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Šventė, 
idis. 
dalia, 
rankos, 
kišasi.

šio mėnesio sek- 
italikų Bažnyčia 
itaus Karaliaus 
norima dar kartą 
s yra tikrasis pa
lvas ir žmonių va- L šventė įvesta 

i. Bet ji katalikų 
au buvo sulauku- 
taus pripažinimo, 
ypač iškilmingai 
mūsų tėvų žemėje

Lengvi Užkandžiai, Kan,įs 

PUSRYČIAI-PIETOS-VAKARUJ-j 
AISKRYMAS gamintas namie I] 
riaušių bravorų. Parengimams

Juozas Gįi ų 

495 Grand Street, N'

i šventė turi skam- 
garsiau, nei bet 

Į turinys skelbet 
V r patenka žmoni- 

GE3UAUSICS * s klaidingi vadai 
Kristaus Karaliaus 
ilės mokslo.

.girtina, kad New 
,’ew Jersey apylin- 
ų katalikų vyrų 
mfereneijai pasi-
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
Mobilizuoja moteris

Vokiečių kontroliuojama 
spauda praneša, kad Vilniuje 
įsakyta registruotis karo 
darbams visoms moterims, 
gimusioms tarp 1914 ir 1922 
metų.

Visoj Lietuvoj pagriežti-

Tikrai įdomu, kas 
paseks ročesterie-

kalba apie Lietuvą

to- 
:u-
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Skyrius gerai gyvuoja, [t istaus Karaliaus 
narėmis auga. Neseniai įsto- pįj ‘ _
jo 2 naujos narės: Jaszkulirlienės 
Mary Kennedy.

Visus kviečia pirm. M. Ta
mošauskienė ir valdyba.
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SVARBŪS SUSIRINKIMAI
REIKIA DALYVAUTI

ma. Brooklyno An- 
parapijon, 

>nu yra artimas 
” bičiulis, kun. 
jksiūnas, susirinks 
ik ne iš dešimties F

■ škai ir lietuviškai 
rų sąjūdis yra la- 
is. Ne paslaptis, 
Ė visuomenės gyve- 
ščiomis bitėmis y- 
I Bet dabartinis 
i reikalauja vyrų 
asijudinimo.
lami pirmąją apy- 
rrų konferenciją, 
ikime tikrai vyriš- 

ri amo.

niu turtėjąs. Jį pradėjo prof. 
K. Pakštas, o dabar atsidėju
siai darbą tęsia pulk. K. 
Grinius. Iki šiol finansinėn 
talkon stojo tik Rochesterio 
lietuviai, 
ir kada 
čius.

Anglų
reguliaraus biuletenio ir net 
žurnalo verkiant reikia. Apie 
tai seniai kalbama, rašoma, 
todėl — daugiau paramos 
„Lithuanian Bulletin” leidi
niams ir jo idealistams tvar
kytojams!

Dr

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 u 
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, vyresnis, nei

fe

181 jaudo ir koncentra- 
yklosna grūda lie- 
raomenę ne tik Die- 

į j grobiška ranka 
lietuvius ir kitose 

_ ai, Prancūzijoje na- 
. jininkai suėmė Pe- 
i’- į, ilgametį Lietu- 

natą, vieną iš Lie- 
7 iriklausomybės pa- 
11 ■ 1918 m. vasario 16 

siusiu 20 vyrų.
1Ė į Klimas ne pirmą 

b p iečių kalėjime. Ano
1 vokiečiai jį tampė 
kalėjimus per tris 
’ bet nieko nelaimė- 
ras Klimas liko iš- 
ietuvis.
Klimas, atsiminki-

fi pirmą karta vokie-
New York, N. Y. Lenkino. Jo jėgos ge- 

P5 aužytos, bet tikėki- 
rėkime, kad Klimas 
| antroje nelaisvėje 
s reikalingas lietu

je >s kovai.

t

narna darbininkų mobilizavi
mas karo pramones darbams. 
Nuo šio rudens imami net ir 
tie, kurie anksčiau buvo pa
likti kaip nepavaduojami vie
tos pramonėje.

Juodoji rinka Kaune.
Šių metų kovo mėnesyje 

Kauno policija sustatė 344 
protokolus dėl prekybos juo
dojoje rinkoje ir areštavo 50 
asmenų už nelegalų degtinės 
darymą, 18 už nelegalų gyvu
lių skerdimą ir 100 už nelega
lų kainų kėlimą. Policija su- 
konfiskavo 1,070 kilogramų 
mėsos, 87 kg. sviesto, 500 kg. 
miltų, 815 kg. kviečių ir 3.241 
kiaušinius. Nuo 1942 m. rugs. 
1 d. iki š. m. kovo 31 d. už ne
legalią prekybą uždėta pa
baudų 354,995 markės ir nu
savinta prekių už 11,909,36 
markes.

kiekvieną kitą arklį po 20 
markių. Vokiečių įstaigos 
ir organizacijos atleidžiamos 
nuo mokesčių už jų laikomus 
gyvulius.

Mediniai padai.
Lietuvos gyventojai turi 

didelio vargo su autuvu. Ry
tų okupuotų kraštų ministe- 
ris rūpinasi praplėsti gamy
bą batų su mediniais padais. 
Pirmasai toks fabrikas pra
dėjo veikti Vilniuje.

Nesaugus gyvenimas
Nacių kontroliuojamas Vil

niaus laikraštis įdėjo prane
šimą, kad Henrichas Schulz, 
SS vyriausias vadovas Vil
niuje, „atidavė savo gyvastį 
už Fiurerį ir už Didžiąją Vo
kietiją.” Lietuvoje veikia 
slaptai organizuotos grupės, 
kurių kietą ranką turi pajus
ti žiauresnieji okupantų va
dovaujantieji asmens.

Italijoj Sąjungininkai Laimi
RAUD. ARMIJOS DIDELI LAIMĖJIMAI - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - * 

nuosavybės grąžinimu, ko
munistų išvijimu iš Lietuvos 
ir raginęs dėti pastangų, kad 
daugiau jie nebegrįžtų Lie
tuvon.

Žinoma, apie dabartinę na
cių okupaciją ir apie lietu
vių viltis sulaukti nepriklau
somybės jis nieko neprisi
minė... Juk ten pat dalyvavo 
ir vokiečių komisaras Cra
mer.

LONDON. — Raudonoji 
armija užėmus geležinkelį 
netoli Krivoj Rog privertė 
vokiečius trauktis atgal. Da
bar naciai pakliuvo į slastus 
tarp Dniepro upės ir Rusijos 
kariuomenės.

Pranešama, kąd Melitopo- 
lio apskrity apie 3,000 nacių 
karių žuvo. Ypatingai daug 
jų žuvo ties Nogais Steppe. 
Rusams atsidarė laisvas įė
jimas į Krymo pusiausalį.

— Šv. Vardo vyrų dr-įos 
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
gą kuopos nariams kariams 
paremti.

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

J
&

lindami liūdną ir 
Petro Klimo dalią, 
pamiršti ir Stasio 

o paskutinio Lietu
ve Italijai. Vokie- 

jį|i> mant Romą. St. Lo- 
*yveno drauge su 

’’ainiu, Lietuvos at- 
itikane.

i , labar St. Lozoraičio
— Šį sekmadienį, spalių^ neturime žinių. Ten

24 d., bus rinkliava misijoms 
paremti.

ir apie jų nesmagių 
ų. Iš vokiečių visko

NAMŲ IEŠKAN

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

J. P. MACHULIS |

REAL ESTATE 4 
GENERAL INSURANCE

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station) | 

Tel. Virginia 7-1896 |

$

.ų. Is vokiečių visko 
tikėtis.
Joje laisvesnes dan- 
turi St. Girdvainis, 

's, Ed. Turauskas, 
itis. Nė vieno iš jų 
Į gyvenimo sąlygos 
ydėtinos. Jų padėtis 
pareigoti tuos stip
ti, curie turi laisvas

' ianian Bulletin” jau 
ityni numeriai. Tai 
is anghi kalba spau- 

f leidinys, skiriamas 
< čiams. Jo tikslas — 

inti s Lietuvos lai- 
jj' a įtakingus ameri- 

[ ys kuklus, nes ir 
jam lėšos, bet turi-

Amerikos komunistų par
tijos vadas Browder mėgsta 
šnekėti apie tai, kas Mask
vai patinka ir kas „trefna”. 
Neseniai jis tvirtino, kad 
Rusija nekariaus su japonais, 
o praeitą savaitę išsižiojo 
apie tai, koks Philadelphijos 
majoras būtų priimtinas 
Maskvos valdovams.

Philadelphijos majoru de
mokratų sąrašu kondidatuo- 
ja William Bullitt, artimas 
prezidento Roosevelto drau
gas, buvęs Amerikos amba
sadorius Rusijai. Browder 
pasakė, kad Bullitto išrinki
mas Philadelphijos majoru 
būtų labai nepriimtinas Mas
kvai..

Kas Maskvai, ką savo pa
reigūnu pasirinks Philadel
phijos gyventojai?

Trūksta odos ir tekstilės
Vokiečių vadinamame „Os- 

tlande” yra jaučiama didelė 
stoka odos, gumos dirbinių ir 
tekstilės (audinių). Ypač 
daug nukenčiama dėl stokos 
diržų dirbtuvėse. Įsakyta, 
kur galima, taisyti senus ir 
esamuosius gerai prižiūrėti. 
Odos prekyba yra 
griežtoje priežiūroje.

labai

Mokesčiai už laikomus gyvu
lius.

Kauno burmistras išleido 
paraginimą, kad gyventojai 
gyviau mokėtų už laikomus 
gyvulius priklausomus mo
kesčius. Už karvę ar veršį 
reikia mokėti po 5 markes į 
metus, už arklį jojimui ar 
lenktynėms — 50 markių, už

F7- 
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“AMERIKOS”
DEŠIMTMEČIO

3
G

Šių metų gruodžio 1 d. sukaks 
lygiai dešimt metų, kai pradėjo 
eiti „Amerika”. Malonu pažy
mėti, kad „Amerikos” nuošir
dūs bičiuliai nori šią sukaktį 
atitinkamai atžymėti. Gruo
džio 5 d. Brooklyne yra ren
giama iškilminga vakarienė. 
Vietinės ir apylinkės draugijos 
žada sukaktį paminėti įvairio
mis pramogomis, kurių tikslas
bus medžiagiškai sustiprinti „Ameriką”, kad ji galė
ti! 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.

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

$100.00 
15.00 
10.00 
10.00 

. 10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

H

j

O

$

Pranas Bekampis,
Petras Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.
M. Dragūnaitienė, Brooklyn, N. Y.

5.00
5.00
2.00

Prof. Dvarionas Kauno radi- 
jofone

Londono spaudoje pasirodė 
žinutė, kad Kaune įvykęs iš
kilmingas nuosavybės doku
mentų įteikimas žemės skly
pų Kaune savininkams. Iškil
mėse grojo radijo stoties or
kestras, vadovaujamas prof. 
Dvariono.

Kauno miesto burmistras 
Kenstavičius pasidžiaugęs

Moksleivių protestas
Vokiečių komisaras Lohse 

lankė įvairias Lietuvos vie
tas. Visur jis buvo sutiktas 
šaltai, o daugelyje vietų 
moksleiviai net pareiškė jam 
savotišką protestą ir patrio
tiškas demonstracijas. Taip 
vienoj vietoj jie pasirodė su 
Lietuvos trispalvėmis vėlia
vėlėmis, perrištomis juodu 
gedulo kaspinu; kitoj vietoj 
jie užtraukė „Lietuviais esa
me mes gimę...”, o dar kitur 
net gi žinomą priešvokišką 
dainą — „Eina garsas nuo 
rubežiaus”.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

■* ■________________

Italijoj talkininkų 5 ir 8 
armijos eina pirmyn, arčiau 
Romos, kur sutinka nacių di
delius pasipriešinimus, bet 
vokiečiai niekur neatsilaiko 
mūsų karių puolimų.

Penktoji armija žengia 
pirmyn Via Appia, tarp Ca
pua ir Formia, o anglų 8 ar
mija sėkmingai apvalė Bara- 
nello aukštumas.

Pagerėjus orui, mūsų ka
riai žengia Romos link. Vo
kiečiai atkakliai laikosi ties 
Petacciato, už Trigno upės.

Sako, kad vokiečiai sku
biai daro apkasus ties Trig
no upe ir ten mano daryti di
džiulį pasipriešinimą.

NACIAI SUĖMĖ MINISTER! KLIMĮ
Iš Europos gauta žinia, 

kad nacių gestapininkai ne
seniai suėmė Petrą Klimą, 
ilgametį Lietuvos nepaprastą 
pasiuntinį ir įgaliotą minis
ter! Prancūzijai. Kai 1940 
m. vasarą vokiečiai už
ėmė Paryžių, Petras Klimas 
persikėlė į Pietinę Prancūzi-

NEW YORKO VALSTYBES LIETUVIAI 
NUPIRKS TRIS DIDELIUS BOMBERIUS

Ir Vieną Didelį Hospital Ship
lėktuvą — Hospital Ship —New York. — Trečiosios J-' _ —

Karo Paskolos vajus turėjo ir gal dar 26 „jeeps”. Tai bus 
baigtis spalių 4 dieną, bet bu- gra-ži dovana! 
vo pratęstas iki spalių 16 d. 
Laike to pratęsimo duota pro
ga visiems dar daugiau Karo 
Bonų nupirkti ir vajaus ko
mitetams duoti progos su
vesti sąskaitas. Nors per tas 
kelias dienas New Yorko val
stybės lietuviai jau mažai 
Karo Bonų pirko, bet suve
dus, kadir dar nevisai pilną 
sąskaitą iš nemaža vietų ga
lutinų raportų dar stokuoja - 
pasirodo, kad iki spalių 16 
d. New Yorko lietuviai Karo 
Bonų išpirko ir lietuvių ko
mitetuose užrašė už $1,047,- 
300.00. Tokiu būdu mes pa
siekėme daugiau, negu buvo
me pasirįžę pasiekti, nes mū
sų kvota buvo $1,010,000.00, 
kad už tuos pinigus nupirkti 
tris didelius bombonešius ir 
vieną sužeistiems kareiviams 
nešioti lėktuvą, o mes Karo 
Bonų išpardavėme ir užra
šėme $37,000.00 daugiau. 
Tokiu būdu už tuos likusius 
$37,000.000 New Yorko vals
tybės lietuvių kreditui dar 
bus suteikta 26 „jeeps”, ku
rių kiekvienas kainuoja po 
$1,400. Vadinasi, prie gerų 
pastangų, New Yorko valsty
bės lietuviai atliko puikų pa
triotingą darbą ir tokiu bū
du galės Dėdės Šamo kariuo
menei padovanoti tris dide
lius bombonešius, vieną su
žeistiems kareiviams nešioti

i Sulig komiteto su iždo de
partamento susitarimo, mū
sų bombonešiai bus pavadin
ti sekamai: „Free Lithua
nia!” — Išlaisvinkim Lietu
vą! ir šis bombonešis bus 
kredituotas Didžiojo New 
Yorko ir kelių kitų miestų- 
miestelių lietuviams, kur Ka
ro Bonų laike vajaus išpirkta 
už $539,255. Antras bombo
nešis bus pavadintas „Lith
uanian Knight” — Lietuvos 
Vytis, ir bus kredituotas Ro- 
chesterio lietuviams, kur Ka
ro Bonų išpirkta už $186,- 
775.00. Trečias — „Lithua
nian Alliance of America”, 
ir bus kredituojamas Susi
vienijimui Lietuvių Ameriko
je, kurio Centras Karo Bonų 
pirko už $200,000.00. Sužeis
tiems kariams nešioti lėktu
vas bus pavadintas „Lithua
nian Nurse” — Lietuviška 
Slaugė, ir bus kredituojamas 
Amsterdamo lietuviams, kur 
Karo Bonų išpirkta už $121,- 

,300.00.
Todėl, valio New Yorko 

Valstybės lietuviai! Mes visi 
atlikome gražų ir patriotingą 
darbą! Už tai jums visiems 
dėkoja New Yorko Lietuvių 
Karo Bonų Komitetas ir už 
tai jums širdingai . padėkos 
Dėdė Samas.

New Yorko Lietuvių Karo 
i Bonų Komitetas.

SVARBŪS RINKIMAI kurs šiuo metu yra New 
Yorko valstybės senato pir
mininkas. Nurodoma, kad 
gubernatoriui Dewey pagel- 
bininku reikalingas tų pačių 
politinių įsitikinimų žmogus. 
Sen. Hanley valstybės legis
lature j e yra ištarnavęs per 
17

Mirtis už ginklų laikymą
Vokiečių specialinis teis

mas Kaune nuteisė mirti Jo
ną Moročką, o kitus tris— 
sunkiųjų darbų kalėjimu nuo 
3 iki 12 metų, gi dar penkis 
vyrus — keletui mėnesių ka
lėjimo už laikymą ginklų ir 
už nelegalų medžiojimą Kau
no apskrityje.

Savo skyrius
Vokiečių laikraštis 

naer Zeitung” įsivedė skyrių 
„Vokiečių ūkininkai Lietuvo
je”.

Kau-

ją, kur ir gyveno. Jau ilgą 
laiką jis neturėjo laisvės 
veikti, bet dabar vokiečiai 
jam atėmė ir ribotą laisvę. 
Kur Klimas išgabentas, ži
nių neturima.

Petras Klimas yra kilęs iš 
Kalvarijos par. Gimnaziją 
baigė Marijampolėj, universi
tetą — Maskvoje. Nuo 1915 
m. gyveno Vilniuj, kur daug 
dirbo lietuviškose organiza
cijose. Pirmos vokiečių oku-. 
pacijos metu vokiečiai jį bu
vo įkalinę per kelis mėnesius. 
1917 m. jis buvo vienas Vil
niaus konferencijos organiza
torių. Dirbo spaudoje, domė
josi lietuvių tautos istorija. 
Užsieni© reikalų^iratete^ij^r —■ 
je jis dirbo nuo pat Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigi- 
mo pirmųjų dienų.

Paskutiniu laiku Petras 
Klimas ruošė didžiulę, kelių 
tomų Lietuvos istoriją. Bu
vo surinkęs nepaprastai daug 
medžiagos.

VYSKUPAS UŽJAUTĖ LIETUVIUS,
NETEKUSIUS SAVO BAŽNYČIOS

Lapkričio 2 d., antradienį, 
New Yorko valstybės gyven
tojai rinks ateinantiems tre
jiems metams vicegubernato- 
rių. Kandidatų yra du: res
publikonų — senatorius Han
ley, demokratų — gen. Has
kell. Be to, bus renkami New 
Yorko miesto tarybos nariai, 
keliolika teisėjų.

Rinkiminė propaganda bu
vo rami, rimta. Dauguma - - - -
New Yorko laikraščių pasi- Prisipažįsta, kad talkininkai 
sakė už senatorių Hanley, visur laimi ir žengia pirmyn.

metų.

„Saulės sūnus” ir Tojo „su
rado”’ kad šis karas labai 
„prispaudė” japonų tautą.

E. St. Louis Ill. — Tą pa
čią dieną (spalių 16 d.), kai 
tik sudegė lietuvių bažnyčia 
dar teberūkstant degėsiams, 
atsilankė vietos vyskupas su 
sekretoriumi ir vienu prela
tu. Užjausdamas lietuvių ne
laimę, pažadėjo daryti viską, 
kad tik lietuviai greičiau ga
lėtų sulaukti naujų Dievo na
mų.

Neseniai pas jį apsilankiu
siam klebonui kun. Dr. A. 
Deksniui vyskupas patarė 
tuoj dabar ieškoti architekto, 
kontraktoriaus, nelaukiant 
pavasario.

Apie gaisrą dar praneša- 
Įma tokių smulkmenų: ugnis 
prasidėjo kažkur tarp stogo 
ir lubų-medinėse dalyse. Su
važiavo daug gaisrininkų, 
darbavosi tris valandas, bet 
išgelbėti nepavyko. Mokykla, 
kurios kampas šiek tiek ap
svilo, pasisekė išgelbėti. Kle
bonija nei kiek nenukentėjo. 
Iš bažnyčios pasisekė išgel
bėti tik kas buvo tabernaku- 
le: 2 ciborijos ir kielikas, ku
riuo laikytos Mišios gaisro 
metu. Iš zakristijos tik arno
tus suspėjo išnešti. Daugiau 
policija neleido įeiti, kad ne- 
užtrokštų. Dvi monstrancijos 
ir visa kita sudegė. Gale baž
nyčios buvusios statulos iš
gelbėtos.

Po gaisro, kada visa pres
biterija buvo prigriauta de
gėsių nuo lubų ir stogo, buvo 
rastas visai sveikas medinis 
kryžius, kuris stovėjo ant 
tabernakulio. Ant šalinio al- 
toriaus-sveika šv. Onos 
vyla, tik aprūkusi. Kai

šias belaikančiam kun. Deks
niui pranešė, kad jau dega, 
jisai skubiai išėmęs Švenčiau- 
sį su ciborija, nuo altoriaus 
su Mišių drabužiais apsiren
gęs atėjo į kleboniją, bet vė
jas nešė kibirkštis ant mo
kyklos ir klebonijos patalpų, 
nebuvo kur apsaugoti šven
čiausio, nes namų nėra arti. 
Tada klebonas nunešė cibo- 
riją į automobilį ir pavežęs 
apie pusę bloko, palaikė au
tomobily, kol buvo galima 
atgabenti ir padėti seserų 
pranciškiečių kambaryje.

Matydamas, kad jau baž
nyčios nebeturės, dar gaisrui 
nepasibaigus, kun. Dr. Deks- 
nys su parapijiečiais pradė
jo ruošti laikiną koplyčią pa
rapijos salėje. Padėjo visi kas 
tik galėjo. Katalikai skau
tai paskolino altorių, kurį pa
statė ant scenos. Vakare, 
šeštadienį, koplyčia jau bu
vo įrengta, o sekmadienį bu
vo atlaikytos Mišios 8 ir 10 
valandą. Visiems buvo tai 
graudžios pamaldos. Bet lie
tuviai nenusiminė. Renka iš 
nuodėgulių aprūkusius daik
tus, o visų lūpose:

— Statysim naują bažny
čią.

Aukos jau pradėjo plaukti. 
Jau Įsigyta mišiolai, kapos 
ir vienas kitas reikalingiau- 
sis dalykas. Bažnyčia buvo 
apdrausta, bet apdraudos su
ma nepadengs nei pusės pa
darytų nuostolių.

Klebono kun. Dr. A. Deks- 
nio adresas pasilieka tas 
pats: 1509 Bough Ave., East 
St. Louis Hl.

K
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

KUN. A. KAUPO MIRTIES SUKAKTIS
— Pamačiau gyvenimą to

kį, koks jis yra, ne koks tu
rėtų būti. Buvau arti susidū
ręs su studentais bedie
viais, anarchistais ir tt. Pats 
dirbau plovyklose, mačiau 
kaip ir kiti dirba dirbtuvėse 
ir kasyklose. Du sykiu buvau 
seminarijoje... Kitados gyve
nau tarp darbininkų, o dabar 
gyvenu iš darbininkų, — tai 
tos klasės pastangos page
rinti savo būvį man ypatin
gai rūpi. Nesu nei agitato
rius, nei vadovas. Tai ir pa
lieka man ne kas kita, kaip 
žiūrėti, domėtis, tyrinėti ir 
surašinėti, — taip save api
būdino a. a. kun. Antans 
Kaupas, nuo kurio mirties 
spalių 27 d. suėjo 30 metų.

Išmestas už... bedievybę
— Mano praeitis neturi 

daug šviesių bruožų, — pri
sipažino kartą A. Kaupas. 
Tikrai, jo gyvenimas buvo 
pilnas rūpesčių. Gimęs jisai 
buvo 1870 m. Gudeliuose, Ra
mygalos parapijoje. Patekęs 
į Šiaulių gimnaziją susidrau
gavo su tais laikais mokinių 
tarpe gana gausiais socialis
tais, buvo nuvestas į jų slap
tą uždraustųjų knygų kny
gyną. Beskaitydamas įvairių 
kritikų ir revoliucijonierių 
raštus, ir.ra^sai ėmė į tą pu- 
S^Tf&šneRėti< netr ginčytis re
liginiais klausimais. Kartą 
tokie ginčai įvyko atostogų 
metu, net gi policininko aky
se. Buvo įskųstas gimnazijos 
vadovybei, kuri jį iš mokyk
los pašalino už... bedievybę, 
bet jis bedieviu nebuvo ir po 
metų įstojo į kunigų semina
riją. Čia jis susidomėjo lietu
viškais dalykais, ėmė skaity
ti Duonelaičio raštus, atidžiai 
klausyti garsiojo Jauniaus 
lietuviškųjų pamokų, prisidė
jo prie slaptos lietuvių klie
rikų Šv. Kazimiero draugijė
lės, kurios nariai, padarę 
priesaiką prieš Šv. Kazimie
ro kaulelius ir slapčia vari
niame kryželyje užsikabinę 
ant kaklo to šventojo relik
vijas, ryžosi dirbti lietuvy
bės darbą, šviesti Lietuvos 
liaudį. Seminarijoje A. Kau
po kambarėlyje buvo pada
ryta krata ir už rastas įtar
tinas knygas ir susirašinėji
mus jisai buvo pašalintas.

Per vandenynus
— Būdamas Kauno semi

narijoje ir jausdamas ant sa
vęs Damoklo kardą — išvary
mą, sykį padariau pats sau 
prižadą — niekados neatsi
gulti nesukalbėjus 1 Tėve Mū
sų, 3 Sveika Marija, taip pat 
niekados neapleisti Mišių 
šventomis dienomis, šitą pri
žadą pildau..., pasakojasi A. 
Kaupas.

Gal tas jam padėjo nepa
lūžti tolimesniuose sunku
muose. Iš seminarijos drau
gai jam sumetė 400 rublių. 
Beveik ištisus metus jis try
nėsi tarp Petrapilio studen
tų, vėliau Kaune mokė „šve
dus” (naujai besiruošiančius 
i gimnaziją, pataisas turin
čius mokinius) ir pats mokė
si. Pas jo šeimininką buvo 
padaryta krata. Policija rado 
slaptų lietuviškų laikraščių ir 
šeimininką išvežė, o Kaupas, 
neturėdamas iš policijos išti
kimybės liudymo, neteko vil
ties įstoti į bet kurią Rusijos 
mokyklą ir išvažiavo į Ame
riką.

— Sunkiai padirbti nega
lėjau, — pasakojasi apie sa

ve pirmas dienas Ameriko
je, — lengvesnio darbo ne
gavau, o čia keli ramygalie- 
čiai apsiėmė mokėti už moks
lą — taigi už 3 ar 4 savaičių 
atsidūriau lenkų seminarijo
je Detroite.
Viskas lietuviams išeiviams

Įšventintas kunigu 1896 
m. A. Kaupas už poros metų 
jau klebonavo Wilkes Barre, 
Pa. vėliau Scrantone, Pitts- 
tone, vis lietuviškose parapi
jose. Tačiau jo darbas siekė 
toli už parapijos ribų. Apie 
jį Vaižgantas rašo:

— Amerikoje kun. Kaupas 
Savo šviesiu protu, savo su
gebėjimu rašyti veikiai pasi
darė „pirmuoju tarpu lygių”. 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje, tuomet dar nesus
kilęs į dvi dali, renkasi jį sa
vo pirmininku, lyg preziden
tu visų Amerikos lietuvių— 
tiek tuomet pirmininkas reiš
kė: „Lietuviška Katalikiška 
Mokinimo Draugystė Motinė
lė” turi jį per ilgus metus sa
vo sekretorium.”

Jis juk buvo vienu iš „Mo
tinėlės” draugijos organiza
torių. Ją steigiant turėta tik
slu:

— Kelti, gaivinti, užlaiky
ti lietuvystę ir iškariauti Lie- 
tuvąŲjr, Jįetuyiąms _žodžiq, 
spaudos, tikėjimo laisvę ir 
nepriklausomybę.

Tą kovą jisai su kun. Mi
luku, kun. žiliumi, šią drau
giją steigdami, jau pradėjo 
1901 m..

Dar prieš tai Kaupas su 
abiems aukščiau minėtais 
draugais kunigais paskelbė 
į lietuvius inteligentus atsi
šaukimą, kad rinktų medžia
gą lietuvių skyriui pasaulinė
je parodoje- Paryžiuje. Tai 
buvo pastangos jų sudaryto
sios Lauryno Ivinskio drau
gijos.

Kovai dėl Lietuvos laisvės 
ir lietuvių gerovės buvo su
galvota sušaukti Amerikos 
lietuviškųjų laikraščių redak
torių suvažiavimas. Ir čia 
(1910 m.) buvo įvertinta kun. 
A. Kaupo nuopelnai, išren
kant jį lietuvių laikraštinin
kų draugijos sekretoriumi.

Lietuvos mylėtojas
Gimtasis kraštas Kaupui 

buvo kaip mylimas asmuo. 
Net jo tėvynėn siunčiamuo
se laikraščiuose užtinkame 
posakių:

— Daug visokio labo ir 
tau, ir Lietuvai.

Jisai amerikiečius ragino 
suorganizuoti Geležinį Kapi
talą. Iš jo nuošimčių — ap
rūpinti svarbiuosius reika
lus Lietuvoje: kol tik Lietu
va nebus laisva, tol reikės au
kų kankiniams, mokslei
viams, rašytojams, tautos 
muziejui.

Matydamas, kaip Ameri
kos lietuviams trūksta inte- 
lingentinių pajėgų, jisai kvie
čia kun. Tumą atvažiuoti ir 
jam tiesiai rašo:

— Mums nereikia kunigų 
perdaug dievotų arba liurbių, 
arba paisančių pinigų, bet 
energingų, taktingų ir teisin
gų... Atvažiuok ir būsi per
lu tarpe mūsų kunigų...

Bet jis pats religiniam gy
venimui ir dvasiniam darbui 
tarp lietuvių visa širdimi bu
vo atsidavęs. Iš jo raštų ir 
pasišventimo sėmė sau įkvė
pimo likti vienuole ir jo se
suo Marija Kaupaitė, kurią

jis pasikvietė iš Lie
tuvos šeimininkauti ir kuri 
vėliau buvo šv. Kazimiero 
seserų garbingojo vienuolyno 
steigėja.

Pats kun. Antanas Kaupas 
kurį laiką dėstė lietuvių kal
bą kandidatėms, rėmė besi
kuriantį vienuolyną aukomis. 
Kaip jis, laikydamas Mišias, 
pergyveno savo sesers įžadų 
momentą, vaizdžiai nusako 
kita vienuolė, dalyvavusi iš
kilmėse:

— Jis buvo taip susijaudi
nęs, net maniau, kad jis a- 
palps; jis tik prie didelių pas
tangų susilaikė nuo verksmo. 
Man atrodė, kad jis tada žiū
rėjo ir regėjo daugybę sielų, 
kurias seserys savo pasišven
timu, pamaldumu ir katali
kišku auklėjimu išgelbės...”

Redaktorius ir rašytojas
— Jo tikras liežuvis, — 

rašo apie kun. Kaupą Vaiž
gantas,-buvo ne burnoje, bet 
pirštuose, nusitvėrusiuose 
plunksną. Duok jam valandą 
laiko, jis tau, rašomosios 
mašinos greitumu, pribers 
ant kelių lakštų ir kai ims 
skaityti iš savo rašto, tik 
stebėsies gražumu kalbos, 
nuoseklumu minčių, turtin
gumu turinio...

Nenuostabu, taigi, kad ji
sai buvo pakviestas besiku
riančio „Draugo” redaktoriu
mi. Ir čia jis savo pareigą at
liko puikiai. Taip apie tai 
liudija Tumas-Vaižgantas:
— Nepykdamas, nesibarda- 

mas, nesipravardžiuodamas, 
jis mokėjo nuosaikiai įrody
mais ir giliu dalykų žinoji
mu prispirti kiekvieną prie 
sienos ir užčiaupti jam bur
ną. Nebent tas beviaupsėjo, 
kuriam jokiu mokslu nieko 
neįrodysi, kuris vistiek pu- 
tosis, blaškysis ir koliosis, 
nepajėgdamas kitaip atsitu
rėti.

Kun. Kaupas ypač pamėgs
ta socialinius klausimus ir 
juos visu atsidėjimu studi- venimas ardo sveikatą: dėl 

išpažinčių kiaušymo, ligonių, 
parapijos lankymo, tenka ne
vienodai keltis, nevienodai 
gulti, o čia priedo-dar plunk
snos darbas:

— Nors dar tik 41 metai 
amžiaus, — rašė jisai 1911 
m. savo prieteliui, — o jau 
žmogus jautiesi, jog gražes
nę gyvenimo dalį esi pragy
venęs, jog grabas nebetoli. 
Kažin dėl ko neramios min
tys vis kankina: tai rodos, 
kad pabaigsiu gyvenimą be
pročių namuose, tai elgėtna- 
my, o ir atsiskyrėlio namelis 
girioje tarp kalnų šalia upe
lio mirksi dažnai akyse...”

Mirtis
Mūsų rašytojas ir visuo

menininkas jautė, kad jo gy
venimo vakaras artinas. 1913 
m. jisai rašė Jakštui:

— Rašau šitą laiškelį, taip 
sakant, iš ano svieto. Cursum 
consumavi (Bėgimą baigiau). 
Vis maniau, kad man kas vi
duriuose negera, paskum — 
kad turiu nervų nusilpnėji
mą. Artesnė diagnozė parodė, 
jog mane kankina vėžys krū
tinėje. Taigi trumpas laikas 
man belieka gyventi ant že
mės. Nemanau, kad pratęsiu 
iki Visų Šventei. Nieko nega
liu veikti — nei skaityti, nei 
rašyti. Taigi sakau sudiev ir 
meldžiu atminti mane savo 
maldose.

Jo nujautimas išsipildė: 
nebesulaukė Visų Šventės. 
Nuo spalių 19 d. beveik ne
bešnekėjo, vos su vargu ke
letą lašų vaistų nurijo skau
dėjimui krūtinėj numalšinti. 
Kol galėjo šnekėti, vis pra
šė kad už jį melstųsi... Spa
lių 27 d. iš ryto-užegso am
žinai.

Paskutinius žodžius leiski
me tarti jo gyvenimo ir raštų 
draugui Vaižgantui:

— Toks tai Amerikos lie
tuvių šulas, štai, 1913 me
tais pasimirė vos 43 m. am
žiaus eidamas. Pats gražu
mas amžiaus. Bet ar gi to 
žiūri mirtis? Ji ne iš eilės 
griebia, bet vis kuo naige- 
riausius pirma...

K. J. Prunskis.

MIRE GABR. PETKEVICAITĖ-BITĖ

Panevė-

gavo iš 
paskiau 

ir Deltu-

m. ,,Varpe”, vėliau rašė „Ū- 
kininke”, „Vilniaus žiniose” 
ir kituose Lietuvos laikraš
čiuose.
' Beveik visuose savo raši
niuose ji kėlė viešpataujan
čią nelygybę, skurdą kaime. 
Nors pati augusi dvare, ji 
mokėjo teisingai suprasti vai 
stiečių gyvenimą ir juos žo
džiu bei darbu užstoti. Tai 
buvo tikra žmonių mylėtoja, 
užtarėja, geradėja. Kurį lai
ką gyvenusi Vilniuje, Didžio
jo karo metu grįžo į savo tė
viškę ir nuo 1919 iki 1924 
m. mokytojavo Panevėžio vy
rų gimnazijoje. Dėl silpnos

NEW C O M M I T T E VISŲ ŠVENTŲJ
I B i t V1 11 I ilgųjų diena reikš-

EO.rc p W w Bi WObL Jakl kad Katali
ką yra šventa. Ji 
j Bažnyčia, Dieviš- 

: ’ gįgėjo duota galybe,
’. I jjėti ir u&dyti šven-

-kad yra tikra 
mmUm, motina.

FTTTyjTBį J11J i M aw'J -VA1 J L J1 UM V™ gižiausi
i? jį vaisiai ir mūsų gi-

TAUTINIS KARO FONDAS LAUK*-t-“: 
LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ PARAMO 

jjnyčia yra iš Dievo, 
■savo nupuolusia pri- 

negali patys vieni 
■šventumo aukštybių, 
įją gyvenimas ir jų 
yra tokie nuostabūs, 
.'priverčia net priešus 
jais.
Bažnyčios šventumas 
jo visiems laikams, 
$ luomams ir aplin-
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LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ PARAMO

Juojar. Tame jis mato naujus 
kelius ir dvasininkams; ir 
jam sunku matyti, kad dau
gelis dar vis laikosi pasenu
sių darbo būdų. Viename laiš
ke Jakštui - Dambrauskui jis 
rašo:

— Dar liūdniau, kad dau
gelis mano, būk senovės at
šipę Bažnyčios ir tikėjimo 
apsigynimo įrankiai gali bū
ti naudojami dabartiniams 
siekiams...

Jis buvo tiek pažengęs so
cialiniuose klausimuose, kad 
vienu metu svarstyta jį pa
kviesti tuos dalykus dėstyti 
Petrapilio dvasinėje akade
mijoje.

Bet visuose savo darbuose 
kun. Kaupas nepamiršo ir 
lietuvių tautos. Net apie sa
vo vieną žymesnių veikalų— 
„Patrimpo Laiškai” — jis 
viename laiške atsiliepia:

„Jų tikslas-sujudinti žmo
nes duoti aukų tėvynės kul
tūros reikalams...”

Jis taipgi buvo didelis lie
tuviškos knygos mylėtojas ir 
jo knygų siuntinys buvo ge
ras įnašas į besisteigiantį 
viešąjį katalikų knygyną 
Kaune.

Vargai ir grabas.
Anais laikais kunigo dar

bas parapijose buvo labai 
varginantis dėl netvarkingų 
pretenzijų iš nesusipratusių 
parapijiečių. O čia darbas 
spaudoje jį taipgi vargino. 
Jakštui taip nusiskundžia:

„Nemiegojęs beveik tris 
naktis, nusikankinęs su žmo
nėmis ir svečiais, sėdžiu da
bar savo kanceliarijoj ir, 
laukdamas interesantų, per- 
žiūrinėju savo „Eugeniką”...

Kitame gi laiške:
„Šitą laiškelį rašau jau 

trečią dieną.. Tai šis tai tas, 
tai kas kita. Negalima nei 
minčių surinkti, nei pradėto 
darbo vesti iš anksto išgal
votais keliais...’”

Nežiūrint to nuolatinio 
nervų įtempimo, jis mokėjo 
protarpiais ir smagų links
mumą parodyti, sakysim, 
draugų tarpe priėjęs ten,

Šių metų birželio 14 d. Pa
nevėžyje mirė daug lietuvių 
tautai pasidarbavusi pedago
gė, rašytoja, visuomenės vei
kėja Gabrielė Petkevičaitė — 
Bitė. Ji buvo gimusi 1861 m. 
kovo 18 d. Puziniškiu dvare, 
Smilgių valsčiuje, 
žio apskr.

Pradžios mokslą 
Lauryno Ivinskio, 
mokėsi Mintaujoje
voje. Tiškevičiaus dvare lan
kė bitininkystės kursus, pas
kiau gyvendama pas tėvus 
Joniškėlyje mokė vaikus.

Čia ji bandė vienam kitam 
gabiam, bet neturtingam mo
kiniui padėti, tačiau įsitiki
nusi, kad asmenine pagalba 
nedaug tegalės atsiekti, vi
sa širdimi prisidėjo prie „Ži
burėlio” draugijos, turėju- darbą, 
sios tikslu moksleivių šeipi- č-~ 
mą. Visą savo gyvenimą bu- nė buvo Lietuvos Steigiamojo 
vo veikliu tos organizacijos Seimo atstove. Jai, kaip vy- turi visišką Tautinio Karo Fondo pasitikėjimą 
šulu. Ji nemažai darbavosi ir riausiai amžiumi, teko būti 
plunksna. Pirmasis jos raši- St. Seimo pirmo posėdžio pir- 
nys buvo išspausdintas 1894 mininke.

G. Petkevičaitės — Bitės 
iškilmingos laidotuvės įvyko 
Panevėžyje birželio 17 d. Lai
dotuvėse dalyvavo tūkstan
čiai apylinkės ir vietos gyven 
tojų, o taipgi atstovai iš 
Kauno, Kėdainių ir kitų mie
stų. Velionė buvo pašarvota 
Panevėžio muziejuje, o lai
dotuvių dieną jos palaikai 
buvo perkelti į Katedrą. Prie 
atviro kapo su ja atsisveiki
no finansų gen. tarėjas Ma
tulionis, suminėdamas, kad 
velionė norėjo, jog kiekvie
nas lietuvis mylėtų savo kra
štą, drauge siekdama, kad 
jame būtų visiems gera gy
venti, kad nebūtų skriaudų, 
neteisybių ir išnaudojimo.

Savitarpinės pagalbos var
du kalbėjęs prof. Končius pa
brėžė velionės viso amžiaus 
pastangas padėti kitiems. 
Moterų vardu kalbėjusi p. 
Pikčilingienė priminė, kad 
velionė yra davusi pradžią 
lietuvės moters organizaci
niam gyvenimui. Ji buvo pir
moji, kuri 1907 m. organiza
vo ir sukvietė pirmąjį lietu
vių moterų suvažiavimą, o 
1937 m. įvykusiame lietuvių 
moterų jubiliejiniame suva
žiavime G. Petkevičaitė taip 
pat buvo pirmininkė. Ji bu
vo kilnus pavyzdys mote
rims.

Vainikus uždėjo generali
niai tarėjai, lietuviai rašyto
jai, pradžios mokyklos, gim
nazijos, lietuvės moterys ir 
daug kitų.

Šių metų spalių 5 dieną visoje šalyje prasidėjo Ts 
nio Karo Fondo vajus, kurio metu užsimota sukelti 
milijonus dolerių labai svarbiam labdarybės darbui.

sveikatos turėjo pasitraukti vajų kviečiami visi Amerikos gyventojai, kuriems
iš mokyklos darbo, bet iki greitesne karo užbaiga, tvirtas Amerikos ir jos Sąjį 
paskutinių gyvenimo dienų ninku laimėjimas, vargstančios, nuo karo nukentėju 
rašė ir dirbo visuomeninį žmonijos sušelpimas.
’ ’ . Tautinio Karo Fondo ribose veikia visa eilė įvairių

Čia atsimintina, kad velio- riM, kuriM tarPe Yra ir Tautinio Karo Fondo Lietuvių A
rikiečių Komitetas, sudarytas New Yorke, šis Komit1 „ , .
.... Jam ;fe šventųjų ei ese
vesta dirbti tarp lietuvių amerikiečių ir rinkti Tautir 
Karo Fondui aukas. įkilusių iš ūkininko

kur alus pilstomas, tiesda
mas stiklą pritaria:

— Na, jau Kaupui, pilk su 
kaupu...

O gyvenime vargai vis sun
kiau gulė ant pečių. Pittsto- 
ne sudegė bažnyčia ir jis sa
vo prieteliui Vaižgantui ra
šo:

Bažnyčios sudegimas 
labai sunervino ir už- 
naštą, kurios gal nė

mane 
krovė
nepakelsiu... Po metų vėl laiš
ke teisinasi, kodėl jis nenu- 
siunčia prašomos fotografi
jos:

— Pasenau taip, kad nei 
„pikčerio” nesinori 
ties”.
skalpo jau ne vienas 
plaukas.

Kitu atveju nusiskundžia, 
kad nereguliarus kunigo gy-

mus-
Brolau, ir ant mano 

žilas

E 
gau 
tė ; 
dau
JU 
mis 
dar 
vai 
Sut 
tie] 
mū 
čia 
dr? 
lini

sų

ku 
su

Šis pirmas lietuvių Komiteto pranešimas yra dr£ s k karalių rūmų, is 
ir kreipimasis į kiekvieną lietuvį amerikietį, į kiekv H.ir dirbtuvių, is 
lietuvių amerikiečių draugiją. Mes prašome visu nuoši: ^5 kaimų.. 
mu rtmtn Tautinį Karo Fondą, kurs dirba mūsų šalies nuolankiai, . su 
riausybės žinioje ir jos pritarimu. Šis Fondas pagelbės su ^kra viltimi, 
Ii jonams žmonių, suteikdamas drabužių, vaistų, maistelį kad pasieks 
suose pasaulio kampuose. Jo gelbstinti ranka nušluo ifiršūnes, —.kai matys n 
ašaras tūkstančiams našlaičių, jo pajamos aprengs nui 
rusius, jo ištekliai pavalgydins milijonus badaujančių.' 
nesnio darbo šiuo metu vargu ar galima kur ieškoti, 
stokime jin. Stokime, kaip lietuviai amerikiečiai, 1. 
vargstančius visuomet užjausdavo.

Visas aukas prašome siųsti Komiteto iždininko a 
su: Mr. Joseph Ambraziejus, 168 Grand St., Brooklyn liepiame i tą meilę. 
Y. Jei siųsite čekius ar pašto pinigines perlaidas, išraš ien jau tikėjimas, kai 
te jas National War Fund vardu.

Aukoms siųsti malonėkite vartoti žemiau atspausdi šia skristi į Tėvo ran-

nors su tikra viltimi,

ae kaip kokioje prie- 
ije, bet aiškiai tokį, 
5s tikrai yra. Kad Die- 

k js myli, yra paslaptis
jį džiaugsmas. Kita gi 
as yra, kad mes sal

M kad mūsų sielai

iškarpą.
Pirmin. Kun. Jonas Balkūnas, 
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.

itų ir pilkiausią gy- 
^nudažyti aukso spal
i

IĖSE ATSIME

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

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

Parašas ................................................
Gatvė ....................................................
Miestas ............................

ne Vėlinių dienos iš- 
ėse, tad verta iš anksto 
dnti, ką toje dienoje , 
ae mąstyti. Drąsiai ir 
i pasisakykime, kad 
ienoje turime prisimin
ės savo artimųjų, kurie 
a gyvi mus mylėjo, 

rūpinosi. Turime at- 
dvėles visų, su kuriais 
irome. Turime ypač at
kėlęs tų lietuvių, ku
ro kovoje dėl savo tau
tybės. Turime atsimin
ės savo krašto karių, 
ho, kad mes galėtu
me gyventi!

ČEKOSLOVAKIJOS TAUTINĖ ŠVEY vėlės balsiai, 
 aą (ieną šaukiasi gy- 

stybėse yra išleistas pa Pagalbos. Mūsų užuo- 
ženklas, skirtas čekoslovi turėtų būti joms tokia 
jos garbei. Apie 75% Ček ir tokia galinga kaip 
lovakijos gyventojų-kats s? 
kai.

Čekoslovakija — šviesus, 
organizuotas kraštas su 15 
milijonų gyventojų, išsisklai
džiusių po 54,244 kv. mylias 
teritorijos. 40% gyventojų 
užsiima žemės ir miškų ūkiu, 
ir užauga ten puikių kviečių, 
rugių, avižų, cukrinių runke
lių, kukuruzų, taipgi-miežių. 
(Neveltui Prahos alus net ki
tuose kontinentuose garsus). 
Čekoslovakijoje buvo praves
ta didelė žemės reforma. Čia 
taipgi buvo puikiai išvystyta 
ir pramonė, ypač ginklų, če- 
koslovakų inžinierijos moky
klos buvo garsios; daugelis 
lietuvių ten studijavo.

Spalių 28 d. Čekoslovakija 
liūdnai minėjo savo nepriklau 
somybės paskelbimo 25 me
tų sukaktį. Tačiau jų krašte 
laisvės mintis yra labai gy
va, pilna partizanų ir mes ge
rai atsimename, kaip naciai 
už pasipriešinimą išnaikino 
ištisą Čekoslovakijos kaimą- 
Lidice.

Šią vasarą paskelbė Čekos
lovakijos ministeris Dr. H. 
Rupert, kad naciai sušaudė 
iš viso 50,000 čekų vyrų ir 
moterų, 200,000 čekų išsiuntė 
į koncentracijos stovyklas, o 
500,000 išvežė priverstiniems 
darbams į Vokietiją ar į na
cių užimtus kraštus. Rusijo
je yra susiorganizavę čekų 
kariniai vienetai ir jų vadą 
pulk. Svobodą Čekoslovakijos 

su širdžia jums paduosim sa- prezidentas Benešąs apdova-

AIŠBĖS SUKAKTIS
Dešimts metų nuo mirties 

rašytojo prof. A. Kriščiukai- 
čio sueina spalių 30 d. Sla
pyvardžiu „Aišbė” (Antanas 
iš Būgnų) jis daugeliui ge
riau žinomas. Jau „Aušroje” 
jisai rašė ir tas laikraštis jį 
skatino toliau kūryba užsi
imti, sakydamas jam, kai 
Aišbė pradėjo rašyti:

— Tamsta dar jaunas: 
dirbk ir užsipelnysi vardą ir 
garbę Lietuvoje...

Baigęs gimnaziją Marijam
polėje ir išėjęs mokslus Mas
kvos universitete, kurį lai
ką darbavosi Rusijoje, o nuo 
1918 m. buvo Lietuvoje Vy
riausiojo Tribunolo pirminin
ku ir profesoriumi Lietuvos 
universiteto teisių skyriuje. 
Šeimoje išauklėtas katalikiš
koje dvasioje, religiją bran
gino visą amžių. Buvo žymus 
bendradarbis ir katalikų leis
toje „Šviesoje”. Ypač jo gar
si knygelė: „Kas teisybė, tai 
ne melas”.

Kriščiukaitis yra vienas 
gabiausių „Aušros” meto ra
šytojų. Jisai labai mylėjo 
lietuviškąją liaudį. Dar iš jo 
jaunos studentų širdies išė
jo žodžiai:

— O, artojai — brolužėliai,
nesikreipkite nuo mūs! Mes 
l_ J___ _______ 1____
vo ranką, kad padėt išken- nojo kariniu atžymėjimu. 

i tėti drauge vargą.” I Jungtinėse Amerikos Val-

NAUJAI SURAŠYS

Rengiamasi prie naujo 
piliečių surašinėjimo Ami 
koje.

Ankstesnėmis
šioj šaly yra 4,500,000 nįj"'

įjūrio žemuma paki 
. _ _ Ątbiuokite, kas yra jūs 

liečiu, kurių dauguma ji'“'"
— - • - - _ ovo mėnesio saulė taiNew Yorko mieste ir La menesi° same tai 

Island saloje. Lietuvių ne JJ^ymes s^dė ban: 
liečiu yra apie 80,000. lr bran^ Juragraži ir brangi. Jūra

KARIAI APAŠTALAI ■yra vienas kaimas v 
■kaip vasaros giedra 
■fougiau kitų mūsų pAnglijoje esą Amerikos

riai su savo kapelionais pr ^>se tarp kitų gyve 
šaky suorganizavo Apašta 
ką Uniją. Prie šios dr-;
priklauso 170 amerikiečių lį^)aisJlsPracleSla. J 
rių iš 29 Amerikos valstyb | Atrodo, kad ji

*> jau suaugęs vyras 
Jie lango, didelis, sta 
Ms jis pradeda si 

_ jis
5 Senas Rupšas tv 

, M didelį, jūros žm 
PAGELBĖJO KITIEMS ii ėmė narsytis senoj

b

<a dar kažkokia daii 
wr prisiminti jos 
forubalsu ir patogi 
*8 girdėjau per radi

Armijos katalikų kapel 
nas kun. H. J. Funke šven< 
metu, žydų tautybės kar 
viams neturint rabino, sui 
kojo pamaldoms vietą ir i bejį k vietomis mar 
biną, už ką žydai kariai bu r 
labai dėkingi kunigui Fun

mano tėvą.
^vas buvo toks pat 
skęs.
tuojau už kaimo, p 

x , v v. TZfl kalbėjosi apie Sv. Patriko bažnyčia, Ke p£vil
į ir Willoughby Ave„ Brookl pypkę

100 METŲ SUKAKTIS

ne, spalių 25 d. šventė 1 
metų jubiliejų.

v. pažiūrėjo į vaka 
Jangus. Povilo ti 
pus, įsidėjo pypki

r
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jų Šventųjų diena reikš- 
ai primena, kad Katali- 
lažnyčia yra šventa. Ji 
), kad Bažnyčia, Dieviš- 
Įsteigėjo duota galybe, 
pradėti ir ugdyti šven- 

t, — kad ji yra tikra 
ųjų motina.
entieji yra gražiausi 
tyčios vaisiai ir mūsų gi
ls kilniausieji bei geriau- 
žmonės — pasaulio tik- 

' didvyriai. Ištisos eilės 
ųjų ryškiausiai įrodo, 
Bažnyčia yra iš Dievo, 

nes savo nupuolusia pri
imi negali patys vieni 
ikti šventumo aukštybių.

_ ir jų 
lai yra tokie nuostabūs, 
jie priverčia net priešus 
tis jais.
is Bažnyčios šventumas 
lauso visiems laikams, 
iams, luomams ir aplin- 

■j ims. Jos šventųjų eilėse 
ame turtingų ir betur- 
Yra kilusių iš ūkininko 
elės ir karalių rūmų

ių metų spalių 5 dieną visoje į- 
Aro Fondo vajus, kurio 
nūs dolerių labai svarbiam? 
kviečiami visi Amerikos J? 1: 
snė karo užbaiga tvirtas a Bktl šventumo aukšty 
laimėjimas, vamtatfL. imtųjų gyvenimas ilaimėjimas, vargstančios, • 

jos sušelpimas.
'autinio Karo Fondo ribose < 
urių tarpe yra ir Tautinio W 
ių Komitetas, sudarytas Įfo tj 
dsišką Tautinio Karo Fondo > 
dirbti tarp lietuvių amerikį^ 
Fondui aukas.
is pirmas lietuvių Komiteto 
ūpimasis į kiekvieną lietuvį 2

ių amerikiečių draugiją. Mespn> uolynų ir dirbtuvių, iš 
mtn Tautinį Karo Fondą, < niesčių ir kaimų.

1S

liesčių ir kaimų.
rbės žinioje ir jos pritarimo.^ kintieji nuolankiai, 
ms žmonių, suteikdamas dnlt 
pasaulio kampuose. Jo gelbsti:

, su 
ne, nors su tikra viltimi, 
i į ateitį, kad pasieks 

s tūkstančiams našlaičių,°jo lės viršūnes, — kai matys
. , .. ne kaip kokioje prie-

idoje, bet aiškiai tokį, 
s Jis tikrai yra. Kad Die
nius myli, yra paslaptis 

Įsas aukas prašome"siusti Kr,-.- džiau§'smas- Kita gi

i, jo ištekliai pavalgydins mj^ 
> darbo šiuo metu vargu y 
ae jin. Stokime, kaip lietuviai u 
Laučius visuomet užjausdavo.

r. Joseph Ambraziejus, 168 (fe; 
siųsite čekius ar pašto pinigii^;. 
National War Fund vardu, 
ukoms siųsti malonėkite vartoti^ 
ą-

Pirmin. Kum JtftĮ 
Vicepirm.Dr.AMwv 
Vicepirm. J. Gfe 
Iždin. J. Ambnatp 
Sekr. J. Ambronffi- 

ariai: kun. K. Paulonis, MEįp. 
Jarlys, adv. K. R. Jurgėla,Pr.į 

jy, O. Valaitienė, J. Valaitis, BrJ 
Garšva, J. B. Laučka,

aptis yra, kad mes šal- 
atsiliepiame į tą meilę, 
vien jau tikėjimas, kai 

s diena, kad mūsų sielai 
leista skristi j Tėvo ran- 

, turėtų ir pilkiausią gy- 
imą nudažyti aukso spal-

Deja, to žavėjančio reginio 
gaunam tik žvilgsnį, bet kal
tė yra mūsų, nes esame per 
daug prisirišę prie žemiškų
jų daiktų. Tačiau, savo že
miškais patyrimais pasirem
dami, galime šiek tiek įsi
vaizduoti, kas yra Danguje... 
Sutikti Dievo baltuosius ri- 
tierius, kurių priekyje stovi 
mūsų Viešpats ir mūsų Šven
čiausioji Motina, sutikti juos 
drąsiai ir be baimės, būti jų 
linksmiausiai sveikinami, 
mylėti juos ir būti jų, tų mū
sų giminės tikrųjų didvyrių 
mylimi — štai džiaugsmas, 
kurį žmogaus troškimas gali 
surasti.

Gi tenai Danguje mes pa
žinsim savuosius ir jie pa
žins mus. Tenai yra didelis 
sambūrys mūsų laukiančių
jų mylimųjų — tėvų, brolių, 
seserų, sūnų, dukterų. Ir 
nors jie ramūs ir laimingi 
tame nemirtingame gyveni
me, tačiau mes dar rūpime 
jiems, ir jie laukia tos die
nos, kada pasitiks mus am
žinybėje.

Visų šventųjų dieną kelia
me akis į tas dangiškas šven
tųjų apgyventas buveines. 
Gyvojo Dievo kariuomenės 
žygiuoja! Pergalės šviesa žė
ri jų veiduose, o rankose jie 
neša nemirtingumo palmes. 
Visų Šventųjų dieną Bažny
čia apžiūri savo ištikimuosius 
pulkus. Jij darbas atliktas, 
kova užbaigta! Pats Dievas 
yra dabar jų užmokestis. Jų 
laimėjimo atgarsiai pasiekia 
žemę.

(žvaigžde)

ELINĖSE ATSIMINKIM SAVUOSIUS
j. Įsame Vėlinių dienos iš- pačios Kristaus Širdies! Kai 

;arėse, tad verta iš anksto Kristus pastebėjo liūdinčią 
uminti, ką toje dienoje našlę, lydinčią savo sūnaus 
itume mąstyti. Drąsiai ir lavoną pro miesto vartus į 
irai pasisakykime, kad 
e dienoje turime prisimin- 
rėles savo artimųjų, kurie 
lami gyvi mus mylėjo, 
mis rūpinosi. Turime at-

do Karo Fondo
Amerikiečių Komitetui

~and Street, 
lyn, N. Y.

emdamas Tautini Karo Fondą.c . . .o • qhi-i veies vlsų su kuriais
.... kuria čia siunčiu UBk ™ • -4.’ i . ncrnvnmp Turime vnap ar-tugavome. Turime ypač at

imti vėles tų lietuvių, ku- 
|žuvo kovoje dėl savo tau- 
gyvybės. Turime atsimin- 

vėles savo krašto karių, 
rie žuvo, kad mes galėtu- 
• laisvėje gyventi!

ACT AI7IIAC Till^ Mirusiųjų vėlės balsiai, OSLO V ARIJOS llvll! kvieną dieną šaukiasi gy- 
ų pagalbos. Mūsų užuo- 

uta turėtų būti joms tokia 
lėlė ir tokia galinga kaip

. mėnesių).

Parašas

Gatvė ...

Miestas ..

•Slovakija — šviesus, [Stybėse J5 
zuotas kraštas su 15 ženkli5

kapines. Jam pagailo jos. Jis 
darė, ką galėjo, net Savo ga
lybės stebuklą pavartodamas. 
Šioje žemėje tebegyveną ti
kintieji gali ir turėtų ne tik 
ašara paminėti mirusių vė
les, bet kasdieną pasimelsti 
už jas, nes kiekviena diena 
mums primena pagalbos rei
kalą. *

Pirmiausia mums pridera 
melstis už vėles skaistykloje 
kenčiančias. Tokiu būdu mes 
nešame joms palengvinimą 
ir tuo pačiu atliekame gai
lestingumo darbus. Savo mal
domis liūdintiems teikiame 
tikros paguodos ir suramini-

mo, o savo gerais darbais 
gelbstime Dievo rankos pa
liestus vargšus. Taip mes į- 
žengiame Dieviškojo Teisin
gumo kalėjiman ir Mišiomis 
bei maldomis nuimame kali
nių pančius ir išlaisviname. 
Parodome savo vaišingumą, 
tiesa, ne pakviesdami tuos 
Dievo prietelius įeiti į mūsų 
pastogę, bet padėdami jiems 
išeiti iš skausmo namų ir įei
ti į Dangiškojo Tėvo namus, 
į Jo garbės buveines, kurios- 
na mes patys turime vilties 
patekti. Tenai jie lauks mū
sų ir savo galingu užtarimu 
prie Dievo Sosto tūkstante
riopai atsimokės už mūsų 
švelnius patarnavimus.

Pagaliau, pridengiame nuo
gus — ne prastais žemės dra
bužiais, kokius duotume mal
daujančiam elgetai, bet ne
blunkančio grožio rūbais. 
Mes žinome, jog dabar tos 
vėlės alpsta gailiame skaus
me bei neturte. Dievo meilė, į 
tiesa, yra su jomis, bet ta 
meilė sykiu yra jų didžiau- 
sis skausmas. Jos ilgisi Die
vo karščiausiu troškimu, ta
čiau negali Jo pasiekti, jei 
mūsų parama nepagreitins 
jų išlaisvinimo dienos. Mūsų 
pagalba sieloms skaistyklo
je yra tikras gailestingumo 
darbas.

Nėra mums duota čionai 
pilnai suprasti Viešpaties 
paslapčių. Tačiau galime šiek 
tiek žinoti, kokie nepaprasti 
turi būti sielų kentėjimai, kai 
jos, nors Dievo malonėje ap- 
leidusios žemę, dar yra rei
kalingos nuvalymo skaisty
kloje, iki net mažiausia že
miškos tuštybės dėmelė yra 
visai nuvalyta ir tik tuomet 
tegali pasirodyti begaliniai 
skaistaus ir šventojo Dievo 
akivaizdoje.

Didžios yra tų vėlių kan
čios! O Dievas myli jas! To
dėl galime bent iš dalies su
prasti, kokia brangi yra 
joms į pagalbą einanti mūsų 
meilė, ir tie mūsų gailestingi 
darbai.

Skaistykloje kenčia Dievo 
draugai. Tai jo šventieji pan
čiuose. Gal šiuo laiku tenai 
randasi vėlės mums gyveni
me artimųjų ir brangių asme
nų. Kaip ilgisi tos vėlės gau
ti mūsų maldų nuopelnų! 
Nešykštėkime jų.

A. B. Mešlis,S. J.

St. Louis universitetas, St. 
Louis, Mo., turi didžiausią ka
talikų universitetų knygyną 
pasauly. Jis turi net 424,552 
knygas.

New Yorke viešose moky
klose vaikai gaus pusę pan- 
tės pieno už 2 centu.

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA
Reikia savanorių

Manoma, kad savanoriai 
yra paaukoję net 975,000,000 
valandų žmonijos naudai. 
Tai yra puikus rekordas A- 
merikos moterų, kurios per
nai dirbo po Raud. Kryžiaus 
vėliava. Daugiau negu 3,000 
000 moterų padėjo sudaryti šį 
puikų rekordą. Dabar, kada 
vasara baigiasi, Raud. Kry
žiaus savanorių patarnavi
mai vėl prasidės.

Pranešimai iš visų šalies 
dalių pabrėžia, kaip daug A- 
merikos „svetimos” kilmės 
moterys prisidėjo prie šių 
milžiniškų pastangų. Visur 
jos aukojo savo laiką ir dė
jo pastangas, kad tik visi 
Raud. Kryžiaus darbai būtų 
pasekmingi.

Daugelis iš jų dirbo kaipo 
slaugių pagelbėtojos, jos pa
dėjo palengvinti kritišką 
trūkumą slaugių. Kitos veikė 
motorų ir „kantinų” dali
niuose, teikdamos svarbų pa
tarnavimą jų apylinkėse ir 
Raud. Kryžiaus informacijų 
vietose, krautuvėse ir kitur; 
dar kitos nenuilstančiai vei-

Maine ir į vakarus ligi Pa- 
cifiko, kur tik randasi grupės 
amerikiečių, gimusių sveti
mose šalyse arba naujesnės 
svetimšalių grupės, ten rasis 
Raud. Kryžiaus savanorių, 
kurie pašvenčia savo laiką 
šiam darbui todėl, kad jie 
gerai žino, ką Raud. Kryžius 
reiškia.

Šios savanorių vienetos 
reprezentuoja kiekvieną sve
timą tautą šioje šalyje ir kas 
daugiau, jie atstovauja tas 
svetimas tautybes. Jų pas
tangos šiuo metu daug rei
kalingesnės, negu kada nors 
buvo. Karo eigoje vis pasi
rodo daugiau darbo; daugiau 
darbo palengvinti kentėjimą 
ir vargus, kuriuos karas pa
lieka savo eigoje.

Raud. Kryžiui reikia kiek
vieno savanorio, kurį gali 
gauti. Ar tas savanoris gali 
pašvęsti valandą arba dieną 
Raud. Kryžiaus darbui,, ne
daro skirtumo. Asmenys ir 
grupės raginami paskambin
ti į Raud. Kryžių ir pasiūly
ti savo patarnavimą.

ARK.

tąsias (universitetines) mo
kyklas, 45 licėjus, 54 techni
nes mokyklas (agronomijos, 
pramonės ir prekybos), 7.890 
pradžios mokyklų.

Vienoje Portugalijos ūkio 
mokykloje profesoriauja lie
tuvis salezietis tėv. A. Sabas, 
kurs šiemet turėjo ypatingai 
daug darbo, nes turėjo pava
duoti kai kuriuos portugalus 
profesorius. Pažymėtina, kad 
Portugalijoje jau keletas me
tų, kai veikia darbo tribu
nolai, per kuriuos darbo žmo
nės gali ginti savo teises.

Didžioji Portugalijos gy
ventojų dalis, arti šešių mi
lijonų, yra katalikai.

Baltijos Koncertas 
Bus Londone

Spalių 31 d. Londone ruo
šiamas Baltijos koncertas į- 
vyksiąs didelėje švedų salė
je.

Programoje pasirodys lie
tuvių parapijos choras. Es
tų ministerio žmona ruošia 
estų chorą, o latviai duos so
listų.

Keturių respublikų švente

ų gyventojų, išsisklai- 
į po 54,244 kv. mylias 
ijos. 40% gyventojų 
a žemės ir miškų ūkiu, 
įga ten puikių kviečių, 
avižų, cukrinių runke- 
kuruzų, taipgi-miežių. 
tui Prahos alus net ki- 
continentuose garsus), 
jvakijoje buvo praves-
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Kazys Jankauskas

kė Karo Fondo vajuje, kad 
organizacija galėtų tęsti sa
vo svarbų darbą. Daug mo
terų gamino chirurgiškus 
bandažus, drabužius ir įvai
rių rūšių mezginius ne tik 
mūsų kareiviams ir jūrinin
kams, bet ir nelaimingoms 
karo aukoms visame pasau
lyje.

Portlande, Oregon valsty
bėj, daugiau negu 5,000 Nor- 
liariai susirenka Norse salė
je siūti ir mėgsti. Pačiame 
mieste danai, suomiai ir ki
tos grupės irgi prisidėjo sa
vo laiku ir pastangoms prie 
Raud. Kryžiaus. Iš Oakland 
ir kitų Kalifornijos miestų 
pranešama apie ilgas Rau
donajam Kryžiui sunkaus 
darbo valandas, kurias pra
leido graikai,“ portugalai, ju
goslavai, japonai, kiniečiai, 
meksikiečiai, įvairūs Lotynų- 
Amerikos vienetai ir daug ki
tų tautinių grupių,

Raudonojo Kryžiaus sava
noriai dirba ne tik vakaruo
se. Kiekviena apgyventa kva
dratinė mylia Jung. Valstybė 
se turi savo Raud. Kryžiaus 
darbininkus. Tampa, Flori
doj, grupė moterų iš Kubos 
suorganizavo klubą ir kas sa
vaitė siunčia klubui aukų. Tie 
pinigai padeda vietiniam 
Raud. Kryžiaus skyriui tęs
ti savo darbą tarnybos vy
rams; be to, klubo nariai 
gausiai aukoja savo laiką. 
Nuo Floridos į šiaurę ligi

PORTUGALIJOS ŠVENTĖ

Keturios centralinės Ame
rikos respublikos: Costa Ri
ca, Salvador, Guatemala ir 
Honduras savo nacionalines 
šventes turėjo vieną dieną: 
rugs. 15 d. Costa Rica turi 
tiktai 659.000 gyventojų, 
Guatemala-3.284.000, Hondu- 
ras-1.105.500, o El Salvador 
1.744.500. Kaip matome, tik 
viena iš jų maždaug lygi su 
Lietuva, o kitos kur kas ma
žesnės kaip savo gyventojų 
skaičiumi, taip ir ^užimama 
teritorija, tačiau Amerikos 
kontinente, kur viešpatauja

Spalių mėn. 5 d. buvo Por
tugalijos šventė.

Portugalija turi dvigubai 
daugiau gyventojų, kaip Lie
tuva : septynius su puse mili
jonų. Jos gi apimamas žemės 
plotas didesnis kokio pusan
tro karto už Lietuvos: užima 
35. 582 kvadr. mylias. Apie 
trečdalis Portugalijos žemės 
yra dirbamos, daug yra kal
nų, nemažai miškų. Portuga
lija turi ir gamtos turtų, kaip 
anglių, švino, vario, sieros ir 
kitų. Dirbamos žemės daug 
užsodinta vynuogynais ir tas
kraštas yra garsus savo vy
nais.

Portugalijos prezidentas 
yra generolas Ant. O. de Fra
goso Carmona. Faktinai gi 
vidaus gyvenimo tvarkymas 
daugiausia yra Salazaro, mi- 
nisterio pirmininko, rankose. 
Jisai, dar būdamas finansų 
ministeriu, pasižymėjo kaip 
geras finansistas, išvežda- 
mas Portugalijos biudžetą iš 
pavojingo deficito ir valsty
bės ūkį tvarkydamas su ke
liolikos milijomj sterlingų 
pertekliumi. Lėšos, kiek ga
lima, stengiamasi daugiau 
sunaudoti socialiniems ir
švietimo reikalams.

Per eilę paskutiniu metų 
pastatyta dauąiau, kaip tūk
stantis pradžios mokyklų. 
Portugalija dabar turi ketu
ris universitetus, tris aukš

tvarka ir teisingumas, ir tie 
kraštai gali džiaugtis nepri
klausomybe ir laisve.

Nedidelė centralinės Ame
rikos valstybėlė — Nikara- 
gua turėjo savo šventę rugsė
jo 17 d. Tas kraštas mums į- 
domus tuo, kad jame tėra 
tik 1.380.000 gyventojų, tai
gi perpus mažiau, negu Lie
tuvoje, o vis dėl to Nikara- 
gua yra nepriklausoma, turi 
savo armiją, dviejų rūmų 
parlamentą, savus pinigus ir, 
apskritai, tvarkosi kaip kiek
viena kita laisva valstybė. 
Katalikų tame krašte yra 
daugiau pusės milijono. Vy
riausias gyventojų užsiėmi
mas — žemės ūkis, yra ne
mažai miškų ir šiek tiek auk
so kasyklų.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO
ŽURNALAS

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

„VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiksluotas 
ir deda įdomių straipsnių, žinių ir Ameri
kos ir užsienio.

„VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
„VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jaunimo 

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

jo savo tėvui, kiek toliau politikuojančiam, ir kai 
šis priėjo, pasakė: aš einu. Gal tenai kiek ilgiau 
užtruksiu. Saugok man Poviliuką.

Tėvas iš netikėtumo ir nuostabumo ėmė bartis, 
bet sūnus jau tolo lėkščia jūros pakrante, ir ban
gos jam plovė batus, palikdamos ant jų storė- 
jantį ledo sluoksnį. Jau būdamas toli, jis atsisuko 
pamojo, parodė rankomis keletą ženklų, bet ką 
jis norėjo pasakyti, tėvas nesuprato. Tiktai už
trukti jis žadėjo, tiktai valandėlę nebūti prie jū
ros, bet niekad nebeparėjo. Klaipėdos vadavimo 
sukilimas jį pasiėmė ir pasiėmė... Kada jį parvežė 
su tais pačiais kailiniukais apsirengusį, su ta pa
čia pypke kišenėje, — rodos, pūtė tas pats jūros 
vėjas ir savo didelėmis, nematomomis drėgnomis 
rankomis vis braukė ir braukė per sukilėlio plau
kus. Gal būt, pats vėjas jam ir kepurę nuėmė, 
kad būtų jojo galva labiau prieinama glostyti. 
Smėlėtose kapinėlėse, kur auga vargingos pušys, 
jis buvo palaidotas ir buvo jam pastatytas pa
minklas. Jūros vėjas tenai staptelėdavo, jūros 
ūžesys tenai pabūdavo, jūros daina ten nuskris
davo.

— Tuojau ir paminklą nuims, ir kapą sulygins, 
— vis tebesėdėdamas, pasakė Povilas. — Tai tas 
mano senis...

— Nuims! sulygins! Bet juk mes išeinam tik
tai, kaip vienas metų laikas, kitam atėjus, — ra
miai pasako Rupšas.

— Taigi, — atsistoja Povilas, pasirąžo, net jo 
kaulai subraška. — Jūros gaila. Bus ji man toli 
toli.

Jis nusisuka į langelį, pasilenkia ir mato jūrą. 
Kovo mėnesio saulė tarpais praskleidžia debesis ir 
jos spinduliai krinta į vandenį, nudažo jį baltai, 
auksiniai, nudažo jūrą gyvu sidabru. Vėjas tenai 
nelabai stiprus, bet šaltokas, šiaurės vakarų. Jū
ra supasi, ji kyla ir leidžiasi, siunčia į apledėjusį 
krantą šviesias bangas. Jūra kūkčioja ir taip 
pat dejuoja. Tas balsas ne čia pat: jis ateina iš 
jūros, iš tolumos, kur yra tiktai vandenys, ir

slankioja pakrante, prieina Rupšų trobelę ir čia 
pasibeldžia, ir iš čia pasitraukia, paskui sugrįžta 
atgal ir vėl nueina į jūrą. Jūra supasi, 
valandėlę apšviečia jos minkštą nugarą, 
girdi, kaip vandenų balsas eina atgal į 
su naujomis bangomis.

— Man gaila jūros, — jis pasilenkia 
miau, kad galėtų ją geriau matyti.

Jiems gaila trobelės, savo nuolatinių pėdsakų 
ilgoj pakrantėj, saulėlydžių, vėjo kauksmo nak
ties metu, pavasario žingsnių jūros paviršiumi, 
kada šis ateina iš kitur ir čionai pradeda su jū
ra, su jais visais kalbėti.

— Kad taip mano trobelė būtų maža tvirtovė! 
kad aš čia turėčiau tuziną ryžtingų vyrų. Pama
tei ateinant ir pradėk! Atgal! kas eina? ar tik 
nepaklydom? ar tik ne į svetimą daržą pataikė
te?! Supranti, jie eina, o mes pliekiam, o mes plie
kiam, kad juos velniai rautų!

— Povilai, tyliau. Dar gali išgirsti.
— Kas išgirs?! Išgirs, kad aš nenoriu savo ati

duoti! ? Jie nori gyventi, o man nieko nereikia?! 
O man tik apsisukti ir pasitraukti?! Aš gimiau, 
kad gyvenčiau, o ne tam, kad mane persekiotų ir 
neleistų būti tuo, kuo aš esu. Tai mūsų žemė, tai 
mūsų pajūris!

Jis šaukia vis garsiau, įrausta, suprakaituoja:
— Gyventi noriu, šit kas yra!
— Povilai, kaime jau gali būti ordnungdinsto 

narių. Nurimk...
— Supranti, ir Marytė pasilieka, — numoja 

ranka Povilas. — Jura, troba, Marytė. Viskas 
čia pasiliks. O man eiti ir nebegrįžti...

Rupšas kemša į kišenes visokius smulkius daik- 
telyčius, peiliukus, muilinę, skustuvą, nuo sienos 
nukabina sūnaus portretą, išima iš rėmų, vynioja:

— Mes neišeiname, Povilai, mes tiktai pasi
traukiame. Ir kur mes bebūtume, aš tau vėl sek-

siu pasakas apie mūsų jūrą. Man, senam žmogui, 
gal būt, jau nebeteks čionai grįžti, bet tu galėsi: 
esi dar visai jaunas ir ilgai gyvensi. O jeigu ir tu 
negalėsi, tai pasakysi savo sūnui, kur jo tėviš
kė, pasakysi anūkui. Ir kuri nors mūsų karta čio
nai sugrįš. Paimsime savo tinklus, savo įrankius... 
Ir tas pats smėlis pasveikins, ir tas pats oras pa
sitiks, ir tas pats vėjas paglostys, kuris glostė 
tėvą, parvežtą į kaimą. Aš žinau, kad nesu vienas 
ir turėsiu kam sekti būtą pasaką apie mūsų lizdą. 
Juk mes būsime netoli ir ten nuolat galvosime 
apie šitas bangas, šituos mūsų vėjus ir mažas 
valteles jūroje. O dabar mums reikia skubėti... 
Einam, Povilai, jau laikas...

Povilas atsistoja, išsitiesia, apsižvalgo, paglos
to palangę, nuėjęs pajudina švarią staltiesę, Ma
rytės dovaną. Paskui jo rūstus žvilgsnis nuklys
ta į krosnį. Jis pats ją sukrovė pernai. Ji visada 
gerai iškepa duoną ir sriuba joje stovi karšta vi
są parą. Kai būna ilgai užtrunkančios, didelės 
audros, kai bangos su triukšmu dūžta pakrantė
je, kai naktį, mėgindamas perrėkti audrą, šau
kiasi pagalbos koks jūroj paklydęs žmogus, — 
tie visi garsai sūkuriu sukasi aplink trobelę. O 
krosnis šilta, guolis šiltas. Triukšmui valandėlę 
aptilus, kitą kartą girdėti užpečkyje svirplio liū
desys.

Povilas sustoja prie sienos, užsimerkia:
— Rodos, vėjas stiprėja. Aš girdžiu, kaip jis 

ten jūroje kaukia. Išeiti... ir visai išeiti?
Tuo tarpu Rupšas paima iš kampo storą lazdą, 

paskutinį sykį apsižvalgo, koja pataiso suolą, pri- 
stumdamas jį arčiau lango. Išeidamas suklumpa 
duryse, nusikeikia. O kieme sustoja ir žiūri jū
ron:

— Greit čia prasidės žuvavimo metas. Žiū, kaip 
jūra keičia spalvas. Vanduo darosi šviesesnis...

Jis tai pasako sau, nes sūnus dar tebėra troboj. 
Kai jis išeina senis prideda:

— Neužmiršk užrakinti durų ir pasiimk raktą.

olumoj Langelis
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•lė žemės reforma. Čia^ojįĮr!5 
buvo puikiai išvystyta 
none, ypač ginklų. Ve
ikų inžinierijos moky- 
ivo garsios; daugelis 
j ten studijavo.
ų 28 d. Čekoslovakija 
minėjo savo nepuikiau 
is paskelbimo 25 me- 
iktį. Tačiau jų krašte 
mintis yra labai gy- 
a partizanų ir mes ge- 
imename, kaip naciai 
[priešinimą išnaikino 
jekoslovakijos kaimą-

ašarą paskelbė Čekos- 
js ministeris Dr. H.

kad naciai sušaudė 
50,000 čekų vyrų ir 
200,000 čekų išsiuntė 

ntracijos stovyklas, o 
išvežė priverstiniems 
s į Vokietiją ar į na- 
ntus kraštus. Rusijo 
susiorganizavę čekų 
vienetai ir jų vadą 

obodą Čekoslovakijos

ies pajūrio žemuma pakibo sunkus reikalavi- 
s: atduokite, kas yra jūsų arba mes tai patys 
iimsime.

O kovo mėnesio saulė tarpais plėšė debesis ir 
o jų kiaurymes šildė bangotą jūrą. Jūra buvo 
elė, graži ir brangi. Jūra ruošėsi dar sykį tolti

o mūsų.
Ten yra vienas kaimas vardu Žuvėdros, mūsų 
nas, kaip vasaros giedra mielas kaimelis. Yra 
n ir daugiau kitų mūsų pilkuonėlių kaimų.
'Žuvėdrose tarp kitų gyvena senis Rupšas ir jo 
ūkas, jau suaugęs vyras Povilas. Jis sėdi ant 
olo prie lango, didelis, stambus, kaip žuvis svei
ks. Tarpais jis pradeda suptis į šonus ir kažką 
pniuoti. Atrodo, kad jis dainuoja seną dainą 
ie jūrą. Senas Rupšas tvarko savo daiktus, jis 

U susuko didelį, jūros žuvimis kvepiantį tinklą, 
skui ėmė naršytis senoj skrynioj, ieškodamas 
kumentų.
— Yra dar kažkokia daina apie jūrą, tik aš ne- 
iu dabar prisiminti jos žodžių, — pasako Po- 

ArnOlas storu balsu ir patogiau atsisėda. — Vieną 
„įjjS artą aš girdėjau per radiją sudėtą pasaką apie ................---- ..................
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:ariniu atzymejimipe, 
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rą žvejį. Ir vietomis man rodėsi, kad tai yra pa- 
ka apie mano tėvą.
Jo tėvas buvo toks pat didelis ir visada gerai 
siteikęs. Prieš penkiolika metų, vieną žiemos 

eną, tuojau už kaimo, prie jūros stovėjo būrys 
ėjų. Jie kalbėjosi apie savo reikalus ir apie 
aipėdos sukilimą. Povilo tėvas stovėjo nuoša
li ir ramiai rūkė pypkę. Nusispiovė jis sykį, ap- 

algė, pažiūrėjo į vakarus. Ten juodavo debe- 
otas dangus. Povilo tėvas užsisegė trumpus 
"iniukus, įsidėjo pypkę kišenėn, pirštu pamo

....... :

dar že-

S
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Philadelphijos Žinios
KRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖ

Bus minima bendra orga
nizacijų Komunija ir pagar
binimu Kristaus Karaliaus. 
Šiuo metu ypač reikšminga 
šventė, kad Kristus Karalius 
diktuotų įtaiką ir ramybę 
žmonių širdyse ir prie tai
kos stalo. Tai viena gražiau
sių švenčių. Būtų naudinga 
kiekvienoj parapijoj turėti 
Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimo - programą.

vai, kuri prasidės lapkričio 
28 d.

Lietuvių komiteto pirmi
ninku yra Juozas Kavaliaus
kas, sėkmingai vadovavęs 
Karo bonų vajui. Manoma, 
kad ir šis veikimas pasiseks. 
Tai rinkliavai Philadelphijo
je ieškoma 55,000 žmonių, 
aukų rinkėjų.. Norima su
rinkti $900,000 dolerių.

MIRĖ KŪDIKIS

REMIA MISIJAS

Misijų sekmadienis praėjo 
sėkmingai. Visų maldos ir 
aukos susidėjo į vieną didelį 
tikslą-padėti platinti Kris
taus karalystę. Jau mokyk
los vaikučiai supranta reika
lą ir savo santaupomis remia 
misijas. Labai gražu iš ma
žens įpratinti aukoti kilniems 
dalykams.

WAR CHEST

Karo pagalbos įvairioms 
organizacijoms rinkliavos 
reikalu jau suorganizuotas 
komitetas ir rengiasi rinklia

Spalių - October 29,1943l
ONDENTŲ PI

MENIŠKASDIDŽIULIS ^in, Conn

KONCERTAS
SUSILAUKĖ SŪNAUS

mininke išrinkta E. Belsky- 
tė, vicep. E. Rimdeikaitė, se- 
kret. E. Jablonskytė ir ižd. 
R. Mikolėnaltė.

Sodalės savo valdybą ren
kasi kasmet tuo pačiu laiku- 
spalių mėnesyje. Nuo tos die
nos jos skaito ir savo metus.

RIMTAS KARYS

Spalių 22 d. mirė 13 mėne
sių vaikutis Antanas Taraš- 
ka. Jo tėvelis tarnauja ka
riuomenėj; buvo parvykęs į 
savo mylimo sūnaus laidotu
ves. Palaidotas spalių 25 d.

RESPUBLIKONAI VEIKIA

Lietuviai respublikonai 
Philadelphijoje veikia,- kad 
laimėtų ateinančius majoro 
rinkimus. Tuo tikslu šaukia
mas didelis lietuvių susirin
kimas su prakalbomis Al
legheny salėj. Ten galės ir 
pasivaišinti ir pasikalbėti.

Tai bus spalių 31 d. 2 vai. 
popiet.

is

Tel. REgent 8484.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Nešiok jį visad su savim. Ir vaikams pasakysi, 
kad turi raktą nuo jų lizdo.

— Užmiršau krosnies jušką užkišti, bet tai gal 
ne tiek svarbu, — pasako Povilas. — Tinklą aš pa
likau, tegu jį velnias. Dar prikibs dėl jo, sakys 
— krašto turtą išgabename. Ir iš viso reikia at
sargiau elgtis. Eikime labai lėtai. Aš visą laiką 
ką nors pasakosiu. Tu juokis, kad atrodytų, jog 
mes einame valandai.

Povilas vis kalba, mosikuoja rankomis, kartais 
lyg netyčia žvilgteri į trobelę. Norėtų dar sykį 
atrakinti jos duris ir ten pasėdėt, taisyt tinklą, 
žiūrėti pro langelį į jūrą. Lyg jam būtų šalta, a- 
biem rankom jis patrina veidą, paskui pakrato 
galvą ir atidaro vartelius.

Mažo ūkio kaimynų Ericas, prieš metus vadi- 
nęsis Pranu, tuojau šoka iš savo kiemo į gatvę. 
Jis juokiasi susiriesdamas, rankomis glosto ke
lius, mirkteli:

— Žuvauti?
Jis nežino, kur jie eina, ir tas dalykas jam su

kelia dar didesnį juoką.
— Šį vakarą pas seniūną bus sueiga, džiaugs

mo šventė, kad pasibaigė vergovė. Seniūnas prašė, 
kad žmonės nesivėlintų. Jūs ateisite?

— Toks reikalas, Fricai, kur gi neateisi.
— Nebijosite?
— O ko mums bijoti? Juk ordnungdinsto vyrai 

drausmingi, geri vaikinai.
— Taip, taip, tai jūs pamatysite, — ir Fricas 

vėl juokiasi, net jam nukrinta nuo galvos ruda 
kepurė.

Kol jis ją kelia nuo žemės, Rupšai šnekučiuo
dami nueina į rytus. Tai pastebėjęs, Fricas puo
la į vieną pusę, į kitą, išsižiojęs jau nori rėkti, 
kviesti pagalbą, bet pamato, kad atbėga Marytė. 
Ji bėga vienplaukė, apsiaustas jos neužsegtas, 
vėjas kiloja skvernus.

LINKSMAS JŪRININKAS

Kaip iš šio paveikslo ma
tome, Albertas Balčaitis at
rodo labai linksmas ir paten
kintas. Jaunuolis, matyti, 
mėgsta jūras, mėlynas pa
danges, nors jos ir aptamsy- 
tos būtų šūvių dūmais, nes 
kilnios sielos jaunuolis visur 
tik šviesią ateitį ir laimėji
mą mato.

NAUJA VYČIŲ VALDYBA

Lietuvos Vyčių 3 kuopa sa
vo mėnesiniame susirinkime 
nutarė išsirinkti naujus val
dybos narius, nes pirminin
kas Jonas Laskas įstojo į 
laivyną ir negali lankyti su
sirinkimų, o kiti valdybos 
nariai užimti kitais darbais.

Dabar pirmininke išrinkta 
Elzbieta Sideravičiūtė, vice- 
pirm. Jonas Valavičius, sekr. 
Marytė Bigenytė, finansų 
sekr. Eleonora Jablonskytė. 
Naujoji pirmininkė jau pra
dėjo veikti ir mano, kad kuo
pa pagyvins savo veiklą, 
gaus daugiau narių. Pasiseki
mo!

SUGRĮŽO KARYS

Neseniai garbingai paleis
tas iš kariuomenės Stasys 
Križinauskas. Kariuomenėj 
tarnavo metus. Namuose 
laukė žmona ir mažas sūne
lis, kuris dabar susilaukė tė
vo, sugrįžusio iš karo tarny
bos.

NAUJA VALDYBA

iš-Spalių 19 d. sodalietės 
sirinko naują valdybą. Pir-

Stanislovas ir Elzbieta A- 
reskevičiai spalių 16 d. susi
laukė gražaus ir sveiko ber
niuko. Vaikutis ir motina ge
rai jaučiasi, šiuo metu tėvas 
tarnauja kariuomenėj ir ma
nome, kad gaus progos par
važiuoti ir aplankyti žmoną 
ir pamatyti savo jauną sū
nelį. Areskevičiai yra geri Paveiksle matome rimtai

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 14, 1943 
LIETUVIŲ MUZIKALINĘJ SALĖJ 

2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, Penna. 
DALYVAUJA: SUE GRISKAITĖ, Philadelphijos

Operos artistė
MARGARETA DIGRYTĖ, garsi smuikininkė

Philadelphijos dainininkės — ONA URBAN, sesu
tės ANTANAITYTĖS, pianistas JONAS VELAVI- 
ČIUS ir baleto šokėja LORETA KAVALIAUSKAITĖ

PELNAS — LIETUVAI GELBĖTI
parapijiečiai ir padeda para- nusiteikusį Vitą Balčaitį. Po 

Aarbo jis žiūri į ateitį ir bū
siantį gyvenimą. Rimtai, bet 
nuotaikingai jis sutinka sa
vo darbus ir kariškus žygius. 
Taip ir reikia. Juk liūdnumas 
nieko nepadės.

pijos veikime. S

NAUJAS KARYS

Šv. Kazimiero parapijos 
karių tarpe jau turime an
trą Navy karį, tarnaujantį 
ypatingoj dalyje-SB. Tai yra 
Petras Gustis. Pirmas, kurs 
išėjo į tą dalį, buvo Juozas 
Ambrazas. Tos dalies vyrai 
yra geri inžinieriai ir kitoki 
praktiški kariai, kurie pade
da marinams ir jūrininkams 
kariauti tikrą karą.

Koncerto Garb. Rėmėjais lig šiol įstojo Kun. St. R. 
$25.00; Moterų Są-gos 10 kuopa $5.00; Kun. P. Va
siliauskas $5.00; Vincas Zupkauskas $5.00.
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1 iškilmėse daly- 
j Šeima: vyriausia

. Trečiokienė suM. Aloyzos, pranciškietės. ir pamaldas. Dalyvauk
Ji mokė mus, kaip gali prak- logo mišiose sodalių seknį^ įš Newarko, 
tiškai sodalė veikti, apašta- dienį. Ieškok atsivertėlių Kazlauskas su 
lauti ir daug naudos sau ir katalikų tikėjimą. Sura 
kitiems atnešti. Svarbu buvo naujų sodalių narių. Sugi 
klausytis jos ir tai, kad ji žink atšalusius katalikus 

pylinkėsJ lietuviui sodaliečių m°k^°. ? mūsų Pa,čjų suži’ Bažnyčią Ragink katalik 
konferencija praėjo. Dabar 
tik mėginu atsakyti pati 
sau, ką aš gavau iš to.

Atvirai reikia prisipažinti, 
kad tai buvo labai naudinga 
ir gera man ir kitoms mano 
draugėms. Mišiomis pradėjo 
dieną Marijai pagarbti ir pa
simokyti. O ta konferencija 
daug pamokė.

Pirmiausia, saldžiai jau
čiau savo širdyj, kad mes lie
tuvaitės sodalietės galime tu
rėti savo atskirą konferenci
ją. Ir kodėl atskirą? Kodėl ne 
su kitomis parapijomis, kur 
daug daugiau galėtų susirink 
kti ir gal dar daugiau pasi
mokyti? Bet mąsčiau, tur 
būt, todėl, kad mes lietuviš
kas širdis turime, ir kaip ki
ti lietuviai Mariją ypatingai 
myli, tai ir mes ją mylime. 
Ir galėjom išmokti Mariją 
labiau mylėti.

Per mišias giedojom Ma
rijos giesmes. Tai darėm lie
tuviškai. Juk tai lietuvaičių 
konferencija.
Dievo žodžio, tik jau nelie
tuviškai. Klausiau pati sa
vęs, ar aš nesuprantu lietu
viškai? Rodos, kad mes vi
sos suprantame, gal kiek sun
kiau šnekėti. Bet juk tam mes 

Adomas Balčikonis, 60 me- organizuojamės, kad mes e- 
"M, i same amerikietės ir lietuvai

tės.
Konferencijos programa 

buvo labai įvairi ir naudinga. 
Rimtos paskaitos bei kalbos. 
Daugiausiai savo sielai ir so
daliečių veiklai gavau iš gerb.

KONFERENCIJOS ATGAR
SIAI

Antroji Philadelphijos a- •as Vincas Kazlau 
įjoua ir dukterim

13ce ir duktė Irena 
draugijų. Mokykis ir žin ^vyru įr 2 du-

IŠKILMINGI ATLAIDAI

Spalių 17-19 d. d. šv. Jur
gio par. buvo 40 valandų at
laidai. Visus pamokslus sakė 
kun. Dr. K. Gečys.

Dalyvavo daug kunigų. Vi
sa tvarka buvo labai graži. 
Altoriai skendo baltose chri
zantemose ir rudens ąžuolų 
lapuose. Procesijoje vaikučiai 
dalyvavo su geltonais drabu
žėliais.

Didžiausia padėka priklau
so seselėms pranciškietėms, 
kurios taip rūpestingai dir
ba šioje parapijoje.

KALBĖJO STANIŠKIS

Spalių 23 d.-per radiją lie
tuvių respublikonų grupės 
vardu kalbėjo muz. P. Sta- 
niškis, šv. Andriejaus par. 
vargonininkas. Jis kalbėjo 
15 minučių. Jo kalba buvo 
rimta, nuosekli.

Be to, jis kvietė visus spa
lių 31 d. 2 vai. popiet atvyk-1 
ti į Lietuvių Muzikalinę salę, 
kur bus įdomi politinė ir pa
silinksminimo pramoga.

tų, gyvenęs 918 Chelten Str., 
Camden, N. J., mirė spalių 
20 d. Palaidotas spalių 25 d. 
Camdene iš šv. Jurgio par. 
bažnyčios.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

— Kurtu bėgi? — paklausia Fricas.
— Rupšai eina į Palangą pas pusbrolį tinklo 

pirkti. Aš noriu, kad jie man nupirktų šukas. Sa
vas aš pamečiau,.— greitai ji atsako ir nė nestap
telėjusi bėga toliau. Fricas, kad ir kiek atsilikęs 
dėl visako, nubėga paskui ją. Jis jau beveik supra
to, kad Rupšai nebegrįš ir sumetė, kad jų nerei
kia stabdyt, nereikia dėl to kelti triukšmo: tegu 
sau nešdinasi tas Povilas, Marytė atiteks Fricui. 
Bet jeigu jis pastebės, kad ir ji bėga su jais, tada 
Fricas pasikvies pagalbą ir grąžins visus tris. 
O jeigu tik anie du lekia iš čia, tai ko daugiau 
bereikia? Pasilieka jų trobelė. Gal joje leis jam 
su jauna žmona apsigyventi. Tai bus gyvenimas!

Marytė iš karto suprato, kad sužadėtinis Po
vilas išeina. Ji jautė, kad nepajėgs jo sustabdyti, 
bet dar norėjo pasimatyt, pažiūrėt į akis. Kai 
juos beveik pasivijo, ėmė šaukti vardu;

Povilas atsisuko, išbalo ir pasakė pribėgusiai:
— Mes neturime laiko, mums kiekviena minutė 

brangi.
— Bet apie tai niekas nežino. Jie ten užimti 

šventės ruoša, vėliavomis, — uždususi, paskubo
mis pradeda ji kalbėti, abiem rankom įsikabina 
jo apsiaustą ir nepaleidžia. Jos veidas nusigandęs, 
akys didelės, žiūri į Povilą apsiašarojusios. Va
kar dar buvo galima eiti su ja į ramų gyvenimą, 
šiandien visa tai pakibo ant menko voratinklio. 
Buvo Povilui ir jai paskirta valandėlė prie alto
riaus ir degančių žvakių, bet gyvenimas išbraukė 
juos iš anųjų sąrašo, jų žvakės užgeso. Nei gy
venti su Maryte, nei bereikia pirkti žiedus, nei 
bereikia dėkoti už ilgiausių metų linkėjimus. Jis 
buvo prigalvojęs savo gyvenimui daug gerų da
lykų, bet tai atimta ir nereikia perdaug gaišti su 
ta mergina, atstove pasibaigusio gyvenimo. Ji 
atėjo dabar iš anapus kaip koks sapnas, kaip ne
regėto grožio šešėlis ir traukia atgal, lyg tai iš 
tiesų būtų galima, lyg būtų koks kelias į prany
kusią praeitį. Ne, ne, tai negrįžta, tik kartojasi, 
keičiasi, būna kitokio pavidalo. Kai ateis tas pa

Išklausėm ir

noti, kiek mes veikiame ir priklausyti prie katalikišl 
kaip norėtumėm veikti. ' 1

Naudingiausia bus tai, kad 
visos gavom sodaliečių lape- ; 
liūs su visa veikimo progra- 
ma, malda už taiką ir nuro- j 
dymais. štai kaip gražiai pa- I 
duotas sodalių gyvenimo pla- ; 
nas: 

I 
1

Melskis. Būk maloni. At- i 
lik sodaliečių rekolekcijas. 
Kviesk nesodales atlikti re
kolekcijas, būk misijoniere. 

i Platink katalikišką spaudą. 
Rašyk į katalikišką spaudą. 
Prisidėk prie Krikščioniško
jo Mokslo Brolijos. Susirašyk 
ir pagelbėk kariuomenės ir j; 
kalėjimo kapelionams. Ap- ' 
lankyk ligonis ligoninėse ir 
namuose. Lankyk ir pagelbėk 
vargšams. Veik su mokyk
los sodalietėmis. Apaštalauk 
nekatalikiškose organizacijo
se. Pagelbėk šeimynai nau
dingiau praleisti liuoslaikį. 
Duok išmaldų. Svarstyk poli
tinius klausimus pagal Baž
nyčios mokslą. Pakviesk ne- 
katalikus į katalikų veikimą

(Užbaiga 5 pusi.)

Tel. DEW. 5136

jai apsivedė Lietų
jų parapijoj, 1893 
ion Kazlauskas at- 
; m. Pirmiausia ap- 
Plymouthe, o iš ten 
tikėlė į New Bri- 
: ir šiandie gyvena.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey turi gerą tar- 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

M

i:
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Merkelio-Jakščnj
LIETUVIŠKOS DUONOS

Naujai atremontuota ir ištai
syta kepykla, kurioje galima 
gauti visokių gardumynų ir ska
nios lietuviškos duonos.

1115 South 2nd Street, 
Philadelphia, Pa.

sikartojimas, jis bus senas, nugyvenęs amžių vie
nas pats, be asmeninės laimės. Jis tada galės grįž
ti čionai, bet jokios Marytės jau nebebus. Povilas 
lėtai plėšia jos rankas nuo savo apsiausto.

— Keliai skiriasi, Maryte...
— Kodėl skiriasi? ar mes nesugyvenome, ar 

manęs nemyli? Reiškia, viskas baigta? aš pasi
lieku viena? Kaip galima palikti žmogų, tokį pri- 
sirišusį... aš nesuprantu, ką jūs čia visi darote...

— Tai eik ir tu su mumis, — paglosto jos pe
čius Rupšas.

— Ne, ne! kur aš eisiu? Norite, kad nusikan- 
kinčiau, kaip ir mano sesuo išvykusi į Ameriką. 
Mes čia gyvenam daugelį šimtmečių, mūsų ne
galima kitur perkelti. Mes esame šitos jūros duk
terys. Ir jeigu kuri išeina kitur, jūra ją vis šau
kia, šaukia, kol grąžina atgal. Arba ją nužudo 
ilgesys, jeigu ji negrįžta!

— Ilgesys! didelis žodis. Na, viso geriausio. 
Gal per kokį jomarką ar šiaip kuria proga ir pa
simatysim, — jis paspaudžia jai ranką ir nueina. 
Dėdukas jau anksčiau nuėjo.

Marytė pasilieka ir žiūri į juos dar labiau nu
sigandusi, negu pirma. Vėjas vis mėgina nuimti 
apsiaustą nuo jos petukų, ji traukia atgal, sega 
virpančiais pirštais, nesusega. Pakelia rankas 
prie galvos, per plaukus perbraukia. Viena ran
ka savaime nukrinta žemyn, o su kita ji moja tol- 
stantiems vyrams, mėgina šypsotis, mėgina įsi
vaizduoti, kad jie eina tiktai į malūną, iš kur par
neš miltų. Mergina mosikuoja abiem rankom, 
paskui uždengia jomis veidą ir verkia. Jūros duk
tė! '

Dabar iš griovio, kur buvo pasislėpęs, šoka Fri
cas. Jo dūšioje nubudo patrioto jausmai, rūpes
tis dėl krašto laimės ir gerovės. Jis prideda abi 
rankas prie burnos ir pilna gerkle šaukia:

— Laikykit Rupšus! Jie neša mūsų krašto auk
są, jie mus apvagia! Vyrai, laikykit Rupšus!
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24 d. įvyko mūsųLIETUVIU RADIO PROGRAMA
i Trečiadienį 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.r Connecticut apskri-
• Direktorius
. ANTANAS DZIKAS
I 3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937 

į-----------—-----------—- ------------

Tel. POPlar 4110
I

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. 1 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa

■įhj suvažiavimas. 
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— Kas apvagia? — iš tolumos, lyg griausme 
paklausia Povilas. — Kas jus apvagia?

— Niekšai, dar klausinėja, — atrėžia Fricas i leas iš Fort Bragg, 
nusiveja į kaimą grįžtančią Marytę.

Rupšai toli. Tarpais sninga, tarpais kovo mene .kuris ruošiasi iš- 
sio saulė plėšia debesis. Ir vis kūkčioja jūra. Ta niaujančias šalis ir 
rodos, kad ten kas groja smuiku, tai rodos, lyf- 
kas su armonika eitų bangomis.

Rupšai atsisuka pasižiūrėti. Senis nusiima ke 
purę, o Povilas žiūri į jūrą prisimerkęs. Jam perš 
ti akis nuo saulės ir iš viso peršti...

— Povilai, nesielk kaip mažas vaikas, kuriai 
atėmė žaisliuką. Žaisliukas susidėvi arba sulūžtai-stiprią valią, kuri 
O tu nustojai to, ko visada gailesį ir norėsi susi! tikrą tautos karį, 
grąžinti, nes tai nesensta ir nenublunka. • į; kančių šiandien
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triniai?). „Viskas 
ra” _ jie sako. Mes 
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Povilas atsipeikėja, lyg dabar pilnai supratęs! 
kad nebeturi nieko. Kailiniukų rankove jis nusi-i 
šluostė prakaitą nuo kaktos. O jūra toli, tik jos 
amžina daina, tik jos ilgesys yra čia pat, kaip 
širdis, kaip nuolatinė svajonė, kaip skausmas 
turinčio siekimų žmogaus. Povilas žiūri ir žiūri 
į paliekamus vakarus ir staiga jam rodos, kad 
jūra vėl čia, priartėjo ir šaukia jį. Ten kažkas 
eina bangomis iki kranto ir moja. Tai Marytė, 
tai Marytė! Dabar aš negaliu ateiti, mano mergi-j 
na, mano jūra! Pabūkite be manęs, palaukite! Bet! 
aš prie jūsų prisirišęs, kaip prie gyvenimo. Maru 
labai skauda, man labai skauda. Aš nuolat gir
dėsiu jūsų šauksmą, ir kiekvienas audros riks! 
mas, kiekvienos bangos dūžis į krantą, kiekvie-1 
nas vėjo kauksmas atlėks pas mane. Savo ilgesio; 
regėjimuose aš jus dažnai matysiu, aš dažnai se-| 
dėsiu ant jūros kranto ir lauksiu savo merginos.

[Mas Dievas mato 
fa. Laimink, Vieš- 
pprink visus, ypač 
prie tyliai, su ro- 
[ rankoje, verkia... 
p senatvės, paguo-
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administraci- 
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Jau seniai pasislėpė kaimas, jūrą užstojo krū-|WANIAN 
mai. Rupšai vis eina ir eina. RRATURE

Kas buvo vakar, šiandie pasibaigė. Nebėra lan-| ausiai iliustruota 
gelio i jūrą. - W ir yra Lietuvių

Bet kai Povilas užsimerkia, jis vėl mato jūrą,F Instituto leidinys, 
mato, kad ten bangomis kažkas vaikšto ir jomis! egzemplioriaus kai- 
ateina iki kranto. < t ! o užsisakant 50 eg-

fHr daugiau—30c.
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[>NCERTį 
enį, Lapkriti0-W
VIŲ MUZIKALntjį 
■gheny Avė., Philadt^ 

'A: SUE GRISKAUĖjįju 
artiste

lRETADIGRYTĖ, garsiu sakė kun- J- Vaškas- 
tus ir jų šeimą baž- 

os dainininkės — ONA M 
AITYTĖS, pianistas 
to šokėja LORETA KAVAlįS 

-N AS — LIETUVAI GEL^

Britain, Conn

iksinis jubiliejus
ių 10 d. Šv. Andrie- 
ituvių par. bažnyčioje 
kilmingas mišias Ma
ir Kazimieras Kazlau- 
jninėjo savo moterys- 
metų sukaktį. Mišias 
un. M. Pankus, o pa-

ti kunigams į pagalbą ir su
rašyti visus parapijos žmo
nes ir jų šeimas. Kadangi per 
praėjusius keleris metus įvy
ko daug šeimų persikrausty
mų, bei išvažiavimų, neaiš
ku, kiek priklauso prie para
pijos ir kas rūpinasi parapi
jos reikalais.

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

Rengėjai.

Rochester, N. Y. Los Angeles, CaL

irb. Rėmėjais lig šiol įstoji u 
irų Są-gos 10 kuopa §5.00; J 
>.00; Vincas Zupkauskas Jiį

pranciškietės. 
aip gali prak
eikti, apašta- 
taudos sau ir 
Svarbu buvo 

r tai, kad ji 
ų pačių suži- 

veikiame ir 
n veikti.
a bus tai, kad 
daliečių lape- 
kimo progra- 
;aiką ir nuro- 
ip gražiai pa
gyvenimo pla-

įlydėjo pats klebonas, 
j) įišių įvyko puota „Red 

kur dalyvavo tik šei- 
artimiausiomis gimi- 
Vėliau Kazlauskų nu
buvo priėmimas, kur 
ko daug giminių ir 
i. Jubiliatams suteik- 
ig dovanų, pareikšta 
nų.
ėjimo iškilmėse daly-

: vyriausia
i su 

r sūnum iš Newarko, 
Jonas Kazlauskas su 
ir sūnum, duktė Ona 

į n ir jos vyras iš New 
' sūnus Vincas Kazlau 
u žmona ir dukterim 
ridence ir duktė Irena 
onienė su vyru ir 2 du-

ir pamaldas.^ įsa šeima: jria.
ogo Dusiose^ Įeva Trečiokienė 

dieių. W įf 
katalikų 
naujų sodalr/J 
žink atšalusįjį 
Bažnyčią.
priklausyti į® 
draugijų. Mį

(Uzba^j,

: maloni. At- 
rekolekcijas. 

es atlikti re- 
k misijoniere. 
rišką spaudą, 
rišką spaudą. 
Crikščioniško- 
jos. Susirašyk 
.riuomenės ir 
ilionams. Ap- 
ligoninėse ir 

zk ir pagelbėk 
k su mokyk- 
j. Apaštalauk 
organizacijo- 

eimynai nau- 
sti liuoslaikį. 
svarstyk poli- 
is pagal Baž- 
Pakviesk ne- 
alikų veikimą

lauskai apsivedė Lietu- 
azdijų parapijoj, 1893 
įerikon Kazlauskas at- 

Tac Lj 1894 m. Pirmiausia ap- no Piymouthe, o iš tepn 
LIETUVE®!’ n. persikėlė į New Bri- 

kur ir šiandie gyvena, 
dauskas turi gerą tar- 
Corbin Cabinet Lock 
eseniai jis buvo apdo- 
is medaliu už gerą dar- 

IfiU-Dii pie tai rašė ir vietos 
įčiai. Turi įsigiję dve- 
mus ir gražiai gyvena, 

- ėję lietuvišką šeimą.
: Busiu metų.

Iz. Dilienė.
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ių 24 d. įvyko mūsų
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cuopų suvažiavimas, 
tf. Pankus atnašavo 

Šuž visus draugijos mi- 
j ir gyvus narius. Kle- 
per pamokslą pasveiki- 

ius atstovus ir palinkė- 
ms gražiai pravesti sū
rimą, kaip buvo pradė- 
žayčioje.
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Charles Ji
(Ramaus ;ar^a ateinančių metų

)s tvarka, pasisemta 
gražios dvasios veikti 

s gerovei, ypač dabar,
įtuota ir ištai- 
urioje galima 
iumynų ir ska- 
uonos.

2nd Street, 
ua, Pa.
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Phil#
Moderato , . .
dėlė, a vakariene, kurią paga-
kelelrtojien^

Viskis neu^®-

ngi vyksta toki svarbūs 
pasitarimai. Viskas

mūsų darbščios mote-

New Jersey lietuviai Platina
New Jersey Lietuvių Tary

ba buvo gavus Valstybės iž
do prašymą rūpintis New Jer
sey lietuvių tarpe organizuo
ti Trečios Karo Paskolos Bo
nų reikalu komitetus, komisi
jas ir vesti agitaciją lietuvių 
tarpe bonų pirkimo reikalu.

New Jersey Lietuvių Tary
ba rugpiūčio 31 d. viešais 
skelbimais, per radiją ir 
spaudą kvietė visus New 
Jersey lietuvius į viešą susi
rinkimą, kuris ir įvyko lie
tuvių šv. Jurgio salėje, New- 
arke. Susirinkime išrinktas 
15 narių komitetas visą dar- 

nirpram7g^Vos7ra“d7uglb^.vedg’1.° P^ekmės yra-už 
____ ____ ______________ x..®|apie milijoną dolerių bonų 

jau išpirkta.
Netrukus komitetas su

kvies New Jersey lietuvių at
stovų suvažiavimą pasitarti 
ir galutinai pirktus bonus 
užregistruoti Washingtone, 
kad gautume New Jersey lie
tuviams priklausantį atitin
kamą kreditą.

Bloomfield, Elizabeth, Hil
lside, Nutley ir Newark jau 
yra suregistravę bonų pirkė
jus, o jeigu dar kas nėra už
registravęs, yra prašomi tai 
galimai greitesniu laiku pa
daryti. Bayonne, Jersey City, 
Tręnton, Paterson ir kitos 
lietuvių vietovės yra prašo
mos bonų registraciją pas
kubinti ir užsiregistruoti Ko
mitete sekančiu adresu:

New Jersey Lietuvių Ko
mitetas, 314 Walnut Street, 
Newark, N. J.

Naujai įsteigtos Maldos 
Apaštalavimo draugijos su
sirinkime kun. Kidykas iš
aiškino jos svarbą ir rūpino
si, kad atsirastų daugiau... 
karštesnės meilės prie Saldž. 
Jėzaus širdies. Valdyba iš
rinkta: pirm. B. Mičiunienė, 
vicepirm. M. Gradeskienė, 
rašt. Elzbieta Lenkauskienė.

Sekmadienį, spalių 31 d, 
mūsų Sodalietės ruošia šau-

gero nuveikusios, o gražus 
jų uolumo ir pamaldumo pa
vyzdys visus žavi. Klebonas 
ragino paremti šį Marijos 
vaikelių būrelį, kad jos galė
tų ir toliau veikti ir skleisti 
savo gražią pasiaukojimo 
dvasią.

. savaitę lankėsi Sgt. 
— . —ipas Tocionis, ką tik
Kas apvagia? — iš tolumos.s iš Afrikos, Pvt. Ed

as Plucas iš Fort Bragg, 
, W. Pavasaris iš Samp- 
V. Y., kuris ruošiasi iš
iri kariaujančias šalis ir 
’das Gramaila, neseniai 
iavęs į laivyną. Visi 
mi šypsosi ir patenkinti 
s išoriniai?). „Viskas

Štai ištrauka laiško, nese
niai gauto nuo P. F. C. Pran
ciškos Rizauskaitės, W. A. C. 
Detch, Ft. Meade, SO. Dak.

„Gerbiamos Seselės ir So
dalietės,

„Gavau jūsų prisiųstą 
„Queen’s Work ir Illumina
tor”, už kuriuos nuoširdžiai 
dėkoju. Neturiu žodžių iš
reikšti, ką tai reiškia gauti 
žinučių apie parapiją ir veik
lą, kurią teko palikti pernai. 
Matyti, kad daug kas vyksta. 
Laiškai, kurie pasirodo jūsų 
laikraštėlyj nuo visų išvažia
vusiųjų, mums labai įdomūs 
ir primena daug dalykų. 
Siųskite ir toliau mums ži
nučių. Tikrai ištroškus jų.

„Mano darbas labai sun
kus, bet įdomus; tenka man 
apvažinėti automobiliu arba 
sunkvežimiu gana didelę da
lį šios valstybės. Kada tik 
pašaukia, esu pasirengus šok
ti ir vežti tai drabužius, bal
dus, šautuvus, karines me
džiagas, maistą arba karius... 
Nors sunku, bet esu pasiry
žus uoliai laikytis, nes dar
bas svarbus ir reikalingas.

„Negaliu pamiršti savo 
draugų ir draugių. Laukiu 
dienos, kada galėsiu parva
žiuoti. žadu neapleisti Soda- 
licijos susirinkimo, jeigu tik 
bus galima man gauti tą 
„furlough” kurio prašiau.

„Linkiu daug gero ir gra
žaus darbo visų gerovei.

Ta pati, 
Pranciška Rizauskaitė.”

P-lis

Judomi paveikslai
Lapkričio 7 d. 3:30 vai. po

piet ir 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje, 207 Adam Str., 
bus rodomi įdomūs judomi, 
spalvoti paveikslai. Rodys ir 
aiškins filmininkas K. Motu
zas ir radijo pranešėjas 
Valaitis.

Baltimore, Md

J.

Spalių 17-19 d. buvo 40 vai. 
atlaidai. Pamokslus sakė kun. 
Liauba, pranciškonas, žmo
nės gausiai lankėsi.

Kur jų vardai?
Kai šv. Jurgio dr-jos susi

rinkime rinkom atstovus į A- 
merikos lietuvių konferenci
ją, buvo atėjęs „gediminie- 
čių’” narys Bugailiškis. D-jos 
pirmininkas leido svečiui įeiti 
ir pakalbėti. Bugailiškis pers
kaitė p. Bagočiaus laišką, ku
riuo jis kvietė rinkti atsto
vus į konferenciją ir duoti 
aukų, žinoma, kvietimą pri
ėmėm, tik labai gaila, kad p. 
Bugailiškis pamiršo pakvies
ti „gediminiečius” į konfe
renciją ir jų aukų paprašyti. 
Mūsų atstovų ir aukotojų tar
pe „gediminiečių” vardų vi
sai nematyti.

Parapijos bazaras visai ne
toli. Rėmėjų tarpe jau mato
me šv. Marijos dr-ją ir soda- 
lietes. Vertėtų ir kitoms dr- 
joms prisidėti. Tikimasi, kad 
darban stos šv. Petro ir Povi
lo, šv. Jurgio, šv. Vardo, tre
tininkų, Gyvojo Rožančiaus, 
Lietuvos sūnų ir dukterų dr- 
jos. Nors paskutinė yra bol
ševikų „globoje”, bet daugu
mas jos narių širdyse žiba 
Kristaus ir tėvynės meilė.

Visi į talką mūsų darbš
čiam klebonui, kun. J. Bak
šiui gražiai užlaikyti Kris
taus namelį ir mūsų lietuviš
ką dvarelį!

Nemunėlis

Philadelphia, Pa.

KONFERENCIJOS ATGAR
SIAI

ošia Povilas. — Kas jus ip? 
Niekšai, dar klausinėja,-^ 
įja į kaimą grįžtančią 
įsai toli. Tarpais sninga, tag 
ulė plėšia debesis. Ir vis 
, kad ten kas groja smufc ■' 
u armonika eitų bangomis.

)šai atsisuka pasižiūrėti Sg 
o Povilas žiūri į jūiąprisim^ s gerai” —jie sako. Mes 
s nuo saulės ir iš viso peršti-

Povilai, nesielk kaip maas^ 

mstojai to, ko visada.gailės> 
iti, nes tai nesensta ir 

ilas atsipeikėja, lyg dabar 
ebeturi nieko. Kailhuuty t® ' 
ė prakaitą nuo kaktos. 0 M' 
a daina, tik jos ilgesys 

kaip nuolatinė svajone,
io siekimų žmogaus. Po*;; 
ikamus vakarus ir staiga ]^, 
rėl čia, priartėjo ir šaukia į; 
angomis iki kranto ir 
.ryte! Dabar aš negaliu at®; 
.no jūra! Pabūkite be manjsr 
e jūsų prisirišęs, kaippn% 
skauda, man labai skauda. ' 
jūsų šauksmą, ir kid#?5 
kiekvienos bangos dūžis | 
jo kauksmas atlėks pas mi 
muose aš jus dažnai matysiu 
ant jūros kranto ir lauksiu 
seniai pasislėpė kaimas, jufl' 

tupšai vis eina ir eina, 
buvo vakar, šiandie pasibaik 
jūrą.

kai Povilas 
kad ten

iinome jų kilnų pasiau
tą ir stiprią valią, kurioviiai, nesieix Kaip iko -k t karį,

žaisliuką. Žaisliukas susiW « *? tyliu kančių šiandien 
tik vienas Dievas mato 
[pranta. Laimink, Vieš- 
I ir stiprink visus, ypač 
ius, kurie tyliai, su ro- 
um rankoje, verkia... 
a savo senatvės, paguo-

isų parapijoj parapijie- 
žregistravimas pradėtas 
ų 25 d. Seselės žada sto-

ERIKOS” administraci- 
alite gauti A. Vaičiulai-
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yga gausiai iliustruota.
56 pusi, ir yra Lietuvių 
irimo Instituto leidinys, 
ino egzemplioriaus kai- 

jjjie >0c„ o užsisakant 50 eg-
Jiorių ar daugiau—30c.

Newark, N. J.

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.

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

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

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

Mirtis vis sukinėjasi lietu
vių šeimose. Mirė Galinių sū
nus, 17 metų. Mirė Pijaus Bi- 
los žmona.

Žydelių šeimoje įvyko ne
laimė: tėvas, nuvažiavęs prie 
fabriko, išlipdamas iš gatve- 
kario, buvo pastumtas, nusi- 
mušė nosį, užsigavo ranką, 
kuriai įskilo kaulas; už kelių 
dienų mirė jo žmona.

Šios dvi nelaimės sujaudi
no visą žydelių šeimą, kuri 
per daugelį metų gyveno 
Glyndon Avė. Visi kaimynai 
reiškė jiems nuoširdžios už
uojautos.

J. K.

Waterbury, Conn

Spalių 21 d. So. Windsor, 
Conn., mirė Povilas Kizevi- 
čius, Dr. M. J. Colney brolis. 
Paliko žmoną Magdaleną, sū
nus Joną ir Kazimierą ir duk
teris Oną ir Agnietę (Agnie
tė yra WAC dalinyje, New 
Mexico). Velionis buvo išgy
venęs Amerikoje 47 metus.

Šiuo metu čia vedama di
delė kova prieš juodąją rin
ką (black market). Veikia 
didelis komitetas, kurs kvie
čia visus gyventojus nieko 
nepirkti iš juodosios preky
vietės.

Tęsinys iš 4 pusi.) 
tikėjimo atsakymus tiem, ku- 
sie klausia. Kovok su nepa
doriais paveikslais ir spauda 
per Padorumo legijoną. Būk 
pavyzdinga sodaliete darbe, 
krautuvėj, fabrike, mokyk
loj ir tt. Kalbėkis religiniais 
klausimais darbe. Būk „Žve
jas” per parapijos misijas. 
Palinksmink kitifS ligoninėse 
ir prieglaudose. Paremk lie
tuvius, nuo karo nukentėju
sius Europoje. Paremk vieną 
parengimą parapijos naudai. 
Ragink atlikti devynių Pir
mųjų Penktadienių pamaldu
mą į švč. Jėzaus širdį. Kal
bėk rožančių bažnyčioj, ir 
platink šeimos rožančiaus 
kalbėjimą. Melskis už aukš
tesnį pašaukimą. Padrąsink 
kitus melstis kilnesnio pašau
kimo. Paguosk ir pagelbėk 
vienišiems seniems žmonėms. 
Venk naminių ginčų.

Kiek daug gavau iš tų gra
žių minčių!

Patenkinta buvau ir ta 
gražia tvarka ir tuo nuošir
dumu šv. Jurgio parapijos so- 
daliečių, kurios viską gražiai 
parengė, kad sutiktų sodales. 
Tai tikrai jauteis kaip namie, 
nes jos visas meilingai priė
mė, globojo ir pavaišino. Tai 
tikrai vaišingos sodalietės.

Daug ko pasimokiau ir iš 
pranešimų, kuriuos padarė 
kiekvienos parapijos sodalės. 
Ypač daug galėjau pasimoky
ti iš Eastono sodalių darbų, 
kad jos tiek daug nuveikia: 
jos išmoko melstis iš mišiolo, 
susipažino su šventu Raštu 
ir studijavo kitus klausimus. 
Tai tikrai veiklios sodalie
tės.

Iš Šv. Andriejaus parapi
jos pranešimo pasimokiau, 
kaip būtų galima platinti ka
talikišką spaudą, kaip jos 
sėkmingai tai daro, pardavi- 
nėdamos lietuvišką ir angliš
ką katalikišką spaudą.

Sodalė X. X.

Prelato sutiktuvės
Spalių 17 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje įvyko gra
žus subuvimas išgirsti prane
šimą prel. Maciejausko, kai
po delegato, dalyvavusio Pit- 
tsburghe, Amerikos lietuvių 
konferencijoje, kur atstova
vo mūsų parapijos dr-jas. Tą 
dieną ir bažnyčioje buvo daug 
daugiau žmonių, negu pa
prastai.

Tuoj po pamaldų buvo pa
ruošti labai puikūs pietūs. 
Čia pasidarbuota nenuilstan
čių parapijiečių: Bruzgių, 
Strungių, Slogerių ir Davi- 
donių. Tėvai ir motinos šei
mininkavo, o jų dukterys 
gražiai patarnavo.

Tuoj po pietų prelatas tei
kėsi papasakoti savo įspū
džius iš konferencijos. Trum
pai atpasakojęs apie viską, 
pareiškė džiaugsmo pamatęs, 
kad Amerikos lietuviai pama
žu eina prie to, kad būtų vie
ningi, kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Prelatas sakė verkęs džiaug
smo ašarom, pamatęs Ame
rikos lietuvius, susitelkusius 
ir nuoširdžiai besirūpinan
čius tėvynės Lietuvos liki
mu. Nebuvo barnių, nebuvo 
kaltinimų nei užsipuldinėji
mų vienas kito. Neskyrė to 
gražaus būrio lietuvių nie
kas; nei politinės pažiūros, 
nei religiniai įsitikinimai. 
Visiems tik rūpėjo, kaip pa- 
sėkmingiau siekti Lietuvos 
išlaisvinimo.

Baigdamas savo įdomų pa
sakojimą prelatas iškvietė 
pakalbėti kap. P. Labanaus
ką, kuris, perbėgęs trumpai 
šių dienų įvykius, pareiškė 
didelių vilčių Lietuvos prisi
kėlimui, tuo labiau, kad Lie
tuvos trispalvė nenustojo 
plevėsavus Washingtone.

Ragino dirbti nuoširdžiai. 
Organizuotai balsą kelti, ra
šyti, kalbėti, kad pasaulis 
girdėtų mus ir žinotų, ko mes 
norime ir siekiame. Taipgi 
kalbėjo ir apie reikalingumą 
neatidėliojant organizuoti 
tremtinių šelpimą ir taipgi 
Lietuvos žmones, kurie bus 
nualinti karo ir dviejų žiau
rių okupantų.

Trečias kalbėjo J. K. Mi
lius. Kadangi yra dirbęs sa
vo laiku šelpimo darbą, tad 
davė keletą gerų patarimų, 
kaip drabužius rinkti, juos 
pakuoti ir tt. Patarė neduoti 
tokių drabužių, kurie tik iš
mesti tinka. Patarė rinkti ko 
daugiausia, jei galima, nes 
jų nebus perdaug. Po praeito 
karo buvo daugelis nepaten
kintų, nes nepritekome ir pa
tiem reikalingiausiem.

Toliau prelatas iškvietė pa
sakyti vieną kitą žodį Lužie- 
nę, A. Nausėdienę ir B. Star- 
kienę.

Šios vietovės mastu, skai
tome pramogą pavykusia. 
Parapija šiuo laiku rengiasi 
prie bazaro, kurs bus atei
nantį mėnesį. Manoma, kad 
parapijiečių iniciatyva susi
tvers ir A. L. T. skyrius, nes 
kitos organizacijos, atrodo, 
„ilsisi”.

B. S. S.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!
Nereikalingas svetys

— Atėjau suderinti jūsų 
pianą — sako piano meistras 
mandagiai.

— Bet aš tavęs nekviečiau,
— atsako šeimininkė.

— Žinau tai, ponia... bet 
tavo kaimynai pareikalavo, 
kad aš ateičiau įr tą ’darbą 
atlikčiau.

Mokėjo
— Ar galiu pamatyti na

mų šeimininkę? — tarė par
davėjas.

— Taip, gali, jei nesi aklas,
— smarkiai atkirto namų 
moteriškė.

— Atsiprašau, ponia. Ar 
pati esi namų šeimininkė?

— Taip esu. Kas manai aš 
esu? Ar manai, kad esu vy
ras, ar samdinys bernas, o 
gal katė?

— Nežinau apie tai, bet 
buvau manęs, kad esi šeimi
ninkės duktė.

— A. Ak taip? Žinoma, bu
vo natūralu jums taip sakyti,
— tarė moteriškė. — Ko 
tamsta nori?

Pardavėjas išdėstė savo 
daiktelius. Kuomet jis paliko 
namus, jos veidas spindėjo 
kaip ankstyvos saulės spin
duliai, o jo kišeniai buvo pil
ni skambančio vario. Tikėki
te man, jis mokėjo suprasti 
žmogaus būdą... ypatingai 
moters būdą. <•

Nesuprato
Raulas: — Apatinė plutelė 

pašteto buvo gan kieta; ne
galėjau nė suvalgyti — tarė 
tarnautojai. .

Tarnautoja: — Paštetas 
neturėjo apatinės pusės. At
nešiau tau ant popierinio du- 
binėlio ir pats norėjai jį su
valgyti.

Perdaug
— Sakau tau, tarnautojau, 

piktai tarė valgytojas,- štai

atradau mažą šmotelį medžio 
šioje dešroje.

— Taip, tamsta — manda
giai atsakė patarnautojas.— 
Esu tikras...

— Ar esi tikras ar ne, man 
tas nesvarbu. Nepaisau val
gyti šią šuninę dešrelę, bet 
negaliu pakęsti, jei man rei
kės suvalgyti ir šuns namelį.

Kaip atsitiko
Mokytoja naujai mokinei. 

—Kaip tai įvyko, kad tavo 
pavardė Alikonis, o tavo 
mamytės — Belevičius?

Maža mergaitė po valan
dėlės tylėjimo: Matai, panele 
mokytoja, taip įvyko: mano 
mamytė apsivedė, o aš dar 
esu nevedusi.

Ir žodis geras.
Moteriškė: šį rytą pirkau 

pas tave obuolių ir sugrąži
nu atgal tris, nes jie visiškai 
supuvę.

Krautuvininkas: Viskas 
tvarkoje, ponia. Nereikėjo 
grąžinti atgal. Tavo žodis 
taip pat geras, kaip ir tie o- 
buoliai.

Neaiškumas
Stasiukas sėdi ramus, pir

štuką burnoje įsikandęs. Jis 
labai susirūpinęs.

— Kas tau vaikeli ? —klau
sia tėvas.

— Tu sakei, tėveli, kad aš 
gimiau Brooklyne?

— Taip.
— O mamytė gimė Bri

džiuose.
— Taip.
— Ir tu, tėveli, gimei Ša

kiuose?
— Taip, aš iš Šakių.
— Vis dėlto keista. Kaip 

gi mes visi trys susitikome ir 
gyvename vienoje vietoje.

Išsisuka.
Sužadėtinė: Dėkui už bran

gų žiedą, bet kodėl jame ma
tyti, jau nuo seniau iškaltos 
kitos raidės — G. A.?

Sužadėtinis: Ar nesupran
ti, kodėl? G. A. reiškia-gryno 
aukso.

Pranaš~^ete^®^“

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

PANAMOS ŠVENTE Tel. STagg 2 - 4409

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Spalių 31 d. Nemuno salėje 
bus prakalbų, paveikslų pro
grama. Įeinant reikia turėti 
pakelį cigarečių, skiriamų 
kariams kaip Kalėdų dovana. 
Kalbės Dr. P. Vileišis, adv. 
Alb. Bronsky, Ona Čeplins- 
kienė, Roy N. Welch, Dr. M. 
J. Colney ir kiti.

Chicago, ' III. — 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.

Kas abejoja, ar mažos tau
tos gali būti nepriklausomos, 
turėtu prisiminti Panamą, 
kuri lapkričio 3 d. švenčia 
jau 40-tą savo Nepriklauso- 
mvbės šventę.

Daugelis nustebsime, kad 
ta Centralinės Amerikos res
publika teturi tik 635,000 gy
ventojų, taigi beveik penkis 
kartus mažiau negu Lietuva. 
Jos užimama teritorija — 
33.667 kvadr. mylios.

Panamoje dauguma gvven 
toju — katalikai. Visiems 
vaikams nuo 7 iki 15 metu 
priverstinas mokslas. Pana
ma turi daugiau kain 600 ura 
džios mokvklu, keletą aukš- 
tesniuju ir viena universite
tą. Gvventojai vartoja ispa
nų kalbą.

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.V
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REIKIA DALYVAUTI

Šv. Vardo vyrų dr-jos skyrių pranešimai. 
Diskusijos — Pasikalbėjimai.
Posėdžio uždarymas.
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šeštadienį, spalių 30 d., 
pasninkas prieš Visų Šven
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Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiūrėjim! 
AKINIAI prieinamiausioi 
kainomis pagal jų rūšis.

Si įstaiga įsteigta prieš 40 met

veikalas, ir ju 
ri jis pasirodys, ju

Ofganizavimas. 
nutarimą išdavos

Joseph Vastunai;tos balkone salia I į tonos.
Real Estate Insurance ėdamas ir didžiuo-

496 Grand St., Brooklyn, N \
Tel. EVergreen 7-1670

kuris yra Jungti- mįninl 
pašalpos sekcijos

prie National

dešimties klausimai.
Tikimasi, kad mūsų para

pijos vyrai gausiai dalyvaus 
konferencijoje.

O. O O. Iliums n 1UU1UUB.Stenger A Stengi j džiaugtis, kad šis 
oPTOMETRisTAs — optika s hip pastebimai to-

RHEINGOLD Extra Dry W į kalba ..
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Platesnė lietuvių tai 
Wja ir „Catholic L 

kurią jau r ai 
k Gečys. Lietuvos i 
’didesnė dalis irgi j?

P pat Kunigų Vienybė
Didelis pasirinkimas visokiu 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONFERENCIJA

Kristaus Karaliaus šventėje, šį sekmadienį, spalių 31 
d., Brooklyno Angelų Karalienės parapijoje įvyks New 
Yorko — New Jersey apylinkės lietuvių katalikų vyrų 
konferencija, kurios paruošimu rūpinasi kun. Juozas A. 
Aleksiūnas, Angelų Karalienės par. klebonas.

Konferencijos programa bus tokia:
I. 4 vai. popiet bažnyčioje, 213 So. Fourth St., Brook- 

Įyne —
1. Pamaldų atidarymas — Kun. J. Aleksiūnas.
2. Pamokslas — Kun. V. Pinkus.
3. Įžadų atnaujinimas — Kun. K. Paulonis.
4. Malda už karius ir Lietuvą — Kun. J. Gurinskas.
5. Palaiminimas — Kun. N. Pakalnis.
6. Giesmės — Šentas Dieve; Jėzau prie manęs atei

ki; O Salutaris Hostia; Tantum ergo; Garbinkime Šven
čiausiąjį Sakramentą.

II. Posėdis Parapijos Salėje:
1. Atidarymo žodis — Kun. J. Aleksiūnas.

Paskaitos — Kun. J. Kidykas, S. J. ir St. Luko-2.
ševičius.

3.
4.
5.

UI. Draugiškas Pobūvis.
Visi apylinkės lietuviai katalikai vyrai maloniai kvie

čiami dalyvauti pirmoje savo konferencijoje.

REDAKTORIUS IŠVYKO , Velionės palaikai palaidoti 
šv. Jono kapinėse.

Velionė V. Baltrūnienė per 
kelis mėnesius sunkiai sirgo, 
turėjo skaudžias operacijas. 
Visa tai ji kantriai kentė ir 
vis rūpinosi savo sūnum ser
žantu Albinu, kurs yra kur 
nors Anglijoje. Jos vyras 
paskutiniu laiku ir sunkiai 
sirgo.

A. a. Veronika Baltrūnienė 
buvo ne tik darbšti veikėja, 
bet ir didelė labdarė, pasižy
mėjusi labdaringais darbais. 
Buvo šv. Kazimiero dr-jos 
amžina narė. Visada sielojo
si Lietuvos reikalais, visada 
buvo viena pirmųjų, kur tik 
reikėjo paremti geras darbas.

Velionės šeimai tenka pa
reikšti labai nuoširdžios už
uojautos, o už jos vėlę pažįs
tami ir draugai dažnai pasi
mels.

Ilsėkis ramybėje, Veroni
ka, pas Viešpatį, kuriam Tu 
ištikimai tarnavai.

Julyte

Spalių 27 d. Juozas B. 
Laučka, „Amerikos” redak
torius, išvyko į Rochesterį, 
N. Y.

Spalių 30 d. 9:30 vai. ryte, 
per šv. mišias, Rachesterio 
šv. Jurgio lietuvių bažnyčio
je Juozas B. Laučka susi
tuoks su Izabele A. Mocejū- 
naite. Po jungtuvių jaunave
džiai išvyks trumpų atos
togų.

Ateinančią savaitę redak
torių pavaduos rašytojas 
Ant. Vaičiulaitis.

Spalių 21 d. mirė Veronika 
Baltrūnienė (Skredenaitė),
55 metų amžiaus, pavyzdin
ga katalikė, nuoširdi lietuvė, 
kilni motina. Giliame nuliū-

iko vyras Mykolas, 
dukterys Kazimiera, Pran
ciška ir Marijona, sūnus ka
rys Albinas, du žentai, du a- 
nūkai, sesuo Pranciška Ra- 
žiekienė ir kiti giminės.

Velionė buvo kilusi iš Kur
klių parapijos, Ukmergės ap- 
skr. Lietuvoje liko motinėlė, 
trys seserys ir brolis. Ame
rikon atvyko 1910 m. Brook- 
lyne gyveno 133 Thames St. 
Priklausė V. J. Atsimainymo 
parapijai Maspethe.

Buvo labai veikli draugijo
se, kuriose ji daug dirbo. La
bai vertino lietuvišką kata
likišką spaudą, buvo nuošir
di ir artima „Amerikos” rė
mėja.

Spalių 23 d. laidotuvėse 
prie jos karsto sudėta daug 
nevystančių dvasinių vaini
kų — užprašyta 120 mišių. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• L. Vyčių apskrities su
važiavimas įvyks lapkričio 7 
d. 2:30 vai. popiet šv. Jurgio 
dr-jos salėje, 180 New York 
Ave., Newarke.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos visuotinis susirinki
mas bus lapkričio 8 d. 8 vai. 
vak., Apreiškimo par. salėje.

• Br. Brundzienės vado
vaujama mergaičių grupė 
spalių 31 d. šoks Pocių radi
jo koncerte, Newark, N. J.

• Kazys Vilniškis šios sa
vaitės pradžioje lankėsi New 
Yorke. Buvo ir „Amerikos”
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Radio Voice of the Lithuanians
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MONDAY • WEDNESDAY
JONAS VALAITIS

179 SOUTH 2nd STREET 
Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871
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WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52. N. Y. 
MEIrose 5-0333

REIKALINGI VYRAI!

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

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

buose turi pristatyti leidimą

323 Berry Str., Brooklyn, N

Spalių - October 29, 1

jstaigoje. Linkėjo sėkmingai 
paminėti „Amerikos” dešimt
metį.

• Kun. Jonas Balkūnas 
Lietuvos šelpimo reikalu šią 
savaitę vėl buvo Washingto
ne.

• Muz. Pr. Dulkė šiuo me
tu labai rūpinasi, kad pavyk
tų Angelų Karalienės para
pijos rudens koncertas, kurs 
bus lapkričio 14 d. Transfi
guration salėje.

• Juozas Andriuškevičius, 
Jersey City lietuvių klubo 
pirm., šv. Vardo dr-jos na
rys, 30 metų amžiaus, mirė 
spalių 25 d.

Angelų Karalienės 
Parapija

Spalių 29 d. mūsų parapi
jos vyrai — šv. Vardo dr-ja, 
sutiks ir priims daug svečių 
parapijos salėje. Yra daug 
išplatinta bilietų ir tikimasi, 
kad atvyks į balių netik pa
rapijos vyrai, bet ir kitų pa
rapijų šv. Vardo draugijos 
nariai su savo draugais.

Kaip ir kitais kartais, 
draugijos vyrai jau prisiren
gę šį vakarą, 7:30 vai., su
tikti visus ir juos pavaišinti 
su skaniai sutaisytomis sil
kėmis ir kitais skanumynais. 
Prašomi dalyvauti.

New Yorko ir apylinkės 
lietuvių katalikų parapijų 
vyrų konferencija bus šį sek
madienį — Kristaus Kara
liaus šventėje — spalių 31 
dieną, mūsų bažnyčioje ir sa
lėje. Bažnyčioje bus maldos, 
giesmės, pamokslas, atnau
jinimas Šv. Vardo draugijos 
įžadų ir Palaiminimas. Salė
je — prakalbos, paskaitos, 
diskusijos ir po visko pasi
linksminimas, vadovaujant 
vietos Šv. Vardo draugijai.

Šiuomi kviečiami visi vie
tos ir apylinkės parapijų vy
rai skaitlingai susirinkti į 
mūsų bažnyčią ir susėsti į 
paskirtas vietas lygiai 4 vai. 
popiet. Po pamaldų visi vy
rai prašomi į parap. salę pasi
klausyti prakalbų, ši vyrams 
programa bus labai įdomi ir 
reikalinga, ypač šiuo metu 
kiekvienam katalikui, 
vyrai prašomi ateiti ir 
draugus atsivesti.

Rožančiaus pamaldos bū
na kiekvieną vakarą 7:30 vai. 
Visi tikintieji prašomi lanky
tis ir pasimelsti už mūsų ka
rius, ypač esančius užjūry.

Amžinoji
Motinos
Medaliko 
vakarais. 
7:30 vai.

Amerikos Raud. Kryžiaus 
lietuvių skyriaus susirinki
mai ir darbai būna antradie
nių ir ketvirtadienių vaka
rais 8 vai. Moters prašomos 
prisidėti.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos susirinkime kleb. kun. J. 
Aleksiūnas labai nuoširdžiai 
padėkojo valdybai ir visoms 
narėms už gražią veiklą. Val
dyba pranešė apie praeitų 
metų darbuotę.

Dr-ja įvertino savo valdy
bos darbą ir išrinko tą pačią 
ateinantiems metams: pirm. 

O. Sijevičienė, vicepirm. Viz- 
barienė, rašt. M. Brangaitie- 
nė, ižd. Jenušienė.

Įsirašė viena nauja narė. 
Tuojau bus rengiamasi pami
nėti draugijos gyvavimo 5 
metų sukaktį.

« 'Z -O*-. ” AKM/VU,

į-j likas privalo išklausyti Šv. 
Mišių. Mišios bus 6, 7, 8 ir 9 
vai. ryte.

Vakarinės pamaldos bus 
i šiokia tvarka:

7 vai. vak. anglų kalba No- saleje. Bilietas 35 c. Bus ska- 
vena Stebuklingo Medaliko;
7:30 vai. lietuviškai. 8 vai. 
vak. prasidės Visų šventųjų 
Mišparai, po kurių seks Vė
linių dienos mišparai.

Vėlinių dienoje mišios pra
sidės 6 vai. ir bus kas pusė 
vai. Egzekvijos bus 9 vai. ry
te. Vakare bus kalbėjimas 
Rožančiaus už skaistykloje 
esančias sielas.

BILIETAI PLATINAMI

„Amerikos” dešimtmečio 
vakarienei (bus gruodžio 5 
d.) jau tvirtai ruošiamasi. 
Šeimininkės renka valgius, o 
minėjimo komiteto nariai 
jau pradėjo platinti vakarie
nės bilietus (jie kaštuoja tik 
2 dol.).

Dešimtmečio minėjimui di
delės reikšmės suteikė Kuni
gų Vienybės Rytų Provinci
ja, kurios beveik visi nariai 
tapo Vakarienės Rėmėjais. 
Toks gražus apylinkės kuni
gų žygis aiškiausiai rodo, 
kad „Amerikos 
minėjimas susilauks labai 
plačių atgarsių.

Pirmaisiais bilietų platin
tojais talkon atėjo kun. Jo
nas Balkūnas, Myk. Varnec- 
kis, A. Kivytienė, M. Tamo
šauskienė, J. Staškienė, J. 
Skarulienė, K. Baltrušaitis.

Vakarienė bus Apreiškimo 
par. salėje. Jos programa 
tikrai bus įdomi, gyva. Daly
vių tikimasi ir iš tolimesnių 
vietų. Manoma jos proga iš
leisti atitinkamą spausdinį— 
knygutę.

nių užkandžių nemokamai.
Prašomi ateiti visi parapi

jos vyrai ir moters ir apylin
kės parapijų Šv. Vardo drau
gijų vyrai. Atsimintina, kad 
ši draugija visuomet gražiai 
priima atsilankiusius į balių 
svečius.

Susirinkime buvo daug kal
bėta apie būsimą apylinkės 
lietuvių katalikų vyrų kon
ferenciją, kuri įvyks Angelų 
Karalienės parapijos salėje 
ir bažnyčioje spalių 31 die
ną, Kristaus Karaliaus šven
tėje.

Prašomi visi draugijos na
riai ir parapijos vyrai daly
vauti. Apie 3:30 vai. popiet 
konferencijos dalyviai susi
rinks į parapijos salę ir 4 vai. 
eis visi į bažnyčią, kur kiek
vienos parapijos atsovai už
ims skirtas vietas. Bažnyčio
je bus pamokslas, atitinka
mos maldos, giesmės.

Po pamaldų visi dalyviai 
eis į parapijos salę, kur bus 
paskaitos, pasikalbėjimai, pa-

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

likimas ne vie- 
įjo pagirtiną pa- 
įutiniųjų darbų 
’ įga, kad prie 
jautų Pašalpos 
parytas ir lietu
je tai spaudai 

Jjrsus rašytojas

Apreiškimo 
Parapija

Moterų S-gos 29 kp. susi
rinkime dalyvavo daug narių. 
Apie parapijos bazarą pra
nešė S. Subatienė. Apie New 
Yorko Lietuvių Tarybos vei
klą pranešė T. Kubilienė.

Kauliukų žaidimo vakaras 
bus lapkričio 6 d. 8 vai. vak. 
pas Kivytienę.

Spalių 31 d. 8 vai. ryte są- 
jungietės turės metines mi
šias, po kurių bus bendri pus
ryčiai. Pageidaujama, kad 
visos narės dalyvautų.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
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. KREIPKIT

Juozas Ginkus
_____________________ f ™ldyn’ Njfrfe™ Maskvos

Vyrų žiniai
Tamsią naktį paklydęs 

žmogus dairosi, ar nepama
tys kur nors mažyčio žiburė
lio, kur jis galėtų pasiklausti 
kelio. Skęstąs žmogus ir už 
šiaudelio griebiasi tikėdama
sis, kad tas jį išgelbės.

Tamsi keršto ir neapykan
tos naktis laiko dabar apsu
pusi pasaulį. Kur tas žiburė
lis, kurs parodytų žmonijai 
kelią į laimingą šviesią atei
tį? žmonija skęsta savo krau
jo jūrėse. Kas paduos jai 
gelbstinčią ranką, kas iš
trauks ją iš sumišimo?

Žadėjo taiką, ramybę, dar
bo ir duonos nacių valdovai. 
O ką gavo Europos gyvento
jai? Daugybė miestų sugriau
tų, tūkstančiai gyvybių su
naikinta, badas ir vergija 
žiūri visiems į akis!

Žadėjo rojų, darbininkams 
gerovę Rusijos bolševikiškie
ji vadai. Ką gavo jų žmonės? 
Ką nešė jų armijos į užima
mus kraštus? Vargą, skurdą, 
ištrėmimą, vergiją.

Kristus atėjo atnešti savo 
taiką, savo ramybę, savo 
meilę visiems. Jam reikia pa- 
gelbininkų. Kiekvienas kata
likas vyras privalo būti Kris
taus pagelbininkas. Ką Tam
sta galėtum padaryti dėl 
Kristaus Karaliaus savo na
mučiuose, savo dirbtuvėse, 
tarp savo draugų?

Tai sužinosite Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje šio ke
tvirtadienio, penktadienio ir 
šeštadienio vakarą pusė po 
septynių, per ypatingus pa
mokslus vyrams!

Visi vyrai kviečiami daly
vauti tuos tris vakarus ir pri
sirengti prie Kristaus Kara
liaus šventės minėjimo. Taip 
pat kviečiame visus vyrus 
atlikti išpažintį ir ateinantį 
sekmadienį, 8 valandos mišio
se, priimti šv. Komuniją. Po 
mišių bus vyrų pasiaukoji
mo aktas Kristaus Karaliaus 
Širdžiai. žiūrėsime, kiek 
Kristus turi sau ištikimų vy
rų Apreiškimo parapijoje!

Atlaidų atgarsiai
40 vai. atlaidai spalių 17- 

19 d. d., tikrai įspūdingai pra
ėjo.

Seselių rūpestingumu al
torius tikrai žavėtinai buvo 
išpuoštas, spalvos labai de
rinosi su rudens nuotaika.. 
Įspūdingą procesiją dar gra
žino šv. Vardo Vyrų d-jos 
dalyvavimas. Choro gražus 
giedojimas tarsi vainikavo 
šias iškilmes. Choro vedėjas 
J. Brundza ne tik iš atsilan
kiusių žmonių, bet ir iš dva
siškių susilaukė sveikinimų 
už gražų giedojimą. Ypač pa
tiko visiems gražioji Mozarto 
Magnificat.

Kunigų kas vakarą buvo 
arti penkiolikos, o antradie
nį net dvidešimts. Gal dėlto, 
kad buvo šios provincijos me
tinis susirinkimas. Visi 
džiaugėsi.

Žmonių visus vakarus bu
vo beveik pilna bažnyčia.

Nemaža žmonių buvo ir iš 
kitų parapijų.

Moterų S-gos ir Kat. Susi
vienijimo kuopos lapkričio 
21 d. rengia margumynų va
karą — kepurių balių. Bus 
įdomi programa, kurią ruo
šia muz. J. Brundza. Rengė
jai visus maloniai kviečia.

Pereitą sekmadienį buvo 
renkamos aukos Misijoms 
remti. Ta proga kun. V. Pin
kus pasakė tikrai reikšmin
gą pritaikintą pamokslą apie 
Misijas ir jų rėmimo naudos 
reikšmę.

Šv. Vardo vyrų d-ja žada 
skaitlingai dalyvauti Kris
taus Karaliaus sekėjų konfe
rencijoje, kuri įvyks Angelų 
Karalienės parapijoj. Šį sek
madienį 4 vai. po piet.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime svarstytas būsimas 
rudens balius, kuris būna 
kasmet su laimėjimais. Šie
met balius bus lapkričio 14 
d. 4 vai. po pietų, parapijos

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.

konsul 
o piru 
nas.

Šio 
buvo

Dr. 
Loon 
Pašai 
pirmi 
valdy 
Adau 

iir džiaugiasi šaky- ir Vi 
oje nebuvo svar vicep 

tro Vyšniausko, paeinantįjos kraštų reika- į 1 
Tūravos kaimo, RaseiniU; garbintojai pa- ____

skrities. Girdėjau, kad 
6 metus gyvenęs Bro 
Y. Labai prašau pačia 
sišaukti, arba kas apie 
no, prašyčiau man pra|:aįs Baltijos kraš- 
sekančiai:

Juozas Vyšniauskas 30 logika! Visi betgi 
Broadway, So. Boston, Amerikos vyriau-į 

^įstatymą dėl Lie-Lį j 
titii Baltijos valsty- dais 

Tel. GRamarcy 7- okupacijos 
Dr. S. CHERNOFF, Mjjnepripažino nei pre-l 

 

223 Second AvenuelRooseveltas nei Vai-' 
New York, N. Y.

Piėmimo valandos 10—7:30
Sekmadieniais 11—1:30

Vyrų ir moterų chroni 
ligos, odos ir kraujo ligos, k 

jo tyrimo liudijimai vedybo
Moterų vakarienė

Piliečių klubo moterų sky
rius spalių 23 d. minėjo savo 
gyvavimo sukaktį. Surengta 
vakarienė, kurion atsilankė 
per 150 dalyvių. Įžanginę 
kalbą pasakė pirm. M. Ta
mošauskienė. Programos ve
dėju buvo adv. S. Briedis. 
Kalbėtojų tarpe buvo ir „A- 
merikos” redaktorius.

Visus dalyvius linksmino 
moterų choras. Daug ska
naus juoko sukėlė „dainų 
profesoriaus” pasirodymas. 
O tuo „profesorium”, choro 
vedėju, vyrišku „tuxedo” ap
sirengusi buvo M. Norkevi- 
čienė — ji tikrai artistiškai 
pasirodė.

Valgius gamino Ap. Jocie
nė, M. Tamošauskienė, S. 
Breckerd, M. Unikauskienė, 
M. Martin. Prie alaus patar
navo Pr. Jočis, Breckerd, 
Mockevičius; prie stalų — P. 
Baukuvienė, M. Junevičienė, 
O. Kulienė. Vakarienei auko
jo po 1 dol. P. Jočis, A. Kūli
kas ir A. Lelis; po 50 c. — 
Mrs. Gallop ir Powell.

Vakarienė buvo skaniai 
paruošta. Visi dalyviai ben
drai dainavo.

Iš gauto pelno paskirta po 
10 dol. Tautiniam Karo Fon
dui ir Raudonajam Kryžiui.

Pirm. M. Tamošauskienė 
dėkoja visiems atsilankiu
siems ir visiems padėjusiems 
suruošti vakarienę.

Paieškau brolio sūna

išvadą: jei Ame- at z? 
je nesvarstė Bal- p|vJ 
ateities, vadinasi, 
sutinka su rusų

nės 
giai 

.par 
emas. ma 

imi ir Maskvos ko- ęąa 
buvo pažymėta, I ge] 
taikos išlaikyme fU) 
utine tik didžio-! rįg 

ir mažosios valsty- į0 
yra Atlanto Čarterio 

se^btaig žodžiais pakar- 
konferencijos 
. 0 Atlanto 

yra pavergtųjų tau- 
š garantija.

■F— 
i” parašė didelę 
girdama Liudą Gi- 
niekados tasai pap
sėjęs „pavėjui”. Jau 

,, . .., , „. . ,, .wmetais pradėjo
P ARDUODAMJmm su Lietuvos 

 

_ . . _ _ ra josios švietėjais

Geri, pigus,
mai. Gerose vietose. Pa 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo. Apdraudžiu (i 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

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.

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.

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪN 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 
lyginimų, plasteriavimą, šąli 
vių cementavimų ir kt. darb

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

tikri atsitikimai ro- 
: daug vėliau kaip 
Liudas Gira meilino- 
Mminkų ir buvo la- 
akmtas, kai sykį per 
ikilmes gavo stovėti

o 
ti 
d 
k 
I 
F 
t 
r 
1

is tada gyrėsi: „Sto- 
s šalia vado aš buvau 
f.

= irųjų persimainė Liu- 
o ii po savo kelionės į
Saugok Savo Ak ^9 metų pavasarį: 

° iševikai, gerai užmo-
arą pasirišo už pava
karė jį savo propa- 
bezdžione ir Lietu-

— •F —
= ft Vienybės paskuti' 

^aletenyje paskelbta 
• V. Centro valdybi 
ra prof. Sennu dė 

ai lietuviškos gra 
s parašymo ir išleidi

KARŠTI UŽKANDŽIAI į ii labai reikalingas i

Lietuviška
ALUDE

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

svarbiais darbais.

rodos, kad tuo d 
pasitenkinti.

^tais tuo tarpu neg 
^šnekėti, Kunigų V 
kaip iniciatyvos pil


	1943-10-29-AMERIKA-i7-8

