 Bluvas 
rd Zemeckis 
h Barštis 
Bs Nerbak 
nse Mitchell 
.ei Stasauskas 
nt Morkevičius 
nt Zeller 
By Stanciauskas 
iel Žemaitis 

<r f r Ignatavičius 
«1 Peck 

METO- h Dietz 
TreWai''1' Juodzukynas

1 Sidaris 
ent Kawalski

’ rd Sukis 
h Uzupus 
any Staunch

NoJDfci
J. Jokubavičius

Graborius—Baisamuotojas

os Spauda i m* Waterbury, Conn
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Kovotoją

slaptas laikraš- 
upuotoje Belgijo- 
Belgique” savo 
ėlė didelį pasi- 
cių areštuoto pre 
Taeyenberg. šis 
slo belgų prela- 
tskirtas Liuveno 
universiteto, ku- 
udijavę daug lie
tumi.
rėjo pradėti mo- 
ientus priversti- 
ms ir paprašė, 
:tų studentų są- 
rius atsisakė tą 
reikšdamas, kad 
ėptas, niekas jo 
'•rus patį rekto- 
0 studentų neiš-
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Tel

Charlfr
2RIKOS” administraci- 
llite gauti A. Vaičiulai-
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fga gausiai iliustruota, 
Pbil^ 56 pusi, ir yra Lietuvių

tfodmS* rinio Instituto leidinys. 
ieK| 'no egzemplioriaus kai-

qc0 užsįgakant 50 eg- 
Uorių ar daugiau—30c.Vtai

jųjį universiteto 
štavo.

Waterburio Amerikos Lie
tuvių Tarybos visų delegatų 
susirinkimas įvyks lapkričio 
7 d. Bus pilnai apkalbėta, 
kaip prisiruošti Vasario 16 
šventės minėjimui.

Lietuvių Komitetas Ame
rikai Ginti rodys judomus, 
kalbamus paveikslus sekma
dienį, spalių 31 d., 48 Green 
Gatvės salėje, 2:30 vai po 
pietų. Vadovaus Roy Walch, 
karo informacijos įstaigos 
vedėjas. Programa susidės 
iš 8 paveikslų. Bus ir žymių 
kalbėtojų. Kartu bus parduo
dami karo bonai.

Rengėjų komisija kviečia 
visus atsilankyti. Bus proga 
išgirsti įdomių kalbų ir pa
matyti įdomius paveikslus. 
Pelnas skiriamas Raudona
jam Kryžiui.

Mūsų parapijos tretinin
kės labai gražiai dalyvavo 
procesijoj per atlaidus. Vi
sos nešė degančias žvakes. 
Gal ne viena prisiminė tuos 
laikus brangioj Lietuvoj, 
kuomet ėjo viešoj procesi
joj. Tai pirmas jų toks vie
šas pasirodymas.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

M.J.C.

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

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

Šv. Kazimiero kapinių dide
lės aukos lietuvių įstaigoms.

Chicagos Šv. Kazimiero 
kapinių vadovybė beveik kas
met paskiria nuo $500 iki

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. |



Rengia Švento Vardo Draugija 

Penktadienį, SPALIŲ-OCT. 29 d., 1943 
. ANGELŲ KARALIENES PAR. SALĖJĘ

KUNIGŲ PROVINCIJOS 
NAUJA VALDYBA

Kunigų Vienybės Rytų 
Provincija spalių 19 d. pas 
kun. K. Paulonį turėjo savo 
metinį susirinkimą, kuriam 
vadovavo kun. N. Pakalnis. 
Dalyvavo 20 kunigų. Susirin
kime iškelta labai daug svar
bių klausimų, kuriems iš
spręsti numatytos atitinka
mos priemonės.

Naujon provincijos valdy- 
bon išrinkta: pirmininku — 
kun. Pijus A. Lekešis, Mas- 
petho par. vikaras; sekreto
rium — kun. Mykolas Kerne- 
žis, Bayonnės par. klebonas; 
iždininku — kun. Juozas A- 
leksiūnas, Angelų Karalienės 
par. klebonas.

Naujoji valdyba jau pra
dėjo eiti savo pareigas.

„Amerikos” reporteriui pa 
vyko sužinoti, kad K. V. Pro
vincijos nariai labai palankiai 
sutiko pranešimą apie ruošia 
mą „Amerikos” dešimtmečio 
sukakties minėjimą. Visi ku
nigai pasižadėjo dalyvauti 
iškilmingoje vakarienėje ir 
būti jos rėmėjais.

Sveikindami naują K. V. 
Rytų Provincijos valdybą, 
linkime jai labai gražaus pa
sisekimo jos svarbiame dar
be.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
^?aO^32ES__VAKARIENE

„Amerikos” dešimtmečio 
minėjimo vakarienė jau turi 
daug susidomėjimo atgarsių. 
Ji bus gruodžio 5 d., 6 vai., 
Apreiškimo par. auditoriume. 
Bilietai po 2 dol.

Artimi „Amerikos” bičiu
liai jau klausia, kada galima 
pradėti bilietus platinti. At
rodo, kad nuo spalių 25 d. 
bus pats geriausias laikas 
bilietams platinti. Kas su
tinka juos platinti, maloniai 
prašomi kreiptis į „Ameri
kos” administraciją — čia 
bilietai bus mielai išduoti.

Šeimininkės jau iš anksto 
susitarė, kaip geriausiai sve
čius pavaišinti. Vakarienė 
tikrai bus įspūdinga. Tikima
si svečių ir iš tolimesnių vie
tų. Kas bilietą iš anksto įsi- 
gys, tikrai nesigailės.

Radio Voice of
1 p

MONDAY • WEDNESDAY
; JONAS VALAITIS

179 SOUTH 2nd STREET
* Brooklyn 11, N. Y.
; .EVergreen 8-7871

RUDENINIS BALIUS

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

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

Spalių - October

Brooklyno Lietuviai Gydyt

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

ĄMTRAKOS LIET
LEKŲ VISUOM
KULTŪRINIO i

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

PAVEI
se- 
lie-

Entered as Second-Cl 
Office at Brooklyn, 1

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

SAVAITR

EINA KAS PE

LIETUVIAI GYVAI REMIA 
TAUTINĮ KARO FONDĄ

Spalių 15 d. J. Garšvos įs
taigoje įvyko Tautinio Karo 
Fondo Lietuvių Amerikiečių 
Komiteto steigiamasis susi
rinkimas. Buvo atsilankiusi 
T. K. Fondo atstovė, Miss Ro
binson, kuri paaiškino komi
teto tikslus, veiklą. Komite
te pirmininku Tautinio Karo 
Fondo vadovybė pakvietė 
kun. Joną Balkūną. šiam pa
kvietimui entuziastiškai pri
tarė New Yorko Lietuvių Ta
ryba.

Steigiamajame susirinki
me pasiskirstyta pareigomis: 
pirm. kun. Jonas Balkūnas, 
vicepirm. Dr. Aldona Šliupai- 
tė ir J. Ginkus, ižd. J. Am
braziejus, organizacijų ko
misijos pirm. kun. K. Pau- 
lonis ir Mar. Kižytė, sekr. 
J. Ambrozaitė — Jolkovski, 
dovanų kom. pirm. J. Garš
va; komiteto nariais yra J. 
Jankienė, Barbara Darlys, 
EI. Jurgėlienė, Juozas Boley, 
adv. K. Jurgėla, O Valaitie
nė, J. Valaitis, Pr. Bajoras, 
Br. Brundzienė, J. Brundza, 
J. B. Laučka.

Komitetas kreipsis į drau
gijas, į atskirus asmenis, pra
šydamas remti Tautinį Karo 
Fondą (jo atsišaukimas ats
kirai spausdinamas).

RUOŠIASI KONCERTUI

Prano Stankūno koncertas 
įvyks spalių 24 d., sekmadie
nį, 5:30 vai. popiet, gražioj 
Town Hall, visai prie Times 
Square, New Yorke. Daini
ninkas turi paruošęs plačią 
programą, kurioje yra ir lie
tuviškų dainų.

Tikimasi, kad vietos ir a- 
pylinkės lietuviai palaikys 
savo menininką, kurs įdėjo 
daug darbo savo balsui lavin
ti. Kam tik laikas leis, turė
tų pasistengti paremti savo 
tautietį.

NAUJAS RADIJO LAIKAS
Jono Valaičio vedama lie

tuviška radijo programa nuo 
pirmadienio, spalių 25 d., bus 
perduodama pirmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais nuo 1 vai. 
popiet. Jo programos perduo
damos iš WBNX radijo sto
ties, 1380 kcs.

the Lithuanians
M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52. N. Y. 
MElrose 5-0333

REIKALINGI VYRAI!

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

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

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO

323 Berry Str., Brooklyn, N.

Kun. Pijus A. Lekešis,
Maspetho V. J. Atsimainymo par. vika
ras, naujasai Kunigų Vienybės Rytų Pro
vincijos pirmininkas, moksleiviams rem
ti „Motinėlės” draugijos centro sekreto
rius. K. V. Provincijos pirmininku kun. 
P. Lekešis išrinktas spalių 19 d. susirin
kime. Naujasai pirmininkas yra artimas 
„Amerikos” bičiulis, lietuviško darbo rė
mėjas ir žadintojas. Būdamas K. V. pro
vincijos pirmininku, jis bus ir K. V. cen
tro vicepirmininku. Kun. P. Lekešis šie
met minėjo kunigystės 15 metų sukaktį. 
Iš buvusio provincijos pirm. kun. N. Pa
kalnio pareigas jis jau perėmė. Sveikin
dami naująjį pirmininką, linkime jam 
gausių Dievo malonių visuose darbuose.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Angelų Karalienes 
Parapija

Apreiškimo 
Parapija

Tel. EVergreen 8 -
VALANDOS:

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

šventadieniais

me-
pa-

su-

Metinis parapijos koncer- 
tas-balius bus lapkričio-Nov. 
14 d., Transfiguration salė
je, Hooper St. ir Marcy Ave., 
Brooklyne. Dedama pastan
gų, kad jis pasisektų. Varg. 
Dulkė jau moko savo choris
tus naujų dainų, gi parapi
jiečiai, kviečiami klebono, 
rengias, ne tik patys ateiti, 
bet ir savo draugų atsivesti.

• Jurgis ir Marijona Tuma
soniai spalių 16 d. sulaukė 
vedybinio gyvenimo 25 
tų sukakties, kurią jie 
minėjo labai kukliai.

• Vytautas Gražulis
žeistas Italijos fronte. Jo tė
veliai Maspethe gavo prane
šimą. Linkime kariui išsveik- 
ti, o liūdintiems tėveliams 
reiškiama užuojautos.

• Pulk . K. Grinius spalių 
26 d. 8 vai. vak. kalbės Ame- 
can Common salėje, 40 E. 40 
Str., New Yorke, apie Pabal- 
čio respublikų ateitį ryto
jaus Europoje.

• Korp. Justas Jankus da
žnai parašo savo tėveliams iš 
tolimosios Indijos. Jis visa
da prisimena lietuvišką gy
venimą, kurio jau išsiilgęs.

° New Yorko Lietuvių Ta
rybos ketvirtuoju vicepir
mininku išrinktas Jonas Bui
vydas.

• Vincas T. Kvetkas, LRK 
SA. centro sekretorius, lan
kėsi Brooklyne. Tarėsi su 
kuopų sekretoriais.

• Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės mi
nėjimui jau ruošiamasi. Tuo 
rūpinasi N. Y. Lietuvių Ta
ryba.

® Kun. Jonas Balkūnas bu
vo išvykęs į Luzerne, Pa., į 
savo pusbrolio Andriaus Pil- 
konio laidotuves.

• 40 valandų atlaidai šv. 
Jurgio par. bažnyčioje spa
lių 17—19 d. d. praėjo labai 
iškilmingai.

• „Naujoji Gadynė”, socia
listų laikraštis, sustojo ėju
si. Daroma pastangų jai iš 
naujo leisti. Tuo daugiausia 
rūpinasi St. Strazdas.

• Juozas Stilsonas išvyko 
dirbti į „Lietuvių žinių” spau 
stuvę, Pittsburgh, Pa.

• Juozas Garšva šią savai
tę praleidžia New Yorko kal
nuose. Tai bene pirmą kartą 
per daugelį metų, kai p. Garš
va išvyko kelių dienų poilsio.

• Ukrainiečių muzikos ir 
liaudies meno vakaras bus šį 
penktadienį, spalių 22 d., 8:- 
30 vai. vak. American Com
mon salėje, 40 E. 40th St., 
(visai arti Grand Central 
stoties).

• Serž. Adomas Cuckelis lai susilaukė dukrelės ževe- 
buvo parvykęs Maspethan iš neros. Jaunos lietuvaitės tė- 
New Mexico.

Šv. Vardo dr-jos balius bus 
spalių 29 d., penktadienį, pa
rapijos salėje. Bilietas šiam 
vakarui bus 40c. Šis balius 
bus ypatingas, nes jame ža
da atvykti svečių iš tolimes
nių parapijų.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos mišios bus sekmadienį, 
spalių 24 d., 9 vai., o metinis 
susirinkimas įvyks 4 vai., po 
pamaldų. Visos narės prašo
mos dalyvauti ir mišiose ir 
susirinkime. Išgirsite praė
jusių metų veiklos apžvalgą 
ir kitų pranešimų.

Valdyba.

PADĖKA

Kleb. kun. J. Aleksiūnui, 
atnašavusiam iškilmingas šv. 
Mišias mūsų 25 metų vedybų 
sukakties intencija ir visiems 
sveikinusiems asmeniai ir 
laiškais mus sukakties die
noje, reiškiame nuoširdžiau
si ačiū.

Jurgis ir Marijona 
Tumasoniai

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Kazio Motuzos ir Jono Va
laičio filmos apie Lietuvą, 
New Yorko, New Jersey lie
tuvius ir kiti spalvoti pa 
veikslai rodomi spalių 24 d. 
sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos salėje, nuo 4 vai. p. 
p. Rengia LRKS 135 kp. Vi
si kviečiami šių gražių fil
mų pamatyti. Visos filmos 
naturalėse spalvose.

Vyrų dėmesiui
Paskutinį šio mėnesio 

kmadienį bus Brooklyne 
tuvių parapijų visų vyrų
šventė KRISTUI KARALIUI 
pagerbti! Reikia prie tos 
šventės iš anksto tinkamai 
prisirengti! Todėl mūsų Ap
reiškimo parapijoje, spalių I 
mėnesio 28, 29 ir 30 d. d. va
karais bus ypatingi pamoks
lai vyrams su palaiminimu 
Švč. Sakramentu. Nuoširdžiai 
kviečiame visus vyrus, kurie 
tik gali kaip nors išlikti nuo 
savo darbų, dalyvauti per 
tas tris dienas. . į

Visiems vyrams turėtų rū-į 
pėti, kaip kuo greičiausiai 
užbaigti tas baisias pasaulio 
skerdynes. Per tuos pamoks
lus išgirsite, ką gali padary
ti kiekvienas vyras karo už
baigai pagreitinti.

Visiems vyrams rūpi lai
mingas šeimų ir tautų sugy
venimas. Per tas tris dienas 
išgirsite, kas neša tautoms 
ir šeimoms ramybę ir laimę.

Per ilgus metus apgaudi
nėjo žmones karaliai. Juos 
nuvertė nuo jų sostų. Apgau
dinėjo ir demokratiški prezi
dentai ir, galų gale, diktato
riai privedė taikos ištrošku
sius žmones prie baisiųjų žu
dynių J Per tas tris dienas tu
rėsite progos įsitikinti, jog 
yra tik vienas KARALIUS— 
KRISTUS, kuriam iš tiesų rū 
pi jūsų laimė. Tik vienas Kri
stus neapgauna ir neapvilia! 
Nepraleiskite progos pasi
semti paguodos šiais sumiši
mų laikais. Dalyvaukite pa
tys, kvieskite kaimynus vy
rus į APREIŠKIMO PARA
PIJOS VYRŲ TRIDIENĮ 
PRIEŠ KRISTAUS KARA
LIAUS ŠVENTĘ!

Jaunų moterų veikla
Jaunų moterų sodaliečių 

paskutiniame susirinkime 
atsilankė žymiai daugiau na
rių, nei kada anksčiau. Pirm. 
L. čižauskienė kvietė visas 
nares prisidėti prie parapi
jos bazaro. Visos narės pa
žadėjo remti ir prisidėti su 
pinigine auka.

Mūsų labai darbščių ir e- 
nergingų narių Elenos Zails- 
kienės ir Marijonos Anterio 
motina Karčiauskienė staiga 
sunkiai susirgo ir yra ligoni
nėje. Visos narės reiškia gi
lios užuojautos ir linki greit 
pasveikti.

Tartasi apie Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus įsteigimą. 
Norėta tai padaryti šio mė
nesio gale, bet, dėl įvairių 
kliūčių, atidėta. Turime są
rašą moterų, kurios nori R. 
K. dirbti. Bet jis nedidelis. 
Kažin kodėl mūsų moterys 
šio darbo dar neįvertina.

Kun. Br. Kruzas pranešė, 
kad iš mūsų parapijos yra 
per 600 jaunuolių karių, ku
rių pusantro šimto tarnauja 
užjūryje. Visiems kariams 
paruoštos kalėdinės dovanos. 
Šiam darbui reikia paramos. 
Kad nė vienas mūsų parapi
jos karys neliktų neapdova
notas, nutarta rengti kortų 
ir kauliukų vakarą lapkričio 
7 d., 7 vai. vak., par salėje.

Komisija ir visos narės 
prašo karių motinėles ir tė
velius pagelbėti sudaryti šį 
vakarą labai sėkmingu. Vi
sas pelnas mūsų kariams. 
Gausus atsilankymas parems 
mūsų pastangas, o duota pa
rama ne vieną karį pradžiu
gins.

Maspetho Žinios

Tel. EVergreen 7 -
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais

mėnesio sek- 
Bažnyčia 

Karaliaus 
adar karią 

.tikrasis pa-

• Rudens koncertas bus 
lapkričio 14 d. Transfigura
tion salėje, Brooklyn. Rengia 
Angelų Karalienės parapija.

• Viktoras ir Lyra Gedvi-

vas yra laivyne.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Ltėįvestar- 
L jį katalikų 
L sulauku- 

Lfjpažiiiinio. 

h iškilmingai 
[į tėvų žemėje

Mobilizuoji
Vokiečių k< 

spauda pranešė 
įsakyta regis 
darbams viso 
gimusioms tar 

metų.
Visoj Lieti

219 So. 4th Street, Brooklyn, N1
(Williamsburgh Bridge Plaza) Ltėturiskam-

-- --------------------------- ------------—. ..................... ............................. ..... ..............-fa nei bet 

Ųys skelbet 
Patenka žmoni- 
hidingi vadai 
.aus Karaliaus 

L mokslo.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ P ALUČIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—-VAKARIENE Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS'iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.

Skyrius gerai gyvuoja, 
narėmis auga. Neseniai įsto
jo 2 naujos narės: Jaszkul ir 
Mary Kennedy.

Visus kviečia pirm. M. Ta
mošauskienė ir valdyba.

SVARBŪS SUSIRINKIMAI
REIKIA DALYVAUTI

Brooklyno komunistai ren
giasi visose organizacijose 
pravesti delegatus į savo ren
giamą politinį kermošių, kad 
Lietuva būtų atiduota Sovie
tų Rusijai. Užtad kiekvieno 
lietuvio pareiga dalyvauti se
kamuose susirinkimuose ir 
tiems ablavukams pastoti 
kelią.

Spalių 27 d. trečiadienį, 
7:30 vai. vakare Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje bus kriaučių 54 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas. Visi 
siuvėjai turi būtinai dalyvau
ti jame ir apginti demokra
tiją.

Lapkričio 3 d., taip pat A. 
L. P. Klubo salėje, bus Šv. 
Jurgio draugijos susirinki
mas. Kuriems tik laikas lei
džia, visi nariai dalyvaukite 
Šv. Jurgio draugijos susirin
kime.

Lapkričio 5 d. bus A. L. P. 
Klubo susirinkimas. Visi klu
bo nariai turi dalyvauti A. 
L. P. Klubo susirinkime.

New York, N

ka, kad New
- Jersey apylin- 

Jgtalikų vyrų 

Brooklyn, N. |;:encijai pasi- 
--------------------------------- r garaiįaus 

Dėdei Šamui reikia 1 Į^Y110 ^n‘ 

pinigu. Duokime jų, kol3 
bus sutriuškinta. '■!yra artimas

niu turte j ąs. J 
K. Pakštas, o 
šiai darbą tę 
Grinius. Iki 
talkon stojo 1 
lietuviai. Tik 

ir kada pasi 
čius.

Anglų kalt 
reguliaraus t 
žurnalo verki 
tai seniai ka 
todėl — da 
„Lithuanian 
niams ir jo i 
kytojams!

bičiulis, kun. Amerikos 
jas, susirinks tijos vadas

iš dešimties šnekėti apie 
I vai patinka 

j ir lietuviškai Neseniai j 
sąjūdis yra la- Rusija neką 

i Ne paslaptis, L praeitą i 

•■romėnės gyve- į apie tai, ko 

uis bitėmis y- ma j oras 1 
Bet dabartinis Maskvos v

Tel. GRamarcy 7'

Dr. S. CHERNOFF, A
223 Second Avenui

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30
Sekmadieniais 11—1:30

Vyrų ir moterų chroni 
ligos, odos ir kraujo ligos, k Skalauja vyrų! Philadelp 
jo tyrimo liudijimai vedybo: -^^0. mokratų si 

77 ii pirmąją apy-1 ja Willian 
še- ] konferenciją, prezidento 

še tikrai vyris- gaS) buvęs 

i sadorius
pasakė, k? 

Atlieka mūrinių namų sienj jid IT kODCentra-1 maS Phlll 
lyginimų, plasteriavimą, šalį 
vių cementaviniii ir kt. darh

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪN a
KONTR AKTORIAI -T

dosna grūda lie- būtų labai

PARDUODAM

srobiška ranka Kas Ma 
3505 amus ir kitose! reigūnu ] 
——= Prancūzijoje na- phijos gy 
• — akai suėmė Pe- 
-------ilgametį Lietu

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pi 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastuns
Real Estate Insuranc

496 Grand St., Brooklyn, ]
Tel. EVergreen 7-1671

pausomybes pa
ck, vasario 16

R 20 vyrų.

pjimus per tris 
p nieko nelaimė- 
L Klimas liko iš-

amas ne pirmą v 
a kalėjime. Ano $ 
| “kiečiai jį tampė |

v I

— Šv. Vardo vyrų dr-jos 
bendri pusryčiai bus lapkri
čio 28 d. po 11 vai. mišių, ku
rių metu nariai eis drauge 
prie komunijos. Tikimasi 
gausaus vyrų dalyvavimo.

— Lietuvos Vyčių kuopa 
lapkričio 13 d. turės pramo- 
Igą kuopos nariams kariams 
paremti.

— Varg. A. Kaminskas pa- 
sitraukė-išėjo į Newarką. 
Nauju vargonininku yra J. 
Tamošaitis.

— Šį sekmadienį, spalių 
24 d., bus rinkliava misijoms 
paremti.

Šauni vakarienė.
Maspetho piliečių klubo 

moterų skyrius šią savaitę 
mini savo gyvenimo vienerių 
metų sukaktį, kuriai atžymė
ti rengiama šauni vakarienė. 
Ji bus klubo salėje, 60-39 
56 Drive, Maspethe, šį šeš
tadienį, spalių 23 d. Pradžia 
8 vai. vak. Bilietai po 2 dol., 
juos bus galima gauti salėje.

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui geni 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

pimas, atsiminki- 
his vyresnis, nei 

piną kartą vokie- 
p Jo jėgos ge- 

0 10 a 1LOS| be* tikeki-daugok savo Ahm kad Klimas 
° Ųtroje nelaisvėje

reikalingas lietu- 
tovai.

Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiūrėjim 
AKINIAI prieinamiausioį 
kainomis pagal jų rūšis.Į

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 m<

Ųimi liūdną ir 
Jiu Klimo dalią, 

iairšti ir Stasio 

Stenger & Stendu™0 į1®1:11’
& »| Italijai. Vokie-

įtRomą. St. Lo-

I šhj 
į lygiai 
B eiti , 
$ mėti, 
$ dūš 1 
® atitii 
t džio 

giam 
J Vieti 

i. žada 
s mis 
| bus

OPTOMETRISTAS — OP1 
394-398 Broadway, Brooklyn, drauge SU

Lietuviška
ALUDE !

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui J 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alui
— Didelis pasirinkimas visokį’ 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C 1 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENŲ* 

Maspeth, N. Y.

8 kad
S P™ 
g FO1

311, Lietuvos at- 
bue.
f® St. Lozoraičio 

Rėžinių. Ten-m 
ppie jų nesmagių $ .v. 
p vokiečių visko |

IB 
U laisvesnes dan- jįi 
p St Girdvainis, g jai 

Į Si Turauskas, 
h Nė vieno iš jų 
Įpenimo sąlygos 
lotinos. Jų padėtis 
ĮĄoti tuos stip-i 

T kurie turi laisvas

pn Bulletin” jau 

p numeriai. Tai 
paąglų kalba spau
dinys, skiriamas

M Jo tikslas — 
r-isu Lietuvos lai-' 

r įtakingus ameri-

p^uklus, nes ir 
P lėšos, bet turi-

Ki
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