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Laisvės Kovotojas”, 
jų pasirodo apie 50,- 
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Juozaa^ažos valstybės, kaip 
Broadway, ĮI’ Graikija, Danija, 

ai kurios didžiosios, 
gal amžiais negalvo- 
silauksiančios.

1 iš tokių didžiųjų yra 
zija. šiandien ji visa 

imta.
a stebėtis, kaip, pa- 
čdami savo kraštui 
ės laisvės, prancūzų 

ie politikai pigiai pre- 
kitų kraštų laisve.
cūzų laikrašty „Pour 
irę”, išeinančiam New 
lapkričio 6 dieną ra- 
s Henri de Kerillis 
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pirmiausia tinka pa- 
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noje lietuvių parapijoje 
pas kleboną dvi mote- 

etuvės, seniau iš Lietu- 
važiavusios į Ameriką, 
o klebonui: „Žiūrėk, 
eserys vienuolės mud- 
vaikų nemokytų lietu-

bonas su apgailestavi- 
asakoja tą faktą ir pri- 
į kad tai ne vienintelis 
atsitikimas.
d čia gyvenančių lietu- 
rpe atsiranda išsigimė- 

Įurie gėdinasi savo kal- 
atys gerai nemokėdami 
kurios kalbos, — nieko 
arysi: atmatų visur

t skaudu pamanius, kad 
tsitinka tais laikais, ka
limoje Lietuvoje už sa- 
albą ir už savo žemės 
ę žmonės yra persekioja- 
enČia ir kraują lieja.

okiečių rankas pateko 
s valstybės teisingumo 
teris, kuris paskui paš
oj Angliją. Jis pasakojo, 
jį vokiečiai kvotė, viso- 
alykų klausinėjo ir ga- 

laklausė: „O ką tu gal- 
apie žydus?”
isteris atsakė: „Nieko 
negaliu apie juos tarti: 

mums davė Mariją,

RED. JUOZO B. LAUČKOS VESTUVĖS

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Juozas B. ir Izabele A. Laučkai.

Laučka, „Amerikos” redak
torius, su Izabele Mociejū- 
naite.

Baltu taku, nutiestu nuo 
bažnyčios durų ligi altoriaus, 
nuotaka, palydėta tėvo, arti
nosi prie altoriaus. Bažny
čia buvo išpuošta gėlėmis, su
statytomis prie tako, ties al
toriumi ir šonuose. Paskui, 
abiem jaunavedžiams prisiar
tinus prie altoriaus, kun. Jo
nas Bakšys, Rochesterio lie
tuvių parapijos klebonas, su
teikė moterystės sakramen
tą.

Pamergėmis buvo Olga 
Mociejūnaitė, Eleonora Moc
kevičiūtė, Izabelė Rovaitė ir 
Karolina Rovaitė, o pabro-

Stalinas Numato 
Antrą Frontą

-----Londonas. — Komunistų 
revoliucijos 26 metų sukak
tuvių proga Stalinas pasakė 
kalbą, kurioje nušvietė da
bartinę karo padėtį ir atei
ties planus.

Pirmiausia jisai nurodė So-

Vokietija Sugrius 1944 m
*

Nerimas Baltijos 
Valstybėse

Stokholmas. — švedų lai-
vietų kariuomenės pasiseki- kraščiai praneša, kad Latvi- 
mus, priminė išvaduotas sri- joje visi vyrai tarp 17 ir 60 
tis ir nurodė, kad prieš ru- metų amžiaus, jei tik tinka 
sus vokiečiai turi sutraukę 
dar daugiau kariuomenės, ne
gu karo pradžioje: dabar na
ciai rusų fronte turi 257 di
vizijas vietoj 240 divizijų per
nai metais. Sovietų kariuo
menė viršija vokiečius tan
kais, patrankomis, lėktuvais, 
šautuvais ir kitais įrengi
mais.

Maršalas Stalinas priminė v.
sąjungininkų paramą Sovie- džiausią išgąstis, kai Sovie
tams, amerikiečių ir anglų Į^ų kariuomenė stumiasi ar- 
laimėjimus Viduržemio ruože ^Yn- 
ir pareiškė, kad antras fron- v' 
tas jau netoli.

į kariuomenę, yra mobilizuo
jami padėti vokiečiams kovo
jant prieš rusus, kurie yra 
netoli nuo Latvijos sienos.

Estijoje tokia mobilizaci
ja buvo paskelbta viena sa
vaite anksčiau.

Tų pačių švedų laikraščių 
žiniomis, Baltijos valstybėse, 
ypač tose vietose, kur arčiau 
prie Rusijos, viešpatauja di-

TAIP SAKO PREMJERAS CHURCHILL

Londonas. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Winston 
Churchillis lapkričio 9 dieną 
pasakė kalbą, kurioje pabrė
žė, kad kruviniausi šio karo 
mūšiai dar stovi prieš akis. 
1944 metais karas pasieks 
savo viršūnę, ir mūšiai tada 
savo dydžiu ir aukomis pra
lenks tuos mūšius, kuriuose 
buvo sutriuškintas Napoleo
nas, arba kurie buvo kovoti 
prie Gettysburg© Amerikoje.

Tų mūšių pasėkoje pir
miausia bus sugniuždyta Vo
kietija, o paskui Japonija. 
Tuo būdu atrodytų, kad ki
tais metais Churchillis nu
mato baigsiantis karą su Vo
kietija.

Britų ministeris pirminin-Vokiečiai skubomis kraus-1
t0 civilinius gyventojus iš kas įspėjo> kad tie mūšiai pa.

Stalino žodžiais, per pas- tarp limeno ežero Rusi- skieįs liūdesį daugelio anglų 
kutinius metus rusų fronte j°Je Peipuso ežero, tur būt, įr amerikiečių šeimose. Drau- 
žuvo 1,800,000 vokiečių, gi numatydami, kad i------
sužeistų ir į nelaisvę pateku- trauktis nuo Leningrado, 
šių nacių skaičius siekia 2,- Nuo Smolensko ruožo ru- 
200,000. Per tą laiką Sovietai. sai veržiasi prie Latvijos sie

nos.sunaikino su viršum 14,000 
vokiečių lėktuvų, 25,000 tan
kų ir 40,000 patrankų.

Savo kalboje Stalinas su
minėjo, kad turės būti išlais
vintos Lenkija, Prancūzija, 
Belgija, Jugoslavija, Čekos
lovakija ir Graikija. Dėl Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos jis 
pakartojo seną-savo nusista
tymą — esą, tie kraštai bū
sią Rusijos, _ f.------

Jis savo kalboje dar nuro
dė, kad Suomija, Vengrija, 
Rumunija ir kitos su naciais 
susidėjusios valstybės dabar 
susirūpinusios, kaip išsisukti 
iš karo.

Dr. P. Galinis ir J. Boley. Pa
lydovų pareigas ėjo jauno
sios broliai Pranas ir Juozas 
Mociejūnai.

Po šliūbo kun. J. Bakšys 
atlaikė mišias, per kurias Išdėstydamas ateities pro- 
diakonu buvo kun. A. Petrai- gramą, tarp kita ko, Stali- 
tis, o subdiakonu — kun. Dr. nas paSakė: „Europos lšva- 
J. Starkus. Be šių dviejų ku- duotos šalys turi gauti pil- 
nigų, dar buvo atvažiavęs į' teisę ir iaisvę pasirinkti 
savo artimo draugo vestuves savo valstybės formą”, 
kun. J. Balkūnas.

Per visas apeigas vargo
nais įspūdingai grojo ir gie
dojo Juozas Olšauskas, atvy
kęs iš Amsterdamo, N. Y. Vi
sus žavėjo ir nuotaiką didi
no ponia Ieva Jankienė, kuri 
pagiedojo „Avė Maria” ir 
„Panis Angelicus”.

Jungtinių Tautų 
Atkūrimo Įstaiga

Amerika Pasisako 
Už Bendrą Darbą

tos apie valstybių sienas Ry
tų Europoje.

Lapkričio 5 dienos nume
ryje viena to laikraščio skai
tytoja, E. Usakowski, rašo 
apie Vilniaus klausimą ir pri
pažįsta, kad jis priklauso Lie
tuvai :

Ji rašo:
niaus — neverta nė rašalo! (karo bendradarbiaus su ki- 
Lietuviškieji valdovai 
Jogailos ligi Pilsudskio šį 
klausimą iškėlė, šiandieni
niai lenkai nori atsiskirti su 
Vilniumi, nepaisant tame 
mieste esančių lenkų gyven
tojų ir kultūros.”

— 4- —
Šio mėnesio 11 dieną suėjo 

50 metų nuo vieno iš skau
džių jų Lietuvos istorijos į- 
vykių: 1893 m. lapkričio m. 
rusai buvo surengę garsią
sias Kražių skerdynes.

Tos Kražių skerdynės, a- 
pie kurias sužinojo visas pa
saulis, parodė lietuvių ryž
tingumą kovoti dėl savo tau
tos teisių ir dėl katalikų ti
kėjimo.

Kaip tų Kražių skerdynių 
metu, taip ir šiandien lie
tuviai savo tėvynėje yra ne
palaužiamai nusistatę prieš platesnių žinių apie pačią 
savo krašto laisvės priešus, konferenciją ir tikisi, kad Dabar Bougainville saloje
nežiūrint, ar jie bus naciai ar jis padarysiąs šiuo reikalu eina smarkios kautynės su 

pranešimą Kongresui. j japonais.65- 1 laiku skiria nemaža vie-, bolševikai.

nuo tais kraštais palaikyti tai
kai.

Savo rezoliucijoje Senatas 
pripažino, kad reikia kuo an
ksčiausiai sudaryti tarptau
tinę organizaciją, paremtą 
pilnas laisvę mylinčių tautų 
lygybės pagrindais, kad atei
tyje būtų užkirstas kelias ag
resoriams ir kad būtų išsau
gota taika.

Washington. — Lapkričio 
9 d. Baltuose Rūmuose 44 val
stybių atstovai pasirašė su
sitarimą, kuriuo įsteigiama 
Jungtinių Tautų Šelpimo At
kūrimo Administraciją (UN- 
RRA). Ta proga prezidentas 
Roosevelt pasakė, kad 44 tau
tos susitarė, kaip sušelpti 
nacių ir japonų agresijos au
kas ir kaip joms pagelbėti 
atkurti gyvenimą.

Roosevelt pažymėjo, kad 
susitariusios šalys atstovau
ja 80 nuošimčių visos žmoni
jos.

Smarkūs Mūšiai 
Pacifike

Sugrįžo Valstybes
Sekretorius Hull

Washingtonas. — Genero
las MacArthur praneša, kad 
trečiadienio nakčia japonams 
pasisekė išlaipdinti kelis šim
tus savo kareivių prie Augus
tos įlankos, Bougainville, 
kur neseniai buvo išsikėlę a- 
merikiečiai, grasindami Ra- 
baulo uostui, kuris yra svar
bi japonų laivyno bazė.

Amerikiečių lėktuvai 
smarkiai puolė japonų laivus, 
kurie išlaipdino savo karei
vius. Keletas tų laivų buvo 
paskandinti.

j japonais.

I tija yra dar stipri ir dar tu
ri 400 divizijų savo kontro
lėje. Be to, Vokietijoj yra sti
priai ginkluota policija, ir 
nacių partijos daliniai. Už 
tai tie mūšiai, kurie įvyks 
ateinančiais metais, sąjungi
ninkams atsieis daugiau gy
vybių, negu bet kurie ligšiol- 
liniai mūšiai.

Churchillis dar kartą įspė
jo, kad Britų salai pavojus 
dar nėra praėjęs ir kad ne
galima atmesti galimumo, 
jog ji vėl bus naujomis for
momis puolama.

Vokietijos miestų bombar
davimas daro rimtų nuosto
lių nacių karinei mašinai ir 
pamuša gyventojų dvasią. 
Tos lėktuvų atakos su kitais 
smūgiais gali būti pranokė
jas į lemiamus įvykius Eu
ropos kare.

Šiomis dienomis Amerikos 
i visuo

menės atsakingi asmens pa
darė rimtų žygių Jungtiniam 
Lietuvos šelpimo Fondui (U- 
nited Lithuanian Relief 
Fund of America) įsteigti.

Šiame taip svarbiame dar
be daug gražių pastangų pa
rodė Kunigų Vienybės Lietu
vai šęlpti Komi si j a, Ameri
kos Lietuvių Taryba,Lietu- 
vių Tautinis Fondas ir kitos 
įstaigos. Washingtone reikš
mingus žygius atliko kun. J. 
Balkūnas, adv. Olis ir adv. 
Grišius.

Brooklyne įvyko du platūs 
pasitarimai, kuriuose dalyva
vo New Yorko Lietuvių Ta
rybos nariai, draugijų veikė
jai. Patirta, kad Chicagoje 
kelių fondų • vadovybės pa
reiškė tikro noro sudaryti 
vieną, galingą lietuvių šelpi-

Washingtonas. — Lietuvos 
Įgaliotas Ministeris p. žadei- 
kis lapkričio 2 dieną lankėsi 
Valstybės Departamente ir 
nądarė __mandagumo vizitą 
naujam 
riui Edward R. Stettinius, 
Jr., kuris šiuo tarpu eina ir 
Valstybės Sekretoriaus pa
reigas, iki Hull sugrįš.

Vėliau, spaudos atstovų 
paklaustas dėl Maskvos kon
ferencijos reikšmės Lietuvos 
atveju, — Lietuvos atsovas 
pasisakė laikąs Maskvos kon
ferencijos išdavas „impres
sive and significant,” ypač 
tuo atveju, kad grįžtama prie 
„collective security” idėjos 
ir kad Atlantic Charter prin-jvieu^ 
cipų galybė, su kuria g]au.! mo fondA Tuo reikalu pada-

džioje turėti Fondo steigia
mąjį susirinkimą, kurs įvyk
tų New Yorke.

Jei toks šelpimo Fondo 
steigiamasis suvažiavimas 
įvyktų New Yorke, tai New 
Yorko Lietuvių Taryba su
tiktų būti jo dalyvių priėmė
ju — šeimininku. Lapkričio 
8 d. įvykusiame Tarybos vi
suotiniame susirinkime ^Šg]^^ ~

džiai rišasi Lietuvos išlais
vinimo visos viltys, — išlai
kė Maskvos kvotimus. Lietu
vos Ministerio manymu, ne
priklausomos ir demokrati
nės Lietuvos Respublikos at- 
steigimo problema esmėje 
nėra pasikeitusi, bent nėra 
pablogėjus. Kiek pati Maskva 
parodys čia prielankumo, pa
aiškės vėliau.

pimo Fondo suvažiav 
rengti (jei toks suvažiavi
mas bus kviečiams) išrinkta 
komisija iš kun. Jono Balkū- 
no, Dr. Blado Venciaus ir 
Stepo Strazdo; komisijai su
teikta plačios kooptacijos tei
sė.

Lietuvos šelpimo klausi
mas yra pastūmėtas priekin. 
Apie tai New Yorke lapkri
čio 10 d. lietuvių visuomenės 
veikėjams svarbų pranešimą 
padarė kun. Dr. J. B. Kon
čius, Kunigų Vienybės Lietu
vai Šelpti Komisijos pirmi
ninkas.

New York. — Ohio guber
natorius Bricker trečiadienį 
paskelbė, kad jis manąs bū
ti kandidatu į Amerikos pre- nal War Fund) vajus, kuri 
zidentus per 1944 metų rin
kimus nuo respublikonų par
tijos.

New Yorkas. — Lietuvių i rikoje vajai būdavo praveda- 
šalpos komitetas, kuris įeina mi įvairių šalpos organizaci- 
į Jungtinių Tautų šalpos sek- jų, bet dabar 
ei ją, bendradarbiauja su Tau
tos Karo Fondu sukelti šio 
vajaus metu $17,000,000 Di
džiajam New Yorke. Visoje 
Amerikoje norima sukelti 
$125,000,000.

Nuo spalių 4 dienos eina 
Tautos Karo Fondo (Natio-

Londonas. —Pereitos sa
vaitės gale ant Vatikano bu
vo numestos keturios bom
bos. Viena jų nukrito ant 
mozaikos fabriko, kuris 
smarkiai nukentėjo. Kita 
bomba nukrito netoli van
dens rezervuaro, dar kita 
tarp gubernatoriaus rūmų, 
kurie nukentėjo, ir Vatikano 
raštinių. Paskutinė bomba 
pataikė į pakalnę, vedančią 
prie Piazza Santa Maria.

Mozaikos dirbtuvių lubos 
įgriuvo. Apgadinti pastatai 
prie Piazza Santa Maria, taip 
pat ir kai kurie šv. Petro ba
zilikos langai.

I Gen. Eisenhower pareiškė,

kad lėktuvas, kuris lapkričio 
5 dieną numetė bombas ant 
Vatikano, nebuvo sąjunginin
kų lėktuvas.

Pranešama, kad popiežiaus 
gvardija iš 800 vyrų padi
dinta ligi 2500.

Roosevelt Gal Matys 
Staliną

Washingtonas. — Paskuti
nėmis dienomis Amerikos 
sostinėje vėl padidėjo spėji
mai, kad netrukus Roosevel- 
tas susitiksiąs su Stalinu ir 
Churchilliu bendroje konfe
rencijoje.

vadinamasis 
President’s Control Relief 
Board visus buvusius šalpos 
fondus suvedė į bendrą dar
bą ir todėl nuo šiolei vajus 
pravedinės tik Tautos Fon
das ir Raudonasis Kryžius.

Yra vilties, kad netrukus 
į šią vieningą Tautos Karo 
Fondo organizaciją bus pri
imta ir lietuviai. Iš dabarti
nio vajaus jau tikimasi gauti 
kiek lėšų Lietuvos žmonių 
pašalpai.

Per šį vajų užsibrėžta su
kelti aukomis $125,000,000. 
Kadangi Amerikoje yra su- 
virš 130,000,000 gyventojų, 
tai nereikėtų aukoti nė po 
dolerį tikslui atsiekti. Bet ka
dangi, gali būti, ne visi galės 
paaukoti ir po dolerį, tai pra
šome išsigalinčiuosius auko
ti ir po kiek kas pajėgiate — 
nuo dolerio ir aukščiau.

Jei kur yra susiorganiza
vę lietuvių komitetai — pa
remkite tų komitetų veiklą. 
Didžiojo New Yorko lietuviai 
tokį komitetą turi. Aukojant 
per šį komitetą, reikia aukas 
pasiųsti jo iždininkui tokiu 
adresu: Mr. J. Ambraziejus, 
168 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Už prisiųstą auką gausite 
kvitą ir padėkos žodį.

>0
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

VOKIEČIŲ SIAUTIMAS LIETUVOJE

Kai Amerikos kareiviai įeina į miestus ir miestelius 
Italijoje, jie randa griuvėsių krūvas.

Kai rusų kareiviai prisiartino prie Kijevo, jie stovėjo 
ir žiūrėdami verkė: jų mylimiausias miestas, miestų moti
na, skendo dūmuose ir išnaikinime.

Pasitraukdami vokiečiai naikina trobesius, tiltus, gyven
tojus, meno paminklus, knygynus; maisto ir gėrimo ištek
lius.

Jie kaskart labiau siaučia ir tuose kraštuose, kurie yra jų 
rankose. Iš tikrųjų atsimeni seną lietuvių posakį: šėlsta, 
kaip prieš galą.

Jau nuo seniau apeidavo žinių, kaip naciai Lietuvoje šau
do žmones, perkeldinėja gyventojus, siunčia darbams į Vo
kietiją ir į frontus. Tas jų siautimas paskutiniu laiku ypač 
nukreiptas prieš inteligentus.. Vieni jų, bėgdami nuo nacių 
teroro, slepias į girias, kiti buvo sumesti į kalėjimus, kon
centracijos stovyklas arba sušaudyti. Nublokštųjų į sto
vyklas dalia aiški: jau girdime apie jų mirtį. Taip žūva jau
ni, pilni energijos, iniciatyvos, plataus išsilavinimo ir pro
to vyrai dėl to, kad jie stoja už laisvą Lietuvą.

Nešviesi ateitis ir tų lietuvių, kurie buvo išsiųsti Vokie
tijon dirbti fabrikuose. Žinome, kad sąjungininkų lėktuvai 
vis smarkiau naikina tuos fabrikus, ir jų griuvėsiuose ir 
liepsnose žūva mūsų broliai ir seserys. O jų ten yra išsiųsta 
apie pusantro šimto tūkstančių. Daug jų niekados jau ne
grįš į Lietuvą.

Spaudoje nekartą jau buvo minėta, kaip vokiečiai nai
kina lietuviškąją kultūrą: uždarė aukštąsias mokyklas, su
naikino žodyno medžiagą, tautosakos rinkinius. Visa tai at
statyti jau bus neįmanoma. Naciai šeimininkauja ir lietuvių 
knygynuose. Antai, Dr. V. Kudirkos biblioteka yra netekusi 
10,000 knygų, Centrinė Kauno biblioteka — 17,000, Mokslo 
Akademija Vilniuje ■— 40,000.

Pasiekia žinios, kad naciai jau pasikėsino ir prieš di
džiausią lietuvių dailininką Čiurlionį: pradėjo grobti jo pa
veikslus ir dalintis savo tarpe. Kai generalinis komisaras 
Lietuvoje Renteln šventė savo gimtadienį, jo sėbrai 
■M^ŽiaĮ,jjgl^adovanojo čiurĮionies paveikslų, ^vogtų iš. 
jauziejaus. Nuo nacių nagų nukentejo ir kiti muziejai Lietu
voje.

Jungtinės Tautos registruoja visus vokiečių žiaurumus 
svetimose šalyse ir jų daromus nuostolius. Tarp tų nuos
tolių kruopščiai renkamos žinios ir apie kultūrinių brange
nybių plėšimą. Vokiečiai, piešdami Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos, Lenkijos, Lietuvos muziejus, išvogtus paveiks
lus ir statulas gabena į Vokietiją, kur didina savo muziejus, 
net steigia naujų muziejų ir apdovanoja vieni kitus visokių 
gimtadienių, sukaktuvių progomis, arba ir visai be jokių 
progų.

Pralaimėję karą, naciai turės atsakyti ir už kultūrinių 
turtų išplėšimą. Kiekviena jų vagystė yra užrašyta ir, a- 
tėjus laikui, bus pareikalauta atsiteisti. Nebus pamirštos ir 
tos meno vertybės, kurias nacių ponai šiandien pradėjo da
lintis Lietuvoje.

KUN. DR. K. RĖKLAIČIO SUKAKTIS11 Cl L1 0(1 V dl CLJLllYloJAčLl, UC JU“ 

kių unijų su lenkais. Sima
nas Daukantas tad ir buvo 
mūsų pereito amžiaus isto
rijoje pirmas vyras, kuris iš
kėlė visiško lietuvių savaran
kiškumo mintį.

Tasai savitos Lietuvos, už
degtos protėvių darbais ir žy
giais, siekimas ilgainiui vis 
stiprėjo lietuvių tautoje, 
kaskart apimdamas vis dau
giau žmonių: per „Aušrą” ji
sai ėjo į 1905 metus ir į 1918 
m. Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą.

Tokia Daukanto reikšmė 
yra mūsų tautos istorijoje ir 
lietuvių tautinės sąmonės au
gime.

Savo pačiu gyvenimu Si
manas Daukantas buvo tar
tum ryšys tarp senosios Lie
tuvos ir laisvei beatgimstan- 
čios Lietuvos. Jis buvo na
tūrali jėga, kuri savo gyve
nimu tartum surišo dvi ne
pavergtas Lietuvas: senosios 
mūsų valstybės paskutinius 
laisvus likučius su beprisike- 
liančios, nors dar tolimoj a- 
teity, Lietuvos -prošvaistė
mis.

Tėvų Marijonų provincijo-'kun. A. Jagminas, MIC. sub- 
las kun. Dr. K. Rėklaitis'diakonu.
šventė savo trisdešimties me- Į pamaldas atsilankė ne- 
tų kunigystės jubiliejų ir dvi- mažas skaičius svečių, jų 
dešimt penkių metų vienuo- tarpe Cicero lietuvių para

pijos klebonas, kun. I. Al- 
bavičius.

12 vai. buvo iškilmingi pie
tūs. Po pietų savo kalboje 
kun. Mačiulionis gražiai api-

dešimt penkių metų vienuo
linio gyvenimo sukaktį. Iš
kilmės buvo spalių 31 dieną. 
Marijonų seminarijoj, Hins
dale.

9 vai. ryto Tėvas Provin- „u*., w.^xuxxvxxxo g,Fx

cijolas atnašavo iškilmingas budino gerbiamo jubiliato 
šv. Mišias, seminarijos va- darbuotę. Kun. Dr. K. Rėk- 
dovybei asistuojant. Semina- laitis yra gimęs 1887 m., ilgą 
rijos namo viršininkas kun. laiką gyveno Romoje, o nuo 
J. Mačiulionis buvo diako- 1941 metų yra T. Marijonų 
nu, o seminarijos rektorius, Provincijolas Amerikoje.
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VOKIEČIAI PEI
LIETUVIUS PEI

t0S nepriklausomy- dži 
įbimas turi tris eta- žia 
^litinio būrelio prie t. 1 
komiteto nukentė- tu1 
ji karo šelpti veiki- m< 

citnepriklausomybės

150 METŲ KAI GIMĖ SIM. DAUKANTAS
Simanas Daukantas su 

vysk. Valančiumi yra du ryš
kiausi ir garbingiausi vyrai 
pereito amžiaus lietuvių tau
tos gyvenime ir istorijoje.

Jie atstovavo skirtingoms 
gyvenimo srovėms: Daukan
tas buvo daugiau romantikas 
užsidegęs didingais senovės 
lietuvių darbais ir žygiais, o 
Valančius buvo realistas, ad
ministratorius, valdytojas. 
Bet ir Simanui Daukantui ne
trūko praktinio patyrimo. 
Jis net yra parašęs tokių 
knygelių, kaip tabaką augin
ti ar bites prižiūrėti.

Simano Daukanto garbė ir 
galybė glūdi jo istoriniuose 
raštuose, šioje srityje jisai 
yra vienas iš‘svarbiausių lie
tuvių. Jisai pirmas atskleidė 
mūsų tautos didžiuosius žy
gius, nupiešė praeities kovas, 
garsiuosius vyrus, davė viso 
krašto senovės vaizdą — su 
neįžengiamomis giriomis, su 
upėmis ir pilimis.

Jo laikų žmonės gerai ne
suprato Daukanto raštų. Jo 
„Būdas”, jo istorijos veika
lai buvo parašyti sunkia kal
ba, ilgais, supainiotais saki
niais, ir todėl nebuvo lengvi 
skaityti. Jo įtaka augo pa- 
mažėli.

Pirmiausia jis savo raštų 
didingais regėjimais sužavė
jo poetus. Jie, pasiskaitę Dau 
kanto raštų, pradėjo dainuo-

ti apie mūsų senovę, apie pi
lis ir jų griuvėsius, apie kri- 
ves ir vaidilutes, apie didžias 
senųjų lietuvių kovas. Iš to 
atsirado mūsų poezijoj sro
vė, kuria galėtume pavadinti 
tautinio romantizmo litera
tūra. Aukščiausiai tą tautinį 
romantizmą savo kūryboje 
iškėlė Maironis. Apysakose 
kiaurai tautiniu romantizmu 
yra perimtas V. Pietario „Al
gimantas”. Net ir šiandieni
nėj mūsų poezijoj ir romane 
galime atsekti tuos vaizdus 
ir idėjas, kurias prieš šimtą 
metų į lietuvių tautą paleido 
Simanas Daukantas.

Nepaprastai svarbią vietą 
Simanas Daukantas užima 
lietuvių tautinės sąmonės pa
kilime ir lietuvių tautos žen
gime į savitą, laisvą gyveni
mą. Iš jo idėjų išaugo „Auš
ra,” kuri skelbė tokius pat 
romantinius mūsų praeities 
regėjimus, kaip S. Daukan
tas savo istorijos knygose, 

j Ne tik savo istoriniu roman
tizmu paveikė Daukantas 
naująsias kartas, bet ir savo 
nusistatymu, kad Lietuva tu
ri eiti vien savo lietuvišku, 
nepriklausomu keliu. Prak
tikoje tasai jo nusistatymas 
reiškė rusų jungo nusimeti
mą ir atsiribojimą nuo lenkų. 
Noras nusikratyti rusais vi
sados buvo aiškus lietuviams, 
bet S. Daukanto laikais kai

jio aktas, 3. nauja- bė 
' abejai ir priešai. čz 

PAVERGTOJE LIETUVOJ Ehvos nepriklausomy-' j u 
_____  jįas koncentruojasi dj 

.Ištikus karo audrai, 
instinktyviai spie- 

iniuje. Čia lietuvių jė- 
j užimant vokiečiams 
:11vo labai žymios, 
taro fronto kas kartą vvxvx^ xvxtiu fetant VUni

nigų seminariją. Ją įkur-4 L ... . ,.
pravoslavų vyskupas Ati 
zas. Osipavičiuose okupai 
leido atidaryti baltgui * 
gimnaziją, bet už tai išre: 
lavę iš gudų organizac 
kad atsišaukimu paragi įėiams artėjant prie ( 
stoti į talką frontą stipr: fc^elė Lietuvių Ko- j

Mis su savo kultūri- ( 
Nors nacių okupacija si figomis išsidanano 

ir gudams, bet taipgi ba: x Likusiems Vilnlije 
g..----------------- • ---- »

okupacijos-raudonųjų. N( 
kontroliuojami laikraši 
praneša, kad Estijos laklT"^; J" p]ačiai 
įsitraukę į okupantų tai kultflr03 srityjei 
bą ir padarę 100 puolimų^ 
tų fronte. Matyt, naciai 
retų šiuo 
traukti ir 
viais. Bet tai jiems nep 
seks.

abejai ir priešai. ėn

Ūkininkai neklauso nacių
Net vokiečių kontroliuo

jamoje Lietuvos spaudoje 
nusiskundžiama, kad ūkinin- švelnesni, kai frontas arts 

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA kai kai kurių produktų 
met tepnstato 50 nuošimčių 

--------  to, ką pernai, o pristatymas 
karo tose šalyse. Daugiausia jabai nereguliarus. Vokiška- 
buvo išleista drabužiams, — sjs autorius graudena, kad 
apie $20,000,000. Medicinos ir pieno pristatoma tokiais ma- 
sanitariniams reikalams išė- fais kiekiais, jog miestuose 
jo $13,500,000. net vaikams nesą iš ko duoti.

Maistas užima trečią vietą O JUK pieno reikią ne tik vai
su $8,000,000. Patalynei skir- kams, reikią ligoninėms, o 
ta apie $3,750,000. Ambulan- svarbiausia reikia kariuo- 
sai ir kitos susisiekimo prie- meneĮ- Laikraštyje kreipia- 
monės gavo apie $600,000. Pi- ma dėmesis į tai, kad ūkinin- 
niginės pašalpos per Raudo- Kai esą kurstomi slaptų la

Lietuvoje jaučia artėja 
frontą.

Lietuvoje vokiečiai da

šie- Naugarduko provoslav 
vokiečiai leido atidaryti

Pašalpa per Raudonąjį Kry
žių svetur

SI 
d; 
m 
t( 
r< 
n 
n 
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Amerikos Raudonojo Kry
žiaus paskelbti skaitmens ro
do, kad nuo 1939 m. rugsėjo 
1 d. ligi 1943 metų birželio 
30 d. užsienio karo pašalpa 
pasiekė $73,942,424.52 Iš tos 
sumos $34,317,145.46 buvo R. 
Kryžiaus išlaidoms pa
dengti, $39,625,279 yra val- 

Simanas Daukantas gimė, džios pinigai. Reikmens buvo 
išdalinti per Raudonąjį Kry
žių. Kinija, Indija, Viduriniai 
Rytai, šiaurės Afrika ir be
veik kiekviena Europos šalis 
gauna pagalbą; tarp jų yra 
Belgija, Suomija, Prancūzija 
Didž. Britanija, Graikija,Ru
sija, Ispanija, Norvegija, Len 
kija, Olandija, Islandija, 
Šveicarija ir Jugoslavija. Ka
ro pradžioje daugelis reik
menų buvo išdalinta per 
Raud. Kryžiaus skyrius Lie
tuvoje ir kitose Baltijos val
stybėse, Rumunijoj, Vengri
joj ir kitose vietose, pagel- 
bstint lenkų kareiviams ir ci
viliams, kurie pasislėpė nuo

kada Lietuvos su Lenkija dar 
nebuvo galutinai išdraskę 
rusai, vokiečiai ir austrai. 
1793 metų spalių 28 dieną, 
kada gimė didysis lietuvių 
tautos istorininkas, senoji 
Lietuva, suniekinta unijų ir 
užmiršta daugelio nutautė- 
jusių bajorų, buvo dar gyva, 
bet jau alsavo paskutiniu sa
vo atodūsiu: už poros metų 
jos gyvybė buvo sunaikinta. 
Todėl galėtume sakyti, kad 
Simanas Daukantas, ateida
mas į šį pasaulį, atsinešė se
nosios mūsų valstybės pasku
tinę liepsną ir jos dvasinį į- 
galiojimą: įdegti menkus tos 
laisvos tėvynės likučius atei
nančioms kartoms, kad mūsų 
tėvų žemė vėl kada nors pri
sikeltų laisva. ,------ ~

Tą dvasinį įgaliojimą Si
manas Daukantas įvykdė.

Patsai Simano Daukanto 
gyvenimas buvo labai kuk
lus, darbštus ir ramus. Jis 
mokėsi Žemaičių Kalvarijoj 
pas Domininkonus, pėsčias iš 
Žemaitijos keliavo į Vilnių, 
kur baigė gimnaziją ir paskui 
universitete studijavo politi
kos ir moralinius mokslus. 
Daugiausia jam įtakos darė 
istorijos profesoriai, kuriais 
anuo laiku Vilniaus universi
tetas buvo garsus.

Baigęs universitetą, jisai 
dar važinėjo po užsienius, 
dirbdamas archyvuose ir ieš
kodamas medžiagos apie Lie
tuvos praeitį. Gavo vietą Ry
goje, karo generalgubernato
riaus raštinėje, o paskui per
sikėlė į Petrapilį, dirbdamas 
prie senato, čia jisai buvo 
laimingas dėl to, kad pateko

pelių ir klaidinančių gandų 
skleidėjų.

Mirties bausmė už artimųjų 
slėpimą

Iš Londono mus pasiekė ži
nios, kad naciai grasina mir
ties bausme visiems tiems, 
kurie slėps tuos vyrus atsisa
kančius vykti darbams į Vo
kietiją.

— Lietuviams darbinin
kams, skirtiems dirbti Vokie
tijoje leidžiamas laikraštis 
„Lietuviai”. Jo redaktoriumi 
pasirašo Mikas Ilgūnas, lei-

nąjį Kryžių įvairioms šalims 
siekė $2,143,000.

Dauguma šių reikmenų bu
vo išsiųsta laivais. Pirmas 
laivas išplaukė 1940 m. birž. 
m. su $1,000,000 vertės reik
menų į neokupuotą Prancūzi
ją. Daugelis šių laivų plaukė 
su pagalba nukentėjusiems 
nuo karo.

Be to, civiliams pašalpa 
duodama per Raud. Kryžių 
Filipinuose, Kanalo Zonoj, 
Puerto Rico j, Kuboj ir Kura- 
saoj. Raud. Kryžiaus išlaidos
toms šalims siekia $750,000; dėju — Bronius Daunora, 
dar valdžia nupirko reikme
nų už $323,000, ir tai išdalin
ta per Raud. Kryžių.

jau karo pradžioje k 
suorganizuojamas I 

Komitetas nukentė- s 
ėlkaro šelpti.

didelė Lietuvių Ko- 
ialis su savo kultūri- 
įtaigomis išsidanano 
i Likusiems Vilniuje 

ir jų prisiminimai pirmoj SUsispietusiems 
ietuvių Komitetą, teko 
uždavinys. Jis ir šal-

„pavyzdžiu” 
lietuvius su

iką vedė.
irasis, politikos, dar- 
io dirbti daugiausia iš 
to narių susidAriu- 
olitikų būreliui, vado- 
:am Komiteto pirmi- 
Intano Smetonos. Po- 
būrelis veikė laba 

ratyviai. Ir Komiteti 
nežinojo, kas iš jo tai

Naciai šaudo žmones P: 
rių miškuose 

Vilniuje vokiečiai kas 
tradienis i 
paima iš Lukiškio kalė; 
maždaug 60 kalinių ir sus 
do juos Panerių mišku. 
Pirm sušaudant naciai < 
nius kankiną.

ir ketvirtadnį <įiauso JašaI 
nlrialnn Iralai x ,

į straipsnelį apie kom 
ją veikimą Vilniuj 
iams viešpataujan 
dyviai veržiasi mint 
mėlį paslėpti kur sa 
vietoje, kad vokieč 
nesusektų. Taip buv 
raginti paslaptį laikyt 
ii iš pradžių priklau 
■ii žmonės, paskui ;

, irtą augo, ir jo skaiči 
į asiekęs keliolikos žir 

oters nebuvo nė viem 
tinio būrelio veiki 
buvo padaryta nema 

skaič'™’ kaip’ pvz-’ 1
■ tautos vardu parašy 
. iisijos atsiskyrimo p 

nai. Be senųjų vietų, tėvą M1’ ap*e P}azU ^aut 
saleziečiams pavesta Ras P2 ^US1J°®

.. . _ . . . nių parapija, kur nuvyko dstos į hetuv
ir apylinkėse Įvyko 43 gaiš- buofis Lukošiuį ir r proklamacijos pries v rai kurių metu sudegė 56 Skev^s V^kupS ~a
pastatai, jų tarpe 12 gyvena-, naujų darbų paveda salez vokiečių centrinei v£

Apie saleziečius ir dominin
konus

Lietuviai saleziečiai, bent 
dar šių metų pradžioje, dar-

pastangų natūralizaciją Rageihfuoše*vo-
kubinti_ buvo suteikta 281, kiečiai perėmė tėvų dominin- 
459 natūralizacijos liudijimai konų namus ir tenai įsteigė 
civiliams ir 37,474 karinių keturklasę gimnaziją su ben- 
jėgų^ nariams, esantiems čia Grabučiu. Vilniaus kun. se- 

i irv užsieniuose. Tai buvo di- minarijoje kurį laiką profeso- 
! džiausiąs užbaigtų natūrali- rįavo saleziečių kun. Gustas

nierius Earl G. Harrison savo 
pranešime Vyriausiam Vals
tybės Gynėjui Francis Bid
dle pareiškė, jog nežiūrint, 
kad per pastaruosius 12 mėn., 
iki 1943 m. birželio 30 d., im- xxaxuxax.-
igracija buvo mažiausia nuo zacijos bylų skaičius nuo pat 
pat civilinio karo ir kad ki- 1907 metų. Drauge mums pa
ti rutinos darbai buvo stip
riai sumažinti, Imigracijos ir 
Natūralizacijos Tarnyba pa
tyrė vieną iš aktingiausių 
jos istorijoje metų.

P. Harrison painformavo, 
kad įpilietinimas buvo vienas 
iš normalių darbų, kuris per 
visą tą laiką rodė žymų padi
dėjimą. „Suprasdama karo 
meto nepaprastas pilietybės 
pirmenybes prįpš užsienyje 
gimusius, Tarnyba padvigu
bintomis pastangomis skubi
no natūralizacijos procesą, 
ypač karo pajėgų narių nepi-

į tų skyrių, kur buvo sudėti liečiu atžvilgiu,” tęsė p. Har-
Lietuvos senoviniai doku
mentai, pavadinti Lietuvos 
Metrika.

Visą laiką Simanas Dau
kantas labai daug dirbo. Be 
tiesioginio darbo, iš kurio 
pelnės duoną, jis nuolat sė
dėjo archyvuose, skaitė se
novinius Lietuvos dokumen
tus ir rašė knygas. Be to, jis 
patsai rūpinosi tų savo kny
gų spausdinimu ir platinimu. 
Taip įtemptai dirbdamas, il
gainiui jisai ėmė nesveikuoti 
ir pagaliau išėjo į pensiją. 
Kurį laiką gyveno pas vysku
pą Valančių, atlikdamas jam 
įvairius darbus, o paskuti
nius metus praleido Papilėje, 
pas savo bičiulį kun. Vaišvi
lą. Ten Simanas Daukantas 
ir mirė 1864 m. lapkričio 24 
dieną.

Ant jo kapo Papilės kapi
nėse kun. Vaišvila uždėjo ak
mens paminklą su prasmingu 
užrašu, kuriame sakoma apie 
didįjį istorininką: ,, Jis per 
savo gyvenimą it vargo pelė 
be paliaubos trusėjo vienati
niai žemaitiškai rašyti dėliai 
naudos vientaučių”.

Tasai „vargo pelė” savo 
nenuilstamu darbštumu pali-

rison.
„Dėl svetimšalių uolumo

sisekė visiškai baigti iš anks
čiau užkliuvusį natūralizaci
jos darbą, kuris vilkosi iš 
metų į metus.”

Pranešimas rodo, kad iš 
37,474 natūralizuotų karinių 
pajėgų narių, 1,425 buvo na- 
tūralizuoti užsieniuose. Pir
mą kartą šio krašto istorijo
je pilietybė buvo suteikta už 
valstybės sienų esantiems as
menims; šioji procedūra bu
vo galima dėl 1942 m. Antro
jo Karo Jėgų Įstatymo.

Tarp kitų svarbesnių Tar
nybos karo laiko funkcijų 
yra svetimšalių priešų prie
žiūra. 1943 m. kovo mėn. Tar
nyba šias funkcijas paėmė iš 
kariuomenės ir dabar išlai-

natūralizuotis ir Tarnybos ko 16 stovyklų su 9,220 inter- 
=; nuotųjų. Iš jų 6,871 buvo su

ko daug raštų, kurių vienas imti įvairiose Jungtinių Am.
kitas dar ir šiandien nėra iš
spausdinti.

Svarbiausi jo veikalai, ku
riais jis, nors iš lėto žengda
mas, apėmė visą tautą ir mū
sų akyse atgaivino didingą 
praeities tėvynę, drauge duo
damas akstino laisvoms atei
ties dienoms, yra „Būdas”, 
„Istorija Žemaitiška”, „Pasa
kojimai apie lietuvių tautos 
veikalus senovėje.”

„Aušra”, 1883 metais įver
tindama S. Daukanto nuo
pelnus, rašė:

„Niekas nemylėjo daugiau 
tėvynės Lietuvos už Daukan
tą; visi jo raštai kvėpuoja 
tąja meile; apie tėvynę mąs
tant, jam niekada ir spėkos 
netrūko. Jis nenusiminė, kad, 
žmonės jo aplinkoje nesupra
to jo troškimo; jis rašė ir 
dirbo dėliai ateities... Atei
ties dvasią Daukantas atspė
jo.”

Aug. Raginis.

ir kun. Sabas.

43 gaisrai Marijampolėje.
Per pirmus šešius šių me

tų mėnesius Marijampolėje

rai, kurių metu sudegė 56

Vyskupai saleziečiams pi 
da daugiau darbų.

Bolševikų išvaryti iš 
wafezieciai 

laiką gyveno netoliese es 
čiame kun. Paškausko ūkį 
vadovaujami kun. Skė 
tėnų, tėvai saleziečiai k 
Bolševikams išbėgus, jie 
grįžo į savo lizdelį. Norin 

stoti į saleziečius :___
didėja, šiemet kandidatų 
vo viso 20 daugiau negu p

proklamacijos prieš v 
okupaciją, memora

Valstybių vietose ar jų nuo
savybėse, gi 2,349 buvo čia 
prisiųsti saugoti iš įvairių 
Lotynų Amerikos kraštų. 
1942 m. lapkričio men. Crys
tal City, Texas, buvo įsteig
ta „šeimos stovykla”, kurioje 
apgyvendintos kai kurių in
ternuotųjų šeimos. Toks pa
tvarkymas buvo reikalingas 
išvengti skurdo, kada, šeimos 
galvą internavus, likę šeimos 
nariai neturėjo iš ko pragy
venti. Pačių internuotųjų 
darbo jėgomis stovyklos tal
pa buvo padidinta iki 2,150 
asmenų.

Kooperuojant Valstybės ir 
Žemės Ūkio departamentams, 
Tarnyba parūpino laikiną į- 
vežimą ūkiams ir kitiems 
darbams apie 50,000 darbi
ninkų iš Kanados, Meksikos 
ir Britų Vakarų Indijos. Vie
šasis Įstatymas Nr. 45, pri
imtas praėjusio balandžio m. 
sutinka tarnybai atleisti tuos 
darbininkus nuo paprastai

mųjų namų. Viešai skelbia
ma, kad vyriausioji gaisrų 
priežastis buvęs neatsargu
mas, bet kadangi Marijampo
lės apskrityje yra atgabenta 
ir nemažai vokiečių kolonis
tų, tai galima spėti ir apie 
kitokias gaisrų priežastis.

Skleidžia propagandą
Vilniuje vokiečiai buvo su

rengę parodą, kuri turėjo nu
mušti lietuvių simpatijas 
Jungt. Amer. Valstybėms, 
Britanijai, tačiau naciai sa
vų tikslų neatsiekė. Jokios 
įtakos nepadarė ir vokiečių 
tais pačiais tikslais leidžia
mos brošiūrėlės Lietuvoje.

Jauni vyrai slapstosi
Lietuvos vienuolynai, se

minarijos, o taip gi ir civi
liai žmonės, turi nemažą sun
kumų, nes vokiečiai ypač 
gaudo vyrus tarp 18 ir 25 me
tų. Šio amžiaus jaunimas,

čiams Lietuvoje. .. .
Yra žinių, kad Lietuvos s

leziečiai priglaudę pas sa rwi'W
kai kuriuos nacių išblašl I VO 11 
tus Lenkijos saleziečius. Pi ’
vincijos viršininkas kun. e _ 
keltys, 
amžiaus ir labai sunkių a ‘ 
linkybių su dideliu pasišve ’
timu darbuojasi. Buvęs g po metų, kilo kar 
Trejybės par. klebonas ki K kaimus, bf 
Pr. Petraitis yra kunigų s ^Prd0 sieloj, kaip 
minarijos rektoriumi Kaui |

Mobilizuoja priversi K
darbams.

Londono laikraščiuose p
pranešančių, I
Lietuvoje mobilizuoja vyn 
sirodė žinių, pakartotin

nežiūrint vyrėsi , „ L 
nLJn o Vambra kartą m

81 todėl kad ta siela 
j pavasario velėna, ii 
’.isiiwp n erai ir todėl,

^naikina žmogus.

, , , . šeima gyveno San
’Labanorogirių. Pilk 
įsprie Eisaties ežero

- . būrėjo į vilnis ir lyg i
gimusius 1914-1922 metai u tokios apkerpėjusio: 
imdami juos priverstinien & tos gelsvos smilties

Ti mažas Algirdas, miį
imdami juos priverstinien 
darbams į Vokietiją.

„Kaunaer Zeitung” pran teliūškuojąs, kaip 
ša, kad birželio mėn. pavyl - - -. -

net iš vienuolynų, kiti išsi- Lietuvoje sudaryti ketur , 1 
< 
rie buvo prievarta įtraukti Iš to laikraščio matyti, ki 
į vokiečių sudaromus batali
jomis.

kantys krypuoja tarp 1 
J ir savo nedalia gi

slapstė miškuose, o kai ku- darbo - statybos batahjonu
"■Tiulio ratai, žėrėdami

tų batalijonų išleistuvėl 
dažnai kalbąs vokiečių geį 
Just. 1

reikalaujamų imigracijos 
formalumų. Tačiau jie gali 
būti deportuoti, jeigu pasi
lieka krašte ilgiau, negu jų 
laikinas leidimas numato. 
Pagal šiuos patvarkymus 
maždaug 37,000 meksikiečių, 
8,800 jamaikiečių, 3,100 ba- 
hamiečių ir mažas skaičius 
kanadiečių buvo įvežti iki 
birželio mėn. pabaigos.

O. W. I.

Lenkų pulkai Suvalkijoj.
Slaptoji lenkų radijo st 

tis „Swit” rugs. 21 d. pran 
šė, kad du lenkų pulkai, pri 
varta sudaryti iš pajūrio le 
kų ir mozūrų, atsiradę S 
vaiki joje, išsiskirstė po mi 
kus. Su savim paėmę gin 
lūs ir atsargas. Suvalkij 
jaunimas prie jų dedasi. Ta 
teigia slaptoji lenkų radi 
stotis.

4 senovinių darbų. Jii 
^gdami ir nieko nai 

dar medinės, akėči 
"Vdami girios ir brūz 

vo ir trąšios 
kaip mūsų žili tėv 

^jame plote javai s 
išplaukdavo. B

J rugius visai užgožda 

kad Sankritoje m 
ir tos girios nuo a

Į ®ižių telkšo, ir tie 
J® daina skrenda pe 
^ištaisydavo gele;

Vo lyg kokiu atsii 
^josi, ranka į Į
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Kan. P. Dogelis

VOKIEČIAI PERSEKIOJO
LIETUVIUS PEREITAME KARE

EIR GALLANTBY W1

ROTOJE um
klauso nacių 
ų kontroliuo- 
vos spaudoje 
a, kad ūkinin- 
produktų šie- 
50 nuošimčių 

o pristatymas 
,rus. Vokiška- 
p-audena, kad 
la tokiais ma- 
jog miestuose 
są iš ko duoti, 
kią ne tik vai- 
goninėms, o 
reikia kariuo- 
;tyje kreipia
mi, kad ūkinin- 
mi slaptų la
lančių gandų

kiomis sąlygomis toji nepri
klausomybe turi būti įvykdy
ta — tai pavesta iš konferen
cijos dalyvių išrinktai 20 as
menų Lietuvos Tarybai.

2. Taryba buvo jau viešas 
lietuvių organas. Politinio 
būrelio veikla, išrinkus Tary
bą, pasibaigė. Tarybos prie
šakyje atsistojo irgi tas pats 
Antanas Smetona.

Politinis darbas Tarybos 
buvo žymiai pastūmėtas pir
myn ir po nepilnų penkių mė
nesių veiklos vainikuotas iš
kilmingu Nepriklausomos 
Lietuvos paskelbimu. Tai į- 
vyko 1918 m. vasario mėn 16 
d. To svarbaus istorinio fak
to aplinkybės su visomis sa
vo smulkmenomis irgi yra 
svarbios. Vasario 16 d. Lie
tuvos Tarybos nariai šio ak
to pasirašyti ir paskelbti bu-

Įvairios Žinios
Pelenai vieton trąšų

Šį rudenį Lietuvos ūkinin
kai beveik visai negavo mine
ralinių trąšų. Nacių kontro
liuojami laikraščiai ragino 
kaiptrąšas vartoti pelenus, 
lapus. Savu laiku panašius ra 
ginimus darė bolševikai „Ta
rybų Lietuva.”

Trakų pilyje.
Nežiūrint karo sąlygų, 

Trakų pilies atstatymo dar
bai vykdomi. Jau sutvarky
ta viena salė su ypatingai 
gražiomis freskomis. Kiti 
darbai dar kurį laiką užsitęs.

Lietuviai Studchoffe.
Iš Londono praneša, kad 

dalį iš Suvalkijos išvežtų gy
ventojų vokiečiai sugrūdo į 
Studchoffo koncentracijos 
stovyklą, netoli Dancigo, čia 
lietuviai kenčia neišsakomą 
vargą ir prižiūrėtojų žiauru
mą.

Mažiau gyventojų
Kaimo gyventojams š. m. 

gegužės mėn. pabaigoje buvo 
išduota 109,970 maisto 
telių, taigi tiek Kaune 
belikę gyventojų.

1939 m. Kaune buvo
365 gyventojai. Kaip skelbia 
okupantai, 1942 m. Kaune bu
vo 1,485 jungtuvės, 3,457 gi
mimai ir 1,663 mirtys. Vokie
čių komisaras Lietuvai išlei
do įsakymą, kad jau nuo 15 
metų amžiaus visi turėtų pa
sus ir juos visada su savim 
nešiotųsi.

Ltuvos nepriklausomy- džiai dėl vietinės valdžios 
^skelbimas turi tris eta- žiaurumų su gyventojais ir 
Į1. politinio būrelio prie t. t. Žingsnis po žingsnio lie
piu Komiteto nukentė- tuviuose brendo nepriklauso- 
įns dėl karo šelpti veiki- mos Lietuvos mintis. Vokie- 
Į 2. nepriklausomybės čių okupacinė valdžia, paste- 
felbimo aktas, 3. nauja- bėjusi gyvą lietuvių veiklą, 
įo globėjai ir priešai. ėmėsi prieš lietuvius veikė- 
įietuvos nepriklausomy- jus teroro — prasidėjo tar- 

, areštai, iš
žioję. Ištikus karo audrai, siuntimai. Vokiečiai nujaus- 

LietBjfJyiai instinktyviai spie- darni, kad lietuvių bruzdėji- 
švelnesnį^ Vilniuje. Čia lietuvių j ė- mas išeina iš Lietuvių Komi- 

’ prieš užimant vokiečiams teto nukentėjusiems dėl ka- 
įę buvo labai žymios.
no karo fronto kas kartą miteto pirmininko A. Smeto
nų atvykstant Vilniun nos pasižadėjimą raštu, kad 
pūlių, susirūpinta jų Ii- Komitetas neveiks plačiau, 
[ Jau karo pradžioje kaip Vilniuje, ir kad jokiais 
\ m. suorganizuojamas politikos ir tautiniais klau
sių Komitetas nukentė- simais nesidomės.
ims dėl karo šelpti.
įkiečiams artėjant prie 
jaus, didelė Lietuvių Ko
to dalis su savo kultūri- 
is įstaigomis išsidangino 

ir jų prisiE^ljon. Likusiems Viln±aje 
okupacijos-K-lvianis, susispietusiems 
kontroliuojąs jLietuvių Komitetą, teko 
praneša, hiįjis uždavinys. Jis ir šal- 

Idarbą dirbo, ir plačiai 
t darbą kultūros srityje, 
ijlitiką vedė.
istarasis, politikos, dar- 
teko dirbti daugiausia iš 
liteto narių susidariu- 
B politikų būreliui, vado- 
amam Komiteto pirmi- 

jo Antano Smetonos. Po
nį Hk.Kis būrelis veikė labai 

Vilninje^Biratvyviai- Ir Komiteto 
tradienis ir fe

Lietuvoje^!darbas koncentruojasi i dymai, kratos,

Lietuvoje J

Naugarduko J 
vokiečiai M

pravoslavą lįd 
zas. Osipaįd 
leido atida.’-] 
gimnaziją, į 
lavę iš guį j 
kad atsifefe] 
stoti į taiką d

Nors ūdą J 
ir gudams. W

įsitraukę j (d 
bą ir padarę 5 
tų fronte.

grasina mir- ^tų šiuo ,:q 
.siems tiems, ^au^* M 
vyrus atsisa- v^a^' 

seks.

už artimųjų
ną
us pasiekė ži-

arbams į Vo-

is darbiniu- 
dirbti Vokie- 
is laikraštis 
redaktoriumi 
Ilgūnas, lei- 
Daunora.

Naciai šaudo i

nežinojo, kas iš jo tar- 
•eliui priklauso. Rašan-

ro šelpti, išreikalavo iš Ko-

do juos Pje 
Pirm sušauks 
nius kaukiu

ir dominin- 
is
ziečiai, bent 
adžioje, dar- 
Šv. Trejybės 
iutiškyje ir 
urėjoapięfthg^tgni 
elniuose vo- 
ivų domiam- 
:enai įsteigė 
iziją su bea
us kua. se- 
.iką profeso- 
kun. Gustas

Vyskupai sate 
da daugiau!

Bolševikų iid

uyvų veikimą Vilniuje, 
leeiams viešpataujant, 
mktyviai veržiasi mintis 
lašinėlį paslėpti kur sau
le vietoje, kad vokiečių 
ki nesusektų. Taip buvo- 
jbauginti paslaptį laikyti! 
jeliui iš pradžių priklausė 
Skeli žmonės, paskui jis 
Įkartą augo, ir jo skaičius 
b pasiekęs keliolikos žmo- 
iMoters nebuvo nė vienos, 
šlitinio būrelio veiklos 
a buvo padaryta nemaža 
šių žygių, kaip, pvz., lie
ju tautos vardu parašyta 
i Rusijos atsiskyrimo pa
kiniai, apie mažų tautų,

ciamekuaPw 
vadovaujami k 
tėnų, tėvai si 
Bolševikams iSĖ 
grįžo į savo iii 
stoti į saleĖč j 
didėja. Šiemet id 
vo viso 20^1 ____ c ___
nai. Be senęjui-fcugių p0 Rusijos jungu,

Vokiečių slaptoji policija 
dare kratą 1916. V. 18 d. Lie
tuvių Komiteto būstinėj, Di
džiojoj g. Nr. 30 ir pas P. Do
gelį Oranžerijos g. Nr. 3 ir 
jį areštavusi išsivedė į polici
ją tardyti. Kun. Dogelį vokie
čiai tardė dėl jo laiškų, siun
čiamų per O. Budavičaitę į 
atskiras Lietuvos vietas ir 
Amerikos delegacijai, atvy
kusiai į Kauną. Kun. Dogelį 
vokiečiai primygtinai reika
lavo prisipažinti, kad jis ar 
Lietuvių Komitetas yra išlei
dęs proklamacijas prieš vo
kiečius. Kun. D. buvo paleis
tas, tačiau jo tardymas tęsė
si net kelis mėnesius.

1916. VI. 8 d. vėl krėtė Ko
mitetą.

VII. 18 d. areštavo Dr. A. 
Vileišį.
XI. 18 d. areštavo ir išvežė į 
Vokietiją Augustiną Janulai
tį. Jis ten išbuvo kelis mėne
sius.

XII. 2 d. 9 vai. naktį vokie
čių slaptoji policija dviem 
automobiliais atvažiavo prie

Sue Griska — Griškaite,
Philadelphijos operos artiste, dainuoja lapkričio 14 

d. Lietuvių Muzikalinėje Svetainėje, Philadelphijoje. 
Drauge su ja koncertuos New Yorko smuikininkė Mar- 
gareta Digrytė.

Lapkričio 21 d. S. Griškaitė dainuos Bostone ir 
Brocktone.

Surašius protokolą, jie tą pa
čią dieną buvo paleisti. Dr. 
Basanavičių klausė, kokiai 
partijai priklauso. Jis atsa
kė — prie nacionaldemokra- 
tų. Kokia esanti tos partijos 
programa? Dr. atsakė — Di
džioji Lietuvos Kunigaikšti
ja su kunigaikščiu priešaky
je-

A. Smetona buvo tardomas 
dėl pasirodžiusių lietuviškų 
proklamacijų. Jas buvo iš
leidęs politinis lietuvių būre
lis, socialdemokratai ir kiti.

g. Nr. 31 a. 1.17 tardomi kun. 
Bieliauskis, kun. Reinys, M. 
Biržiška, K. Daunora. Klausi
nėta, ar nėra kalbėję susirin
kimuose Vilniuje, reikalauda
mi lietuviams teisių. II. 22 d 
tardomas Žmuidzinavičius 
dėl pasirašymo po lietuvių 
memorandumu Amerikos 
Prezidentui Vilsonui Rusijos 
nuskriaustųjų tautų klausi
mu.

Beveik visi Vilniaus lietu
viai inteligentai, su maža iš
imtimi, buvo vokiečių teroro 
paliesti.

Lietuvių proklamacijos pa
darė savo: provincijoje, ypač 
Suvalkų krašte, žmonės pra
dėjo vokiečius pulti, tai vie
nur, tai kitur nudėdami jųjų 
sargybinius. Lietuvių veikė
jų tardymų ir žmonių bruz
dėjimų paveikti, vokiečiai pa
sidarė nuolaidesni ir sukai- vo susirinkę Lietuvių Mokslo 
barnesni. Lietuvių politinis Draugijos namuose pas dak- 
būrelis jau buvo nusistatęs 
griežtesniais žygiais Lietu
vos nepriklausomybės siekti. 
Būrelio paruoštam planui 
duoti sankciją sumanyta su
šaukti Vilniuje lietuvių kon- vai. vak. visi persikėlė į Lie- 
ferenciją. Žinoma, apie ko- tuvių Komiteto nukentėju
kins rinkimus į tą konferen- siems dėl karo šelpti būstinę 
ciją nebuvo ko ir manyti. At- Didžiojoj g-vė Nr. 30, Štralio 
siklausta vokiečių dėl tokios namuose. Tuo metu mano bū- 
konferencijos leidimo. Jie pa- ta dar Komitete. Aš čia kar- 
reikalavo duoti kviečiamųjų tais lig vėlumo dirbdavau, 
į konferenciją asmenų sąra- nes mano butas pas kun. Bie- 
šą. Buvo darbo surašyti žmo- liauskį buvo irgi nešiltas, — 
nes jų nematant ir jų neatsi- kartais užtekdavo 4—5 laips- 
klausiant. Betgi buvo sura- nių šilimos. ,
šyta per 200 asmenų. Vokie- į Aš turėjau laimę Tarybos 
čiams kelioliką išbraukus, vis narius aprūpinti plunksnako- 
dėlto apie 200 asmenų liko, čiais, plunksnomis ir rašalu, 
ir 1917. IX. 18 — 22 jie buvo Plunksnos su plunksnako- 
sukviesti Vilniun. čiais mano buvo saugomos,

Vilniaus teatro salė Pogu- ■ kaip istoriniai dalykai. Bet 
lianskoj pasipuošė vainikais vėliau bolševikams mane a- 
ir tautinėmis vėliavomis. Di- reštavus, tie dalykai dingo, 
dėlių entuziazmu praėjo kon- Čia, Komiteto būstinėj, visų 
ferencijos posėdžiai. Per 4 Tarybos narių buvo pasira- 
dienas posėdžiaujant vis bu- šytas Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimo aktas. Žai
bo greitumu šis dokumentas 
buvo atspausdintas. Spaus
dino „Žaibo” spaustuvės ro
tacinė mašina. Toji spaustu-

tarą Joną Basanavičių. Dr. 
Basanavičius paprastai labai 
šaltai gyveno. Ir šį kartą su
sirinkę pas jį Tarybos nariai 
netvėrė nuo šalčio ir apie 8

kor- 
bus

152,

rijampolėje.
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[Just.

darė griežtą kratą, net iš rū
bų išvilko ir, paėmusi šiokius 
tokius laiškus, kartu su P. 
Gaidelioniu, išvežė Bristolio 
viešbutin, kur gyveno slap
tosios policijos žandarų vir
šininkas Westfalis.

Tą pačią dieną Vilniaus 
geležinkelio stoty areštavo iš 
Kauno grįžtantį kun. Dr. J. 
Bakšį ir išvežė jį Lukiškių 
kalėj iman.

XII. 3. areštuoti Dr. J. Ba
sanavičius ir E. Vileišienė.

vo pakankamai medžiagos 
svarstymams. Daugiausia 
darbo turėjo konferencijos 
išrinktoji skundų komisija. 
Plenumas norėjo, kad visi

išklausyti ir svarstomi. Tai 
buvo neįibanoma, nes dėl vo- 

I kiečių valdžios daromų

laužė į Ruškytės butą, išvertė 
viską ir, paėmusi keletą laiš
kų, išėjo. Mergaites klausi
nėjo apie Lietuvių Komitetą, 
kur jis esąs ir ką jis joms 
duodąs. 20 min. prieš kratą 
kažkas buvo atnešęs į bendra
butį lietuviškų proklamici- 
jų pundą. Vedėja susiprato 
jas laiku paslėpti, ir policija 
jų nerado.

XII. 4. d. vakare A. Smeto
na buvo paleistas.

XII. 5 d. ryto išvežtas Vo
kietijon Jonas Vileišis.

kunigai: Stasys, Stasiūnas, 
Krištolaitis, Jonas Alekna ir 
k. :

XII. 16 d. ^areštuotas _Pe- ! skriaudų skundų buvo bega- 
tras Leonavičius ir padėtas |gS pasisekė skundus priimti 
Lukiškių kalėjiman, XII. 23 įr jiems svarstyti išrinkti ko- 
d. išvežtas Vokietijon. misiją ir konferencijai duoti

1917, 18 d. Suvalkų Kalva- galimumą politiniais klausi- 
rijoj areštuotas Komiteto į- mais užsiimti. Iš konferenci- 
gal. Petras Klimas. 1.12 areš- joj paliestų politinių klausi- 
tuojama Vilniuje knygyno sa- mų susidarė vieninga nuomo

vokiečių slaptosios policijos 
šefo buvo dar paminėtos šios 
pavardės: A. Janulaitis, A. ir 
Jonas Vileišiai, P. Klimas, 
kun. Krištolaitis; kun. Dr. J. 
Bakšys, A. Žmuidzinavičius, 
J. Basanavičius, M. Biržiška, 
J. Naujalis ir kt.

III. 3. naktį 11 vai. buvo 
padaryta krata mergaičių 
bendrabuty ir pas vedėją M. 
Ruškytę. Vedėjos nebuvo na- vininkė Šlapelienė ir padeda- nė siekti nepriklausomos Lie- 
mie. Vokiečių slaptoji polici- ma kalėjime. I. 16 daro kratą tuvos. Kokiais keliais to tiks-

miteto paramos dėka nupirk
ta iš Sirkino jojo žinoma 
spaustuvė ir įsteigta, pripir- 
kus rotacinę mašiną, nauja 
b-vė „Žaibo” vardu. Paskui 
„Žaibas” veikė Kaune ir ja
me buvo toji pati rotacinė 
mašina, kuria buvo spausdi- 
damas nepriklausomybės 
paskelbimo dokumentas, šis 
dokumentas buvo atspaus
dintas „Lietuvos Aide” ir 

----- ----------—x - u x j—---------j---------------—--------------------------------------------------z _ __________ _ v-_ paskirais lapais stambiomis 
ja, iškračiusi mergaites, įsi- vaikų prieglaudoje, Junkerų j0 siekti, kokia forma ir ko- juodomis raidėmis. Skyrium,kėsintojų.

atspausdintus nepriklauso
mybės paskelbimo lapus pa
sisekė saugiai paslėpti ir kon
trabandos keliais paskleisti 
mieste ir po plačią Lietuvą; 
atitinkamą „Lietuvos Aido” 
numerį’ vokiečiai konfiskavo.

Taip gimė Nepriklausoma 
Lietuva.

--4>
visų pirma jojo gimdytojai 
Lietuvos Tarybos nariai ir su 
jais visa Lietuva. Nelygi
nant, kaip Kristui gimus, pa
būgo Erodas, ir stengėsi šiuo 
žydų karalium nusikratyti, 
taip iš karto buvo įniršusi 
vokiečių valdžia Lietuvos Ta
rybai padarius tokius, anot 
jų, revoliucinius žygius. Ta
ryba daug darbo, sumanumo, 
energijos įdėjo, kad apsau
gotų jauną Lietuvą nuo pasi-

Antanas Vaičiulaitis

[Algirdas Vambra kartą mate verkiant savo tėvą 
ftiejų.
IUometai po metų, kilo karai ir žuvo žmonės; ugnis 
Ikino miestus ir kaimus, bet niekas taip graudžiai 
Ptsiliepė Algirdo sieloj, kaip anos tylios jo tėvo aša- 
| — gal todėl kad ta siela buvo tuomet skaidri ir 
Pa, nei pavasario velėna, ir ankstyvieji atsitikimai 
paijon įsirėžė, o gal ir todėl, kad toji rauda kaskart 
p priminė, kaip tavo kantrų darbą ir giedrius lu
pus sunaikina žmogus.
pambrų šeima gyveno Sankritos kaime, susigūžu- 
pn tarp Labanoro girių. Pilkos, medinės trobos, pri- 

r---------^;^us'os Prie Eisaties ežero krantų, mažais lange-
Lietuvojeniot^Įkais žiūrėjo į vilnis ir lyg stebėjosi, nusigandusios, 
sirodč M jos tokios apkerpėjusios, ruda samana apžėlu- 
gimusius ISI^'I18 ir prie tos gelsvos smilties prikiužusios.
imdami juos F|Ten tai mažas Algirdas, migdamas nakčia, klausėsi, 

""^fip vanduo teliūskuojas, kaip švendrai šiulena ir kaip 
„ixl’kipes antys krypuoja tarp lendrių. Jis girdėjo, kaip 

iKaunaer ^Kdūsėdami ir savo nedalia guodžiodamies, migo žmo- 
k ir kaip vidurnakčio rimtyje ilgesingi balsai šaukė: 
įgirksėjo gervės, lėkdamos į žiemių kraštą, ir jų kelią 
hė Grįžulio ratai, žėrėdami tamsiai mėlynoj padan-

timu darbuoti 
Trejybės par.
Pr. Petraitis h 
minarijos

Mobilizuoja F 
darted d 

Londono W
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Lenkų pulkai* j
Slaptoji 

tis„Swit”<: 
še, kad durt n 
varta sudarytieji 
kų ir mozūrų ji

ĮGaigystėj pakirdę, Sankritos gyventojai stodavo prie 
kastų, senovinių darbų. Jie pureno savo smiltynę 
[Persistengdami ir nieko naujo neišrasdami. Jų ža
ls buvo dar medinės, akėčios — ąžuoliniais virba
is. Valdydami girios ir brūzgynų, kartas nuo karto 
Į prasimanydavo ir trąšios žemės: padegdavo kru
ta lygiai kaip mūsų žili tėvai prieš tūkstantį metų 
kė, ir naujame plote javai suželdavo tamsūs ir tirš- 
[kaip dūmas išplaukdavo. Ilgainiui išdagai nusiliež- 
p, kol rugius visai užgoždavo dirsės.
Regėjos, kad Sankritoje nuo senų gadynių niekas 
tasikeitė: ir tos girios nuo amžių niūkso, ir liūnuose 
*ai nuo amžių telkšo, ir tie patys žmonių skundai 
P amžių su daina skrenda per pušų viršūnes. Jei ku- 
Įūkininkas įsitaisydavo geležinį arklą, kaimynų aky-

! su- 
jie pasakojosi, ranka į tą išsiskyrėlį numodami:

tus. Su savim { 
us ir atsargi 
aunimaspriUL—, -, - - . - -• - -

teisia slaptoji^Iils virsdavo lyg kokiu atsimetėliu. Užuoganose
© * Kkp iio nocalzninci ranVa i tn iSsiskvrpli mimnH?

tai buvo pirmoji 
piemenuku būda- 
girdėjo muzikan-

— Aure, piniguočius atsirado!...
O vienok Sankritos kaime kasdien ir naujas vargas 

į vartus žengė, ir nauja daina lalėjo, kai jaunamartė, iš 
svečių kraštų atitekėjus, anksti rytą užtraukdavo, žlug
tą ežere velėdama:

Eisiu pas močiutę muštaisiais takeliais,
Susiėmus už rankelių su mažais vaikeliais.

Ten vėl, maža mergaičiukė, iš mokyklos ežia tarp 
miežių bėgdama, ligšiol negirdėtą gaidą traleno.

Nuostabiausia buvo, kad tarp šių šilojų niekas jau 
neatminė, kas ta apšauktoji Labanoro dūda bebuvusi 
ir kokias melodijas ja išvedžiodavo išnykusių gadynių 
seniai. Per gegužines ir vakaruškas ten jau armoni
kas tampė ir virkdė, bernams ir mergoms suktinius, 
pasiutpolkes ir blezdingėles šokant.

Tėvas Vambra turėjo smuiką, ir 
didelė naujiena tarp šių girių. Dar 
mas, jisai kartą Saldutiškio dvare
tus smuikais griežiant ir paskui patsai susikalė dėže
lę, išsipešęs plaukų iš arklio uodegos, uždėjo stygas ir 
pasidarė smičių. Kai jis išgirdo savo dėželę čirpiant, 
jam pasiregėjo, kad nė vargonai dailiau nedūduoja ant 
viškų per mišparus. Kerdžiaus patartas, jis vėliau vie
toj valų, įsitaisė tikras stygas iš avino žarnų, o po 
daugelio metų Morkus Selmastravičius, Saldutiškio 
dvare užvaizdas ir tolimas Motiejaus giminaitis, mir
damas jam palaikų užrašė smuiką — tikrą, rudai žvil
gantį, nors jau poroj vietų įskilusį.

Jau retai begriežė tėvas Motiejus — nebent per gi
minių vestuves arba gerai kaimynų įprašytas. Iš skry
nios, kur jo žmonos kraitis buvo sudėtas, jisai išsi
traukdavo savo verknę ir graudindavo senius ir trau- 
traukdavo savo verknę ir graudindavo senius ir tran- 
vestuvių dainoms, jisai vėl vyniodavo savo smuiką į 
skarą ir guldydavo į patį skrynios dugną.

Motiejus Vambra betgi nebuvo iš tų kaimo muzi
kantų, kurie bastosi iš kampo į kampą, užmiršę savo 
namus ir vaikus. Jis buvo darbštus, tylus ir tvarkingas. 
Jisai niekados nesiskundė, nesipasakojo savo bėdų nė 
savo piktumo nerodė. Vienodai, ramiai, tvarkingai ji
sai ar pūdymą arė, ar stogą dengė, ar obelaites sodi
no, ar tinklą mezgė. Ir viską jis darė gerai, dailiai, taip 
jog vaikai ne tik jo klausė, bet ir jautė baukščią pagar
bą ir net pasididžiavimą: jie ūkyje nežinojo tokio daik
to, kurio tėvas nepadarytų!

Mažumėje prasidėjęs su smuiku, tėvas Motiejus il
gainiui panūdo ir daugiau naujovių savo namuose. Jis 
pasistatė gražesnes trobas, pamažėle prisipirko naujų

padargų, pirmutinis visoje apylinkėje parsirašė lai
kraštį ir žadėjo sūnų Algirdą leisti į mokslus. Visa tai 
matydami, kaimynuose vieni tylėjo, kiti lingavo gal
vomis ir sakė, pupsėdami pypkes: „Ne prieš gera, ne 
prieš gera Vambra pučiasi.” žmonės tačiau, nors ii' 
murmėdami, ligi šiolei pakentė Motiejaus Vambros 
naujoves, kadangi jos iš paviršiaus buvo nežymios, akių 
nebadė. Bet kai jisai iš dvaro parsivežė geresnės veis
lės paršelių, trumpais snukiais ir didelėmis papilvė
mis, kažkas prisitaikęs pamuše jiems kojas: Sankri
tos kaimas nuo amžių pripažino tik ilgomis nibrėmis, 
įtrauktais pilvais kiaules, panašias į šernus!

Labiausiai skeryčiojo Damijonas Plioplys, kurį žmo
nės šaukė šventamikčium, nes kalboje anas iš tikrų
jų mikčiojo ir vis mėgo apie šventus daiktus šnekėti. 
Ne per seniai jisai net visoje parapijoje didžiai išgar
sėjo. Buvo tai atlaidų diena Labanore, ir pamokslo iš
ėjo sakyti jaunasis Utenos kunigėlis. Jisai vis graude
no apie pragarą, apie velnius, apie išganymą ir nuo
lat šluostėsi prakaitą. Damijonas klausėsi jo ir vis 
labiau nirto: pamokslininkas buvo iš to paties kaimo, 
iš kur Plioplys žmoną parsivedė, ir Damijonas atminė, 
kaip anas per jo vestuves siautė ir labiau už kitus vai
kus erzėjo. Dabar, matai, užsilipęs apie šventas tiesas 
byloja, bet taip sunkiai, vis rasą nuo kaktos braukda
mas ir pritildamas. Netekęs kantrybės, vienu tokios 
tylos tarpu Damijonas ir pasakė garsiai ant visos baž
nyčios: „Prakaituok, neprakaituok, kunigėli, o velnias 
kaip buvo, taip bus juodas.”

Jis pirmas viešai prisikabino ir prie Motiejaus Vam
bros. Tai atsitiko per Meidaus dukters Ulijonos vestu
ves, kada tėvas Vambra buvo įprašytas muzikantu. 
Damijonas prisėdo prie jo ir nei tai labai išmintingai, 
nei tai pagiežiai pradėjo:

— Skri-p-p-ka! Matai, Skrip-p-...
Valandėlę jis tylėjo, lyg laukdamas ar pritarimo, ar 

pasipriešinimo savo žodžiams.
Niekam neprabylant, jis jau aiškiai prasitarė:
— Skrip-p-ka grieždamas, dūšios neišganysi.
Vis nė vienam neatsiliepiant, jis pakėlė pirštą ir rūs

čiai graudeno:
— Paminėsi mano žodį, pa- pa- pa...
Tada prašneko senoji Meiduvienė, kuri mokėjo daug 

pasakų ir dainų:
— Kaimyne, argi jau visados mums verkti...
Plioplys nenusileido ir vis grasino:
— Pa- pa-minėsit mano žodį...

Tėvas Vambra nei tai liūdnai, nei tai pašaipiai žvę 
gė į žmones ii' veržė atsileidusias stygas.

Nuo stalo įdėmiai kalbos klausėsi Rapolas Rudbalis, 
vyras su protu, tik tiek savotiškas, kad niekados nes- 
kuto nė nekarpė barzdos ir buvo visas apžėlęs.

Jis, abiem rankom nusitvėręs kaulą, graužė avino 
kulšį ir, kramtydamas, prašneko:

— Taigi, dėdiene, iš tikrųjų... Ar lyg tau arklį pa
vogtų, ar dantis išmuštų, jeigu pagriežia!

Atsiplėšęs mėsos nuo kulšies, nurijo didelį kąsnį, net 
kaklą pakreipdamas, ir vėl kalbėjo:

— Sakysim, antai, užvakar buvau turguje pačioje 
Utenoj. Vaikštau pro būdas ir matau vienoj vietoj 
šventų paveikslų. Pirkti neketinau, bet kad jie buvo to
ki dailūs, tai neišsikenčiau nepavartęs. Egi viename 
paveiksle patsai Ponas Dievas besėdįs, o prie Jo kojų 
du angeliukai kad smuikuoja, kad smuikuoja, net links
ma... Jeigu net angelai gali griežti...

Tarė Damijonas Plioplys:
— Ką tu žinai — gal tie paveikslai buvo nešventinti!..
— Ir to išsiklausiau, — atvertė Rapolas Rudbalis. — 

Pats tėvas kapucinas — žinai, kur basinirčias vaikš
čioja, — per misijas šventinęs.

— Teisingai dėdė šneka, — pritarė Jeronimas Kvir- 
bašius, kuris turėjo kurčią žmoną. — Vage, manoji 
vardu Ciciliukė. Man vis širdį skaudėjo, kad aplinkui 
nei atlaidų nei jokių Cicilijos švenčių nėra. Nuėjau 
kartą, neišsikentęs, pas kunigėlį ir pasiklausiau. Jis 
gi, vaikine, išsitraukė paveikslėlį iš knygų su auksi
niais pagražinimais ir parodė man: ten mergaitė var
gonais begrojant!. „Tai šventoji Cicilija,” paaiškino 
kunigėlis... Matai, už muziką tarp šventųjų pašaukta!...

Damijonas nepasidavė:
— Kas tarp šventųjų girdėjo Algirdą! Vambra gi 

ėmęs sūnų pakrikštijo...
Rapolas Rudbalis pasidėjo avino kulšį į dubenį ir, nu

sišluostęs taukuotus pirštus į barzdą, pasakė:
— Ogi aš maniau, kad kunigas krikštijo...
Visa pirkia nusikvatojo.
Damijonas supyko ir ėmė bartis:
— Minėsit mano žodį... Puikybė, puikybė! Neužten

ka pirkios — dar ir visokių žirgelių ar paukščio galvų 
ant kraigo išdrožinėjo. Mano seneliai ir tėvas kiaulieną 
valgė, kokia buvo, ir žilos senatvės sulaukė, o čia, ma
tai, prireikė paršiukų su pilvais, kurie žeme velkasi. 
Jeigu bala yra tavo pievoje, tai jau tokia Dievo valia 
— kam tada nuleidinėti pelkių vandenis į ežerą!...



Philadelphijos Žinios
ŽUVO KAREIVIS

Praeitą savaitę vėl gauta 
žinia, kad Italijoj žuvo jau
nas karys — Jurgis Adams. 
Kareivis buvo dalyvavęs ke
liuose mūšiuose, žuvo mūšy
je spalių 13 dieną. Jis buvo 
baigęs katalikų aukštesnę 
mokyklą. Buvo vedęs lietu
vaitę p. Eleną Varnytę, 1419 
S. Philip St. Jam būnant ko
vose, gimė jo įpėdinis sūnus, 
kuris pakrikštytas Jurgio 
vardu. Tai ketvirtas Jurgis 
šeimoj. Lenkiam galvas, ger
bdami Tave, karžygi. —

GAVO BOMBONEŠĮ

Jau prieš kiek laiko Phila
delphijos lietuviai išpirko ka
ro bonų už reikiamą sumą, 
kad gautų bombonešį pava
dinti lietuvišku vardu. Dabar 
jau iš valdžios paskirtas var
das: bomberis bus pavadin
tas Knight of Lithuania. Tai

senovės karžygiškų lietuvių 
vardas, kuris gerai tinka to
kiam tikslui, kaip bomberiui 
pavadinti. Kada bus kitos iš
kilmės, bus paskelbta vėliau.

KATALIKŲ LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVĄ

Philadelphijos arkivysku
pijos laikraštis „The Catho
lic Standard and Times” lap
kričio 5 dienos numery įdėjo 
ilgą ir išsamų straipsnį apie 
Lietuvą, kuri pažymėta kaip 
tvirto tikėjimo per ilgus am
žius ir parodoma kaip baisiai 
persekiojama įvairių barba
rų. Rašo Horan Gowen. Ji 
kalbėjo sodaliečių konferen
cijoj ir gražiai tą konferenci
ją aprašė tame pačiame lai
kraštyje. Kaip naudinga bū
tų, kad visiems katalikiš
kiems laikraščiams atsirastų 
žmonių, kurie parašytų apie 
Lietuvą ir lietuvius ir taip 
gintų mūsų svarbiausius gy
vybinius uždavinius.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8484.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

— Tėvuli, tavo pirkioj pačiam viduasly bala žlegsėjo, 
‘ kai andai krivulę atnešiau, — pasakė Jeronimas Kvir- 

; basius.
Damijonas visai supyko. Jis šaukė:
— Ir dar visokių mokslų prireikė... Sūnų ministe- 

riais išleis... Paminėsit...
Paraudęs ir kaulinga, sausa ranka grasindamas, Da

mijonas užsimovė kepurę, nusispiovė ir išėjęs skėtriojo 
per laukus namo.

To ginčo klausėsi ir Algirdas.

Jis sėdėjo pas pečių su kitais vaikais. Jam buvo la
bai skaudu ir gėda, lyg jis pats būtų kuo nusikaltęs, 
o dar labiau jam skaudėjo, kad jo tėvą žmonių akyse 
peikia ir niekina. Namuose jie-visados tėvo klausydavo 
tyliai, neprieštaraudami ir su pagarba. Jiems, vaikams, 
rodėsi, kad jų tėtis viską žino ir viską gerai daro, ir 
kad kitaip nė būti negali, kaip jisai sako ar moko. Ir 
štai čia pirmą sykį Algirdas pamatė, kaip jo tėvą pa
šiepia ir žemina, lyg jis būtų piktai ar bjauriai pasiel
gęs. Vis labiau raudonuodamas, berniukas laukė, kad 
ims ir atsitiks kas nors nepaprasto: ar jo tėvas pakilęs 
duos Damijonui į ausį, ar pasiėmęs smuiką išeis sau 
namo, ar užrėks ir ims atsikirsdinėti...

Nieko neatsitiko. Motiejus Vambra, net nė žodžio 
neprataręs, vėl užgrojo, ir tuoj poros ėmė suktis asloje.

Berniukas klausėsi muzikos, ir jam rodėsi, kad nūn 
smuikas daug liūdniau griežia, tartum aimanuoja ir 
protarpiais raudote rauda, — taip gailiai ir aštriai.

Tuoj po tų vestuvių Motiejus Vambra pradėjo tverti 
naują tvorą aplink sodą. Matyt, apie ją buvo daug gal
vojęs, nes tvėrė labai kruopščiai, stipinus lygiai nuta
šydamas ir viršuje kiekvienam išgręždamas po trilypę 
žvaigždę.

Nuo tos tvoros visame kaime tartum šviesiau da
rėsi: baltavo ji iš tolo, lyg linksmai dantis rodė, tarp tų 
pilkų trobų ir sunykusių javų. Kas tik ėjo į ežerą van
dens, ar vieškeliu į miestelį važiavo, net atsisukdami 
žiūrėjo į tą tėvo Vambros tvorą, kur plaktukas nuo
lat taukšėjo, kaldamas vinis į naujus, baltus stipinus.

Ko žmonės taip stebėjosi, jie nė patys gerai nenuvo
kė, kolei vieną dieną Damijonas tarė, ant savo iškry
pusių vartų pasirėmęs:

— Tai jau iš tikrųjų negerovė! Taip prieš visą kai
mą puikybėn keltis... Tai jau per daug...

— Teisybę sakai, — pro šalį ėjęs pritarė jam Jurgis 
Apušrotas, žmogus rimtas, bet labai senoviškas. — Aš 
gi pinučiais apsitveriau daržus — nei vištos, nei kiau-
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KAREIVIS ŽIŪRI Į NAMUS

Juozas Vytautas Noreika 
poilsio metu žiūri į Philadel
phijos pusę, kur yra jo gim
tinis miestas. Jaunuolis nori 
pamatyti ir sužinoti, kada jis 
galės vėl parvykti pas savus 
ir gyventi ir veikti su savais. 
Rašo, kad ir kariuomenėj ge
ra, bet vis nori kartas nuo 
karto pamatyti savus ir pa
sikalbėti su jais. Pasisekimo, 
Vytaute!

KUN. RAILOS PASKAITA 
PER RADIJĄ

Lapkričio 6 dieną per WT 
EL radijo stotį kun. S. Raila 
pasakė kalbą apie Lietuvą ir 
jos šelpimą. Kaip tik Lietuvai 
paremti lapkričio 14 dieną 
Philadelphijos lietuviai 
gia didelį koncertą.

Čia duodame kun. S. 
los kalbos dalį:

„Kad lietuviai pavergti ir

ren-

Rai-

abejojimo. Bet gali kilti klau
simas, ar mes galime jiems 
pagelbėti. Atsakymas yra — 
taip. Aiškiai ir tvirtai sakau 
—mes galime lietuviams pa
dėti, mes galime pagelbėti 
tuoj, dabar, nieko nelaukiant.

Štai ir keli būdai, kaip mes 
galime gelbėti savo brolius.

1. Lietuvos žmonės, kad ir 
slaptu būdu, sužino, kaip mes 
užjaučiame juos, aukojam 
aukas, rengiame manifestus 
jiems užtarti, siunčiam rezo-

liucijas. Visa tai suteikia vii- į 
čių ir ištvermės kentėti ir ko
voti dėl geresnės ateities. Ir 
kaip parblokštų juos žinia, 
jei mes laisvėj jau nebetikė- 
tumėm jų laimėjimais ir ge
resne ateitimi.

2. Jei mes būsim gyvos 
dvasios lietuviai ir aukosim 
savų brolių ir Tėvynės išlais
vinimui, tai tuo parodysim 
viam pasauliui, kad mūsų 
tauta gyva, energinga, pasi-,

nas centas bus šventai ir nau
dingai suvartotas. Kurie ga
lite, nuoširdžiai esate kvie
čiami dalyvauti tuo tikslu 
rengiamame koncerte, kuris 
įvyks lapkričio 14, 6 vai. vak. 
Liet. muz. salėj. Pripildykim, 
salę, parodykim, kad mes my
lime Lietuvą, mylime lietu
višką muziką, dainą. Kas ne
galės dalyvauti koncerte, te
gul tiesiogiai įteikia savo au
ką. Bet tegul nebūna nė vie- 

ryžusi gyventi. Mes tuo stip- no, kurs nepažymėtų tos die- 
rinsim Lietuvos ir lietuvių nos savo auka.” 
bylą. Juk visos pavergtos 
tautos visomis jėgomis čia 
organizuojasi, renka aukas, 
milijonus sudeda savo tautų 
pagelbai, nors jie šią valan
dą negali tiesioginiai pinigų 
ar daiktų pasiųsti.

3. Jau dabar mes pagel- surinkti $8,900,000. Šiemet iš

REIKALAUJA PAGELBI
NINKŲ

Reikia pagelbininkų, kad 
galėtų tinkamai pravesti W. 
Chest vajų, kuriame norima

JAUNASIS KAPITONAS

jO metę sukaktis 
iš New Jersey 

yra įsistei- 
)3 parapija, Jer- 
j. Mylėdami Die- 
tikėjimą, Jersie-

L savo dvasinius

Neseniai išėjo Juozas 
stant į kariuomenę. Tai 
čias. Du jau tarnauja, 
yra vedęs lietuvaitę 
Raguckaitę. Jos du 
gi armijoj. Juozas
—Konstantinavičius 
Raymond & Me Nutt Co. 
žmona dabar paliko vie: r 
neseniai ji neteko tėvelio,Lenkinti. Pas ki- 
broliai ir vyras kariuomenL Širdis netrauk- 
Paskutiniu laiku ir ji pL jiems viskas bu- 
suneisveikavo ir eina pas s 
dytojus gydytis.

in širdis netrauk-

Lapkričio 9 dieną jaunas 
Tadas Kuligauskas šventė 

bstim lietuviams, jei mes&ve- surinktų aukų bus duodama sav0 vardines jr gimtadienį, 
n . w v -4 J 1 * J _ _ Y _ 1 • _ _ ___Y_1___* . TlO mil cm Invi Irn 1 1 YV» a+iiJis jau sulaukė 11 metų am- 

u ui. ___ ______ _______ _______________  žiaus. Tadukas yra labai pa-
reikia laisvose šalyse skelbti Gal ir lietuviai gaus, nes ir maldus ir gabus jaunuolis, 
gyvu žodžiu ir raštu, kad lie- lietuviai dalyvauja tame va- 
tuvis nori būti laisvas. Mums juje. Jų komitetas, vadovau- 
reikia rasti draugų, kurie už- jant J. Kavaliauskui, dirba, 
tartų mūsų reikalus. Tačiau kad tas vajus pasisektų ir

dam kovą visose šalyse už 14 kitų šalių pašalpai; per- 
lietuvių laimėjimą. Juk mums nai buvo duota tik 6 šalims.

Malda ir didelė meilė savo 
tėvelių yra jo pasižymėjimas. 
Už savo pasidarbavimą pla- 

visos tos kovos tuščiomis ne- kad lietuviai pasirodytų verti tinant karo ženklus jis gavo 
-------- T;r~~ —1"4”' —kapitono laipsnį. Jaunuolis 

jau: atsižymėjo smuiku ir 
daina labai svarbiose progra
mose. Jis yra buvęs pas prezi
dentą Rooseveltą ir matėsi su 
ponia E. Roosevelt. Daug sy
kių dalyvavęs katalikiškuo
se padengimuose ir tautinė
se programose.

„Amerikos” Philadelphi
jos žinios sveikina jaunuolį 
ir linki sėkmingai darbuotis 
ir mokytis.

atsieksi. Todėl jau dabar rei- pašalpos. Kas galėtų padėti 
kia mums sudėti aukų, kurios rinkti aukas, tai prašomas 
ir uždegs laisvos Lietuvos tuoj užsirašyti pas pirminin- 
Aukurą. Į ką J. Kavaliauską, 1601 S.

4. Mūsų aukos jau dabar 
gali pasiekti kenčiančius lie
tuvius per Raudonąjį Kryžių 
ir Tautinį Karo Fondą. Yra 
dedama pastangų, matyti vil
čių, kad bus galima nusiųsti 
vaistų, drabužių ir kitų reik
menų. Bet pirmiausia mes pa
tys turime sudėti aukų, 
rodyti, kad mes gelbstim 
vo tautiečius.

Vienoj ir kitoj vietoj lie- £ * 
tuviai tai suprato, tūkstan- M 
čius sudėjo kenčiančio lietu- $ 
vio skausmui sumažinti ir 
vilčiai palaikyti. Ir Philadel- * 
phijiečiai lietuviai daug kar- $ 
tų parodė gerą širdį lietuvių 
ir Lietuvos reikalams.

Malonieji Lietuviai! šiuo $ 
kartu kreipiuos į jus. Pasiro- 
dykim, kad mes_^uprantame

~^i^ų“Hetnvrqr^-'

2nd. St.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersej 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
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GIMĖ

Jonas ir Ieva Palaimos su
silaukė sveiko ir linksmo sū
naus. Vaikutis gimė spalių 7, 
pakrikštytas spalių 31 dieną. 
Jam parinktas tėvo vardas 
Jonas James.

a kalba nesupran- 
įjojo savo lietuviš- 
L kurių apylinkė- 
L Brooklyne An- 
Lįenės, Elizabethe, 
kew Yorke, Bay- 
L laikais nebuvo 
ks susisiekimas, 
L buvo pasiekti tas 
[Bet, gilaus tikėji- 
lietuviai Jersiečiai 
<i vieną ar kitą 
pasiekti ir savo 

[reikalus atlikti, 
bėjo galvoti apie 
terapijos steigimą, 
liirinkimus. Parapi
jaOnos vardas. Dar 
|įjos parapijos stei-lnimi 
Limas pagyvėjo kai ve£3 
Ijtsilanko iš Elizabe- nek 
į. kun. B. žindžius. P°s 
Ir su didesne ener- pleb 
|j žmonės naujos pa- 
I fondui padidinti ir[^ ej

LIETUVIŲ RADIO PROGRAM;
i Trečladlenj 7:00 p.m. Scšt. 8:00 p.i

■ Direktorius
1 ANTANAS DŽEKAS —x r------------ - ■
1 8819 East Thompson Street telkti pataŠUS SUtin-1 bar1

Philadelphia, Pa. . «
Telefonuokite: Regent 1937

DIDŽIULIS

. .J—,
■ tą"’didžiausią ■ 
tautos uždavinį — neleisti 
pražūti pavergtiems tautie- 
čiams. Atlikim ir mes savo S 
pareigos dalelę. Ji nesunki. 
Lapkričio 14 dieną yra Phi- * 
ladelphijos Lietuvių Diena. $ 
Parodykim tą dieną savo 
gailestingumo ir dosnumo 
ranką. Kviečiame tą dieną $ 
visus aukoti Prikryžiuotos 
Lietuvos reikalams ginti ir 
Lietuvio kančioms mažinti '♦< 
Aukokim visi ir aukokim, 
kiek tik kas galim. Kiekvie- į

lės įlenda. Taip jau tėvai gyveno, taip ir mes gyvensim 
ir numirsim.

— Tiesiog akis visiems badys Vambra su ta savo 
tvora, — kraipė galvą Damijonas.

Jo žodžiai, kad tėvo Motiejaus tvora akis bado, pri
lipo prie kaimiečių liežuvio, kaip medus prie duonos. 
Net ir Rapolas Rudbalis, vyras su protu, išėjęs vieną 
pavakarę ištisą valandą žiūrėjo į tą tvorą, ir grįžo į 
pirkią vakarienės lyg prislėgtas, ar nusiminęs, žmonos 
užkalbintas, jisai numykė, kasėsi barzdą ir, tik išsrė
bęs pusę dubenio kruopų, prasitarė:

— Taigi, aure, toji tvora...
Ir jis daugiau nieko nepasakė.

Kaimo vyrai netrukus susirinko į krivulę. Reikalas 
buvo svarbus. Apskrities viršininkas sankritiečiams už
dėjo pastatyti naują tiltą ant upelio jų kaime. Upelis 
buvo nedidelis — geras katinas per jį peršoktų, — bet 
pavasariais taip ištvindavo, — kad vis tiltą apgriauda
vo. Todėl iš valdžios atėjo įsakymas padaryti cementi
nį tiltą, kuris per amžius laikytų. Taip jie, susėdę seniū
no pirkioje ir pypkes dumdami, skundėsi, kad laikai 
sunkūs, pinigo nėra, — ir štai dabar vėl tokios išlaidos!

I tą laiką atėjo kalvis Petras Vabalas. Pasiklausęs 
šnekų, jis tarė:

— Žinote, vyrai! Aš už savo pinigus pastatysiu tiltą...
— Klausykit, klausykit! — iš visų kerčių pasigirdo 

balsai.
— Kaipgi tu vienas statysi? — paklausė Rapolas 

Rudbalis.
Kiti jį sudraudė:
— Tegu Vabalas šneka... Netrukdykit!...
Kalvis prabilo:
— Aš tikrai pastatyčiau tiltą, jeigu man kaimo lau

kuose leistumėt medžioti.
— Nagi, medžiok sau sveikas, — atsiliepė Damijo

nas Plioplys.
Petras Vabalas paaiškino:
— Išėjo toks įstatymas, kad jei nori keno lauke me

džioti, turi gauti savininko leidimą. Aš norėčiau 
kaimo laukuose...

Seniūnas kreipėsi į vyrus:
— Tai ką tariate?
— Tegu sau sveikas medžioja, jei tik drūtą 

pastatys...
• — Ir aš taip sakyčiau.

— Ir aš. Vis geriau, kad man pinigas kišeniuj

viso

tiltą

liks. į
l

[parapiją išlaikyti, p 
tay City parapijos PUS 

ir Hoboken, Union ir 
brth Bergen, Westlmet 

:k ir Cliffside lietu-Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga. D 
delS, graži koplyčia, erdvi aalS. Pi 
kelelvlngiems sutelkiama nakvyn

Viskas nemokamai. Kreipkitės į 
dieną ar naktj.

ras, matydamas, kad 
City lietuviai galės 
žlaikyti ir supras
tiną jos reikalą,! zai 
pas Šv. Onos para- prs 
rrporuoti valstybėje, mi 
litą 1910 metų kovo bo 
[likus tai, vyskupas vė 
kas lietuvio kunigo, di 
hm. M. šedvydžiui, gi 
| klebonui, laikinai

Jersey City lietu- di 
simus reikalus. Sun-

i t t i vv. |kun. M. Šedvydžiui pi 
Merkelio-J aksciŲ į prižiūrėti dvi para- 
LIETUVIŠKOS DUONOS F tų nepatogumų 

Tjr T A [ridėjo neturėjimas
i bažnyčios. Todėl su 
mis teko kreiptis 
itaučius. Pirmiausia 
s laikomos pas ita
lic, o vėliau pas vo- 
Įšv. Bonifaco salėje, 
pa, iki galutinai pa- 
piorganizavo.
1 pabaigoje atsira- 

Tuo tarpu ir vyrai, vedami Damijono ir žirgomušijiRaštutis. Jąm vys- 
suėjo į sodą. Plioplys pakeliui spyrė į stipinus, kun 
neprikalti dar gulėjo žolėje, ir prisiartino prie tėv 
Vambros. Kiti, tylėdami, apstojo Motiejų, ir taip vs 
landėlę niekas nė žodžio nepratarė.

Algirdas žiūrėjo į tėvą, į ramų ir kantrų jo veide 
ir vis nesusigaudė, ko čia susirinko tie kaimo vyrai J 
rūstūs, piktomis akimis, lyg juos kas būtų didžiai nt 
skriaudęs.

Staiga Žirgomušis drauge su Damijonu šventamil 
čium suriko:

— Mums nereikia tavo tvoros!...
Berniukui net ašaros ištryško akyse: tai šios balto: 

gražios tvoros jie negalėjo pakęsti!
Tarė Damijonas:
— Duok kirvį!
Tėvas Vambra atidavė kirvį. fenmąirkunigąjd-
Darni jonas priėjo prie tvoros, žirgomušis su kitai įr džiugino Nu- 

vyrais traukė stipinus, o Plioplys juos kapojo, ir tai kįek apiOpįus Įr 
jie šėlo, kol visą tvorą išvartė ir sunaikino. F

Tėvas Vambra vis stovėjo skiedryne. Jis tik žiūrėje 
ir žiūrėjo, toks ramus, primerkęs mėlynas akis, lyg že 
mes šviesos jam būtų perdaug.

Perkirtę paskutinį stipiną, vyrai, nė atgalios neats! 
žiūrėdami, numetė kirvį ir visi vienu būriu pasuko ; 
vieškelį.

Algirdas, pakėlęs akis į tėvą, pamatė, kad jisai ver
kia. Tylios ašaros biro jam per veidus, ir jisai visai ne
bandė jų slėpti: stovėjo skiedryne jis tiesus, prisimer-įy1? pjx ’l“1 
kęs, ir stambūs lašai, kaip pupos, ritosi per raukšlėtus , jerseV_uiiy pa-

MENIŠKAS
KONCERTAS

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 14, 1943
LIETUVIŲ MUZIKALINĖ J 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 VELA VĖ
ČIUS ir baleto šokėja LORETA KAVALIAUSKAITE

PRADŽIA 6 VAL VAKARE

PELNAS — LIETUVAI GELBĖTI

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

1115 South 2nd Street, 
Philadelphia, Pa.

Taip vienas už kito jie linksma širdimi sutiko, kad 
kaimo laukuose kalvis Vabalas medžiotų.

— Ką tu, Motiejau, sakytum? — seniūnas paklausė 
tėvą Vambrą.

Šisai tarė:
— Aš neduosiu savo laukuose medžioti. Tegu laksto 

sau ten gyvulėliai, — kam juos šaudyti!
— Bagočius atsirado! — surėkė Damijonas Plioplys. 

— Tu nori, kad mes paskutinį skatiką ant tilto išmes
tume, kad nei druskos nei silkių jau neturėtume už ką 
nusipirkti.

Tėvas Motiejus bandė gintis:
— Darykit, ką norit... Aš tik savo pasakiau...
— Gudruolis koksai! — šaukė Damijonas, išėjęs į 

vidurį aslos ir kaulingomis rankomis grūmodamas. — 
Tu mus purvyne sumurdytum, kad galėtum, o pačiam 
tvoros prireikė...

— Klausykit, vyrai... — dar norėjo kalbėti Vambra.
Čia iš kertės pašoko Mikalojus Vilkutis, ligšiol ra

miai sėdėjęs, ir suriko:
— Nereikia tvoros! Mums nereikia tvoros!
Damijonas irgi šaukė:
— Auksinės tvoros užsimanė!

Vis daugiau balsų prisidėjo prie šio riksmo. Neišsi- 
kęsdamas ir matydamas, kad jau vistiek nesusišnekė
siąs, Vambra pakilo ir išėjo pro duris. Paskui jį išsiri
to keletas vyrų. Jie sekė tėvą Motiejų ir rėkavo:

— Mums nereikia tos tavo tvoros!

Jų priešakyje žengė Damijonas Plioplys ir Justinas 
Griovelė, žmonių pramintas Žirgomušiu. Buvo turėjęs, 
mat, jisai seną kumelę, vienatinę, su kuria ir žemę arė, 
ir į karčiamą važiavo, ir net raitas jodė, su pančiu pa- 
simušdamas. Akėjo kartą Griovelė pūdymą ties ežeru, 
ir jo kumelė ėmė ir pasibaidė zuikio, pašokusio iš po ve
lėnos. Pradėjo gyvulys tampytis ir spardytis. Griovelė 
perpyko ir pribėgęs davė kumščia savo kumelei į ausį. 
Toji susvirduliavo, brinkstelėjo ant šono ir, subūrusi 
kojomis, nudvėsė. Taip Griovelė neteko savo ašvienio, 
o žmonės jį nuo tos dienos apšaukė Žirgomušiu.

Pasiekęs savo sodybą, tėvas Vambra sustojo skiedry
ne, kur stipinus tašydavo, ir pasiėmė kirvį. Pamačius 
žmonių būrį, kurį nuo seniūno vijosi dar keletas ūkinin- 
k-, į sodą išėjo ir Vambrienė su vaikais. Algirdo širdis 
sudrebėjo, lyg ką blogo nujausdama, kai jis išvydo tuos 
vyrus erzant ir rėkaujant. Berniukas pribėgo prie tėvo, 
tartum norėdamas jį užstoti ar ginti.

O’Connor pavedė ga- 
horganizuoti parapi
joje dar pamaldos 

komos vokiečių šv. 
halėje, bet visu rim- 
psiečiai pradeda ieš
kos bažnyčios pirkti, 

nutarta pirkti bu- 
L teatrą prie Grand 
b Manning Avenue, 
Lr ir yra Šv. Onos 
i Tiesa, namas pirk- 
i apleistas, bet min
tai turima savajai

3 altorių buvusioje 
1913 m. lapkričio 

Wai persikrausto iš 
ifaco salės į savąją 
t Tais pačiais —1913 
s pradėti visi para- 
ašai vesti, ir šv. O- 
mija nuo tų metų 
įkurta. Reikia dar

chorą pasirūpino Išjo skruostus. 1.1..... -
v tais laikais studen-

Vaikas norėjo pulti prie tėvo, drauge su juo išsiverk- j Simonaitis da- 
ti ir jį raminti. Bet jis stovėjo kaip stovėjęs ir jautė, P- 
kad niekas negalės paguosti tėvo raudos, nes ji buvo 
didesnė už visus šiuos medžius, girias ir patį dangų, 1 --—~~ - j — 
nors tokia tyli ir bežadė: buvo tai verksmas už brolio’City, jo vieton vys 
skriaudą tau, buvo tai žaizda pačioje širdyje.

Motina, pamojus Algirdui, nusivedė vaikus į pirkią 
ir tarė pakuždomis:

— Tegu išsiverkia, vargšelis...

Elizabetho klebonas 
L Raštučiui išvykus

Skiria kun. E. Bud 
rūpintis parapijoi 

reikalais. Bet ji 
ir Bayonne lie 

terapijos klebono pa 
Daugiau niekados nematė Algirdas savo tėvo ver-|ųenaį ^yyena t jer 

9 atvaziuoia tik sek 
išpažinčių kiaušy 

^atlaikyti.
ketais atvažiuoja i 
fe, Mass., kun. ,

kiant. Nematė jo nė tvoros tveriant — paliko ją su-j 
laužytą, sukapotą, lyg jos visai nė bute nebūtų. Jis net 
neleido lentgalių prakurams surinkti — taip ir apžėlė 
juos žolė, kol jie papuvo ir visai sutrešo tarp varnalėšų 
ir kiečių.
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ričio 9 dieną jaunas 
Kuligauskas šventė 

.rdines ir gimtadienį, 
sulaukė 11 metų am- 
'adukas yra labai pa
ir gabus jaunuolis, 
r didelė meilė savo j 
Ta jo pasižymėjimas, 

pasidarbavimą pla- 
aro ženklus jis gavo 'j 
> laipsnį. Jaunuolis į 
ši žymėj o smuiku ir. 
>ai svarbiose progra- * 
i yra buvęs pas prezi- 
oseveltą ir matėsi su 
Roosevelt. Daug sy- , 
vavęs katalikiškuo- 
gimuose ir tautinė- 
tmose.
rikos” Philadelphi- 
s sveikina jaunuolį!, , 
ėkmingai darbuotis ~ 
s. n
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radėjo galvoti apie 
parapijos steigimą, 
msirinkimus. Parapi- 
ĮŠv. Onos vardas. Dar 
aujos parapijos stei- 
Įusimas pagyvėjo kai 
latsilanko iš Elizabe- 
[J., kun. B. žindžius, 
lar su didesne ener- 
bo žmonės naujos pa- 
Į fondui padidinti ir 
[rinkti parašus sutin- 
I parapiją išlaikyti, 
rsey City parapijos 
[a ir Hoboken, Union 
rorth Bergen, West 
irk ir Cliffside lietu-

Krasnickas, kuris išbūna iki 
1926 m.

Išvykus kun. Krasnickui į 
Lietuvą, jo vieton atvyksta 
kun. L. Voiciekauskas. Jis 
čia išbūna tik tris mėnesius.

Po trumpo kun. L. Voicie- 
kausko buvimo nauju klebo
nu atvyksta iš Bayonne kun. 
P. Vanagas. Negalima tylo
mis praeiti, kad, kun. P. Va
nagui klebonaujant, 1930 m. 
įsikuria Jersey City L. Vy
čių 124 kuopa, kuri pasižy
mi savo veiklumu ir prielan
kumu parapijai.

Išvažiavus kun. P. Vana
gui į Lietuvą 1936 m. balan
džio 25 d., atvyksta naujas 
klebonas, kun. S. Stonis, iš 
Paterson New Jersey. Jo vie
tą užima kun. Mykolas Ke- 
mežis 1939 m. liepos 3 d. E- 
nergingas naujas klebonas 
tuojau imasi darbo. Greit 
Jersiečiai pamatė, kad vys
kupas davė jiems gerą ir kuk
lų kleboną, kuris rūpinasi pa
rapijos dvasiniais reikalais 
ir tolimesniu parapijos geri
nimu. Jis įvedė nuolatinę no- 
veną prie Šv. Onos. Ilgai jis 
neklebonavo, nes 1941 m. lie
pos 1 d. jisai buvo paskirtas 
klebonu į Bayonne, o jo vie
ton vyskupas paskiria naują 
kleboną, kun. Joną Šernį, da
bartinį kleboną.

Sveikiname Šv. Onos para
piją, kleboną kun. J. Šernį 
ir visus parapijiečius šia 30 
metų sukaktuvių proga.

deckas ir kiti draugai ir ge
ri pažįstami. Taipgi vaišės 
įvyko pas Verlingius ir Dič- 
kus.

Kadangi p-nia Miknienė 
buvo ir dabar yra veikli są- 
jungietė, tai neužmiršo atsi
lankyti Moterų Sąjungos 33- 
čios kuopos susirinkime. Kuo
pos pirm. M. Jokubaitė įtei
kė viešniai dovanėlę.

Izabelė A. Laučkienė, 
jungtuvių dienos rūbuose.

ROCHESTER, N. Y.
Spalių 30 diena, nors šeš

tadienis, buvo mums nepap
rasta diena Šv. Jurgio para
pijoje. Kurie tik ištrukome 
nuo darbų, 9:30 vai. ryto su
siėjome į bažnyčią: visiems 
mums labai rūpėjo pamaty
ti „Amerikos” redaktoriaus 
Juozo B. Laučkos ir p-lės I- 
zabelės Mociejūnaitės su
tuoktuvių apeigas.

Ir buvo ko pasižiūrėti! Baž
nyčia dailiai išpuošta gėlė
mis, visur tik dega žvakės, o 
iš altoriaus šonų stovi Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos. Be 
artipilnės savų žmonių baž
nyčios, matėme dar ir svečių 
iš tolo. Tarp jų buvo kun. J. 
Balkūnas, kun. A. Petraitis

ir kun. Dr. J. Starkus. Tarp 
pabrolių matėme garsingą 
mokslo vyrą Dr. P. Galinį iš 
Bostono; iš New Yorko — 
Juozą Boley, žinių komenta
torių per radiją, iš Mariana- 
polio — rašytoją Antaną Vai
čiulaitį.

Ypač gi mūsų akį traukė 
jaunavedžiai. Kai kam net 
ašara iškrito, bežiūrint į nuo
taką. Tai Izabelė jau atsis
kiria su Rochesteriu! O mes 
vis buvom pratę ją matyti 
savo tarpe... <

Šliūbą davė pats klebonas 
kun. J. Bakšys. Jis ir mišias 
laikė tuoj po šliūbo. Tai bu
vo įspūdinga valanda. Dva
sią dar labiau mums kėlė var
gom J. Olšauskas, kuris taip 
gražiai pagrojo vargonais, ir 
ponia Ieva Jankienė. Jos gies
mės dar ir dabar mums skam
ba ausyse. __ __

_Po mišių buvo šaunios vai- linksmai kortavo ir dovanas 
šės pas jaunosios tėvus. Ten laimėjo.
ir kalbų, ir valgio, ir gėrimo < 
buvo pilna. Na, ir linksmybės 
užteko. Nuotakos tėvų, bro
lių ir sesers tikrai daug dar
bo buvo įdėta šioms vaišėms.

Besilinksmindami, kiti nė 
nepastebėjom, kaip jaunave
džiai prapuolė: tik vėliau su
žinojom, kad juodu tą patį 
vakarą, apie 10 valandą, pa
liko Rochesterį. Kur jie iš
važiavo, ligšiol dar neišgir
dom. Kažkas pasakojo, kad 
jie atsidūrę New Yorke ir at
rodą be galo laimingi...

palinksmino visus savo gra
žiu balsu.

Lietuvių moterų Raudono
jo Kryžiaus skyrius prane
ša, kad dar renkamos aukos 
įtaisyti lovai ambulanse, ir 
prašo visų geros širdies lie
tuvių ir lietuvaičių, kurie dar 
ligšiol neprisidėjo, kad prisi
dėtų nors su maža aukele.

Lapkričio 7 d. po pamaldų 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
turėjo susirinkimą, kuriam 
M. Poškienė pirmininkavo. 
B. Miciūnienė, šios darugijos 
pirmininkė, tik padėkojo sa
vo draugėms už užuojautą, 
išreikštą jos nuliūdime dėl 
žuvusio sūnaus, ir apleido su
sirinkimą. Buvo kalbėta apie 
metinį parapijos naudai pa
rengimą, kuris įvyks gruo
džio mėnesį.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Spalių 31 d. po pietų įvyko 
šaunus kortavimo parengi
mas pas sąjungietę Oną čir- 
vinskienę, kuri maloniai už
leido savo namus ir sukvietė 
gražų būrelį svečių, kurie

Gražiai ir tvarkingai vyks
ta parapijos užrašinėjimas ir 
namų lankymas. Seselės sto
jo irgi į darbą, padėdamos 
kun. Matučiui. Daug kas už
sisako katalikiškų laikraščių 
ir literatūros.

Pasibaigė
Mokytoja: — Pasakyk 

man, Onute, kaip vadinosi 
tas paukštis, kurio dabar jau 
nebėra pasaulyje?

Onutė: — Višta, panele 
mokytoja.

Mokytoja: — Kaip tai viš
ta? Argi jau pasaulyje nėra 
daugiau vištų?

Onutė: — Nebėra, panele 
mokytoja. Vakar rytą mama 
išvirė paskutinę.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin-
Sąjungietė Sofija Marku- Par-, lapkričio

nienė daug pagelbėjo šeimi
ninkei ir paaukojo skaniai iš
keptą duonelę. Aukomis dar 
prisidėjo šios sąjungietės: A. 
Pečiulienė, M. Ramanauskie
nė, S. Tamulienė, A. Dėkas, 
L. Jogienė, M. Jokubaitė ir 
kitos, kurių vardų šiuo tar
pu neteko sužinoti.

Montreal, Canada

lipas, matydamas, kad 
į City lietuviai galės 
ją išlaikyti ir supras- 
| būtiną jos reikalą, 
[pinas šv. Onos para- 
korporuoti valstybėje, 
likta 1910 metų kovo 
Atlikus tai, vyskupas 
lamas lietuvio kunigo, 
į kun. M. Šedvydžiui, 
tie klebonui, laikinai 
nti Jersey City lietu- 
asinius reikalus. Sun- 
ro kun. M. Šedvydžiui 
ai prižiūrėti dvi para- 
Prie tų nepatogumų 
risidėjo neturėjimas 
os bažnyčios. Todėl su 
omis teko kreiptis 
tataučius. Pirmiausia 
os laikomos pas ita- 
lyje, o vėliau pas vo- 
, šv. Bonifaco salėje, 
lūta, iki galutinai pa- 
susiorganizavo.
| m. pabaigoje atsira- 
i. J. Raštutis. Jam vys- 
J. O’Connor pavedė ga- 
suorganizuoti parapi- 

P adžioje dar pamaldos 
' aikomos vokiečių šv.

.co salėje, bet visu rim- 
Jersiečiai pradeda ieš- 
lujos bažnyčios pirkti, 
nai nutarta pirkti bu-

Elizabeth, N. J
Newark, N. J

Tuo tarpu ir vyrai, vedami W 
;uėjo į sodą. Plioplys pakeliui 
leprikalti dar gulėjo žolėje, ir p 
/ambros. Kiti, tylėdami, apstojot 
andėlę niekas nė žodžio nepratę

Algirdas žiūrėjo į tėvą, į 
r vis nesusigaudė, ko čia susrinfc ’> 
ūstūs, piktomis akimis, lyg juost

kStaigržirgomuas drauge rf ?no ‘e,atr!> prie Grand 
ir iVT q n n i n cr Attptiiipį ir Manning Avenue, 

abar ir yra Šv. Onos 
Berniukui net ašaros ištryškoŠ? jos. Tiesa, namas pirk

iai apleistas, bet min- 
id štai turima savajai 
Šiai namą ir kunigą, vi- 
mino ir džiugino. Nu- 
namą kiek aplopius ir 

yrais traukė stipinus, o PUopl!?J ius altorių buvusioje 
e šėlo, kol visą tvorą išvartėirs> e, 1913 m. lapkričio 
Tėvas Vambra vis stovėjo skite' ietuviai persikrausto iš 

■ žiūrėjo, toks ramus, primerkę' onifaco salės į savąją 
lės šviesos jam būtų perdaug. |čią. Tais pačiais —1913 
Perkirtę paskutinį stipiną, gitais pradėti visi para- 

ūrėdami, numetė kirvį ir ris^južrašai vesti, ir šv. O- 

eškelį.

Algirdas, pakėlęs akis į tėvą, M 
a. Tylios ašaros biro jam ptf 
indė jų slėpti: stovėjo skiedi M 
?s, ir stambūs lašai, kaippupM 
skruostus.

Vaikas norėjo pulti prietėv^d 
ir jį raminti. Bet jis stovėjo K 

id niekas negalės paguost 
desnė už visus šiuos medžius. P 
>rs tokia tyli ir bežadė: buvo®.' 
riaudą tau, buvo tai žaizda paM 

Motina, pamojus Algirdui, 
tarė pakuždomis:
— Tegu išsiverkia, vargšele- 

Daugiau niekados nematė Al?n 
uit Nematė jo nė tvoros tv^l 
įžytą, sukapotą, lyg jos v®1*; j 
leido lentgalių prakurams ^^l 
)s žolė, kol jie papuvo ir visai | 

kiečių.

ium suriko:
— Mums nereikia tavo fronte

ražios tvoros jie negalėjo pate*
Tarė Damijonas:
— Duok kirvį!
Tėvas Vambra atidavė kirvį 
Damijonas priėjo prie tvoros. %

e šėlo, kol visą tvorą išvartė irs^ 
Tėvas Vambra vis stovėjo skė^

parapija nuo tu metų 
na įkurta. Reikia dar 
[ti, kad Jersey City pa
ts chorą pasirūpino Įs- 
dar tais laikais studen- 
įvęs J. Simonaitis, da
lis Elizabetho klebonas.
1. J. Raštučiui išvykus 
sey Citv, jo vieton vys- 
paskiria kun. E. Bud-

U rūpintis parapijos 
Mais reikalais. Bet jis 
Irauge ir Bavonne lie- 
Iparapijos klebono pa- 
I ir tenai gyvena. Į Jer- 
iity atvažiuota tik sek
iniais išpažinčių klausy
čių atlaikyti.
B metais atvažiuoja iš 
ridge, Mass., kun. J.

Šv. Petro ir Povilo par. ba- 
zaras, spalių m. 24 d. įvykęs, 
praėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Pereitą sekmadienį kle
bonas kun. J. Simonaitis da
vė pilną atskaitą iš to vienos 
dienos bazaro. Pasirodė, kad 
gryno pelno liko apie du tūks
tančiai dolerių. Ta proga pa
dėkojo visiems, kurie prisi
dėjo prie šio darbo: visiems 
pasidarbavusiems, visiems 
rėmėjams ir aukotojams.

Paskutiniu laiku mūsų pa
rapijoje buvo mirę ir palai
doti iš šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios: Domicėlė Radze
vičienė, Mykolas Bražinskas 
ir Agota Cingienė.

Krikšto sakramentą priė
mė: Antanas Juozas Lazaus
kas, Karolina Ona Audrūnas, 
Kazimieras Baltramaitis ir 
Kathleen Dargis.

Įstojo moterystės luoman: 
Edvardas šivickas su Elena 
Didžiūnas, Frederik Haieck 
su Gertruda Baniulis. Ren
giasi stoti moterystės luo
man : Aleksandras Taraila su 
Grace Vauchure ir Jonas 
Gedminas su Elena Kelčyns- 
kaite.

Lapkričio m. 21 d. pradeda
me registruoti visus bonus, 
kuriuos yra įsigiję mūsų ko
lonijos lietuviai. Tą darbą 
dirbs Lietuvai Gelbėti Fondo 
paskirtas komitetas. Paaiš
kės, kokiai sumai bonų ver
tės yra čia išpirkę mūsų tau
tiečiai.

„Lietuvos Garsų” koncertas
Spalių 31 dieną įvyko di

delis ir gana pasekmingas 
koncertas ir šokiai. Rengė 
„Lietuvos Garsų” radio pus
valandis, girdimas kiekvieną 
šeštadienį nuo 4:30 iki 5 vai. 
po pietų iš WBNX stoties 
1300 kili.

Koncertinę dalį atliko šios 
dainininkės: p-lė Marijona 
Kižiūtė, Violeta Tamkiūtė, 
Edna Rokienė ir Bronė Brun- 
dzienė. Koncertą pradėjo su 
himnais ir dainomis, o užbai
gė „Lietuvos Garsų”-choras. 
Dainininkams ir chorui a- 
kompanavo p-lė Marytė Šli- 
kaitytė.

Po to pasakojo juokingą 
manologą Ona Zajankauskai- 
tė. Buvo dvi šokėjų grupės, 
vedamos p-nios B. Brundzie- 
nės. Pirma grupė, mažų mer
gaičių, šoko lietuvių tautiš
kus šokius, suktinį, „Noriu 
Miego” ir klumpakojį, šokė
jos buvo Elena Pankiūtė, A- 
delė Klaut, Loreta Kazlaus
kaitė ir Esther Thamas. An
troji, suaugusių panelių gru
pė, šoko „Blezdingėlę”, „Su
kčių” ir „Kepurinę”, šokėjos 
buvo Nelė Šimkūnaitė, Eu
genija Karpiūtė, Marta Kar- 
piūtė, Emilija Sandaitė, Al
bina Kroklytė ir Patricija 
Kralikaitė. Joms akompana
vo Brundza.

Toliau buvo suvaidinta ko
medija, „Kurčias
Vaidintojai buvo Juozas Kru
kauskas, Marytė Matuliūnai- 
tė, Albinas Ponelis, Elena 
Pečiuriūtė ir Albinas Matu
lis.

Koncerte dalyvavo Newar- 
ko majoras Vincent J. Mur
phy, Chicagos ir Lietuvos 
operos dainininkė Barbora 
Darlys. Buvo ir daug kitų į- 
žymių lietuvių veikėjų ir nuo
širdžių radio pusvalandžio 
rėmėjų iš visų aplinkinių ko
lonijų, bet daugumas buvo 
vietiniai Newarkieciai...

Stasys ir Ona Pociai, „Lie
tuvos Garsų” vedėjai, labai 
nuoširdžiai dėkoja chorui ir 
vaidintojams, dainininkėms, 
pijanistei, p-ms Brundzams 
visiems darbininkams, kurie 
taip nuoširdžiai dirbo, net ki
ti neimdami jokio užmokes
čio. Dėkoja salės šeimininkui 
Petrui Leviui, radijų vedė
jams Jonui Giraičiui ir dau
giausia Jonui Valaičiui, ku
ris per ilgą laiką savo pro
gramoj vis garsino šį koncer-

tą; dėkoja laikraščiams „A- 
merikai”, „Vienybei,” „Dar
bininkui” ir „Tėvynei”; visų 
parapijų klebonams ir vi
siems, kurie tik prisidėjo gar
sinimu ar darbu, gelbėdami 
surengti šį parengimą, kuris 
buvo ruošiamas dvejų metų 
„Lietuvos Garsų” sukaktu
vėms paminėti, ir išlaikyti 
radio pusvalandžiui.

Stasys ir Ona Pociai, 
355 Walnut St. Newark 5,N.J.

Bayonne, N. J
Parapijos vakarienė bus 

lapkričio 21 dieną. Pradžia 
6 vai. vakare. Įėjimas į va
karienę — $1,75.

Mūsų parapijoj spalių 24 
d. buvo du krikštai. Buvo pa
krikštyta Agnes Stella Zhe- 
lesnik; jos tėvo vardas Juo
zas, o motinos — Agnieška 
Navickiūtė. Kitas krikštas 
buvo suteiktas Juozui Anta
nui Leston; jo tėvo vardas 
Juozas, o motinos — Ant. 
Kvietkauskiūtė.

Kiekvieną trečiadienį 
sų parapijos bažnyčioj 
novena prie šv. Panelės 
buklingo Medaliko. Pamaldos 
lietuvių kalba prasideda 7:30 
vai. vakare, anglų — 8:15 v.

Teko sužinoti, kad kun. A. 
Bružas yra pakviestas nove- 
nai prie Šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo

Žentas”.! Novena bus pradėta lap-

mū- 
esti 
Ste-

Bridgeport, Conn
Mūsų kolonijoj įvyko suva

žiavimas Conn, valstijos ka
talikų jaunimo, kurį parapi
jos jaunimas, vadovaujant 
kun. J. Zanavičiui, gražiai 
priėmė ir pavaišino.

Parapijos bazaras pasibai
gė. Iš klebono pranešimo baž
nyčioje matyti, kad bus gra
žaus pelno parapijai. Daug 
žmonių gražiai darbavos per 
bazarą.

Lapkričio 21 d. bus dide
lis koncertas, kuri rengia pa
rapijos choras. Pelnas eina 
parapijai. Koncerte dalyvaus 
dainininkas P. Stankūnas iš 
New Yorko, ir vietiniai cho
ristai ir solistai.

Telegrama Edenui
Maskvos konferencijos 

metu Kanados Lietuvių Ta
ryba įgaliojo kleboną kun. J. 
Bobiną pasiųsti Anglijos už
sienio reikalų ministrui te
legramą, kuri, lietuviškai iš
vertus, taip skamba: „Tūks
tančiai lietuvių karių Kana
dos, Anglijos ir Amerikos ka
ro tarnyboje nerimauja dėl 
gandų, kad Vokietiją nuga
lėjus, Lietuva neatgausianti 
savo laisvės.” Telegr. nuo
rašas pasiųstas ir Amerikos 
Valstybės Sekretoriui p. Hull.

Žuvo prie Sicilijos
Kario Kazio Šimkaus 

vai sulaukė nemalonios
nios, kad jų sūnus žuvo ties 
Sicilijos krantais Kanados 
armijoj. Kitas kanadietis, 
Petras Balčiūnas, yra nelais
vėje. Janušis gavo piloto- 
skraidūno laipsnį.

tė- 
ži-

Kanados Lietuvių Sąjunga 
mano surengti Naujų Metų 
sutikimo vakarėlį.

Parapijos choras ruošia 
savo metinį koncertą. Diena 
dar nepaskirta. Choro vadas, 
varg. žižiūnas, šiemet sukū
rė keletą naujų kompozicijų.

28 d. - gruodžio 5 d. — Tėvas 
Vaškys.

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.

Vyras ir moteris
Vyras ir moteris, pasilikę 

namuose vieni, nutarė nueiti 
į sūnaus kambarį ir pažiū
rėti į pasaulio žemėlapį.

Vyras moteriai: — Na, gu
druole, parodyk man žemė
lapyje, kurioj vietoj yra A- 
merika.

Moteris, nežinodama, rodo 
Europą.

Vyras: — Ką tu čia rodai! 
Juk čia Europa. Rodyk man 
Ameriką.

Moteris: — Atsiprašau, 
Jonai, dabar ten naktis, už
tat nesimato.

IEŠKOMI MIRUSIOS 
BURBIŪTĖS GIMINŪS

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

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

Mrs. H. Brusokas 
54-45 71 Str. 

Maspeth, N. Y.

jie

Naujas sodininkas.
Jaunas sūnus, pabaigęs so

dinimo mokslus, sugrįžo į na
mus pas tėvą. Nespėjęs ke
purės nusiimti nuo galvos, 
jis jau pradėjo mokyti savo 
tėvą, kaip tvarkyti sodą nau
jausiais būdais. Nurodinėda
mas tėvo ir kitų sodininkų 
padarytas klaidas, tarp kit
ko pridūrė:

— Aš labai nustebčiau, jei 
ant šitos obelies išaugtų 
bent vienas sveikas obuolys.

— Aš taip pat labai nusteb
čiau, — atsakė tėvas, šiek 
tiek įsižeidęs, — nes tai 
kriaušė, o ne obelis.

~ Ptaiias istkaiflpis

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Amalgamated unijos orga
nizatorius A. Jenkins (Jan
kauskas), kuris čia pora me
tų veikė siuvėjus organizuo
damas, dabar nukeltas į Bur
lington, Vermont.

New Britain, Conn.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

kričio 30 d.

Šios parapijos mergaitės 
sodalietės buvo surengusios 
Halloween šokius. Buvo į 
juos atsilankę nemaža karių, 
ir visas vakaras praėjo labai 
gražiai.

New Haven, Conn.

Jaunų moterų grupė, St. 
Andrew’s Guild, tikrai gra
žiai gyvuoja ir veikia. Lap
kričio 2 d., per jų mėnesinį 
susirinkimą, buvo svarstyta, I 
kaip geriau atšvęsti gruodžio 
8 dieną. Visos eis bendrai prie 
Komunijos, dalyvaus pusry
čiuose, po pietų prisidės prie 
pasilinksminimo dalies, ku
rios pelnas bus skirtas para
pijos reikalams. Šiam susi
rinkime kun. J. Matutis įdo
miai išaiškino įvairius klau
simus apie moterystės sakra
mentą.

Po susirinkimo įvyko link
smesnė dalis, per kurią gru
pės narės pareiškė kun. Ma
tučiui nuoširdžius linkėji
mus, kad ilgai darbuotųsi Šv. 
Andriejaus parapijoj, šeimi
ninkės paruošė skanius už-

231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

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.

Atsilankė viešnia
Spalių mėnesio paskutines 

dvi savaites viešėjo mūsų ko
lonijoj viešnia p-nia Rozalija 
Miknienė iš Detroit, Mich. 
Prieš 19 metų ji gyveno mū
sų kolonijoj ir buvo didelė 
veikėja katalikiškoj dirvoj.

P-nia Miknienė buvo apsi
stojus pas savo gerus drau
gus Antaną ir Barborą žim- kandžius ir gimtadienio py
kus, kurie suruošė šaunias ragą J. Ažukienei, kuri tą 
vaišes savo viešniai. Vaišėse dieną šventė gimtadienį. Va- 
dalyvavo kun. Jenkus iš So. karas linksmai praėjo; ypač 
Bostono, Mass., kun. čebato- malonu girdėti naują kartą 
rius, iš Waterburio, 
mūsų klebonas kun.

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. Slialins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Conn.,
E. Gra- nas. C.

dainuojant lietuviškas dai- 
Narkienė maloniai

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. Į

______ ____ _
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ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS
Angelų Karalienės 1

Parapija

Rudens Koncertas
SEKMADIENĮ,

TRANSFIGURATION SALĖJE
Marcy Ave. ir Hooper Str., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 5 VAL. POPIET BILIETAS 55 centai

Programoje: vaidinimas, dainos, įvairumai ir šokiai

Parapijos metinis parengi
mas — vaidinimai, dainos ir 
šokiai — bus šį sekmadienį, 
lapkr. 14 d., Transfiguration 
salėje, Hooper St. ir Marcy 
Ave., Brooklyne. Prasidės 
5 vai. p. p. Įžanga 55 c.

Prie šio vakaro jau nuo se
niai rengiasi p. Dulkė, para
pijos vargonininkas. Jis mo
ko moterų chorą. Rengia ne
paprastą, juokingą vaidini
mą; choristai ruošiasi nau
joms dainoms. Bus ir solo.

Be paminėtos programos, 
bus dar ir Karo bonų laimė
jimai. Bus du $25.00 bonai, 
kurie teks laimingiems pir- 
kusiems bilietėlius, kurių kai
na tik 10 c.

Visus parapijiečius ir jų 
draugus, parapijos prietelius 
kviečiam gausiai atsilanky
ti ir praleisti laiką smagia
me parengime.

Pranas Dulkė,
Angelų Karalienės par. var
gonininkas, veiklus muzikas, 
artimas „Amerikos” bičiulis. 
Lapkričio 14 d. jis vadovaus 
Angelų Karalienės par. kon
certo muzikalinei programai. 
Koncertas bus Transfigura
tion salėje, Brooklyne.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Lti Miliūnai. 
Uenkle? 
, garantija 
L drangai

Enter
Office

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

T
TeL ”Vergreeri 7 - 6868

... .ANDOS;
9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1US I
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
niausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITESI

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Tel.

^formacijos Įstaiga 
kad naciai Lietuvoje 

išnaikino Miliūnų 
Lėjama, šis kaimas 
Lio apskrityje.
[ Miliūnų vyrus šū
kteria ir vaikus iš- 
hi padaryta kerš- 
kmą patrijotiniam

hri Lidičę, lietuviai 
įlįs, kurie per am- 
h apie lietuvių tan
kumą visiems savo

Kar
Nev 
turi

er; 
coi 
GU 
NY 
TH 
te: 
PE 
,Tn 

h lietuvių padės sa- Lq

rinome, kad vieno 
I kaimo beužteks. 

"Tjetuvos kaimų ir
New York, N. Y. | PAIEŠKO VYŠNIAUSlL išnaikinta, daug

--------------- Lliohivin narine aa.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. Dr. J. Končius iš 
Washington©, kur tarėsi 
svarbiais Lietuvos šelpimo 
reikalais, lankėsi mūsų apy
linkėje ir lapkričio 10 d. pa
darė pranešimą minėtu klau
simu vietos veikėjų grupei. 
Jis taip pat dalyvavo Acade
my of Political Science su
sivažiavime New Yorke.

• Kun. Dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio Kolegijos rekto
rius, vykdamas į Washingto- 
ną, į naujo Katalikų Univer
siteto rektoriaus inauguraci
ją, buvo sustojęs New Yor
ke ir lankėsi „Amerikoje”.

• Kun. Dr. K. Gečys pasku
tiniu laiku viešėjo Maspethe 
pas kun. J. Balkūną,

• Antanas Vaičiulaitis, pa
vadavęs „Amerikos” redak
torių per paskutines dvi sa
vaites, šios savaitės gale 
grįžta Marianapolin.

• Kun. Tomas Chase šio
mis dienomis įvykusiame Ry
tų Europos mokslininkų su
važiavime skaitė paskaitą 
apie Rusijos politiką Lietu
voje 19 šimtmetyje. Jo pas
kaita sukėlė didelio susido
mėjimo.

• Jonas V. Navickas, a. a. 
kun. J. Navicko brolio sūnus, 
paimtas į Amerikos kariuo
menę. šiomis dienomis jisai 
lankėsi New Yorke. Į kariuo
menę išvažiuoja lapkričio 17 
dieną.

• Aldona Kundrotaitė, ku
ri dirba Lietuvos Konsulate 
New Yorke, jau kuris laikas 
lanko fotografijos studiją.

New Mokslas užtruks dar keletą 
Yorke rinkdamas medžiagos ! mėnesių.

• Lietuvos nepriklausomy-

Aušros Vartų parapijos 
rengiamas bazaras prasidės

„Catholic Lithuania ’ knygai, • Lietuvos nepriklausomy-

Ameri- vasario 13 d. Rengia New 
Yorko Lietuvių Taryba. Iš- 

• Polyna Stoska, kuri da- kilmės bus Webster salėje, 
New Yorke.

• Red. J. B. Laučka su žmo
na jau grįžo į Brooklyną ir 
jau redaguoja kitą „Ameri
kos” numerį.

ga buvo aplankęs 
ką”.

bar gyvena New Yorke, šį 
sekmadienį, lapkričio 7 die
ną, vėl dainavo koncerte, su
rengtame Metropolitan Meno 
muziejuje.

• J. Nabora, lietuvis ka
rys iš New Yorko, žuvo Itali
joje spalių 15 dieną.

• Vyt. Abraitis pereitą sa
vaitę gavo iš Lietuvos laišką 
per R. Kryžių. Jo tėvai te
begyvena savo ūky netoli 
Marijampolės.

• Vyt. Bacevičiaus koncer
tas per WNYC radijo stotį 
įvyksta lapkričio 12 dieną, 
9 vai. vakare.

• S-Serž. J. Tumasonis iš 
Alabamos lapkričio 10 d. at
vyko dešimties dienų atosto
gų pas savo tėvelius Brook- 
lyne.

PLATINA BILIETUS

Visi „Amerikos” bičiuliai 
jau žino, kad nedaug dienų 
liko iki „Amerikos” dešimt
mečio minėjimo vakarienės. 
Bilietai sėkmingai platinami.

Vakarienė bus gruodžio 5d. 
Apreiškimo par. salėje. Joje 
bus svečių ir iš tolimų vietų. 
Vietiniai „Amerikos” drau
gai gerai pasielgtų, jei iš 
anksto įsigytų bilietus.

Ko anksčiau bus žinomas 
dalyvių skaičius, tuo geriau.

Radio Voice of the Lithuanians

MONDAY • WEDNESDAY
JONAS VALAITIS 

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

M.
• FRIDAY • SATURDAY

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

AURORA ELECTRIC CO

323 Berry Str., Brooklyn, N. Y.
§i

Konstantas Kazlauskis, 
veiklus Apreiškimo parapijos 
jaunimo veikėjas, spalių 31 
d. susižiedavęs su Valerus 
Majika, kilusia iš Girardville, 
Pa., dabar gyvenančia New 
Hyde Park, Pa.

Kost. Kazlauskis visą lai
ką, nuo pat mažens dienų, 
buvo yra yra lietuviškos vei-

apie lietuvių rašytojus. Įdo- gruodžio 5 d. Jau pradėta 
Šv. Vardo dr-jos ir visi pa- mių pastabų pareiškė vice-

rapijos vyrai šį sekmadienį pirm. Juozas Boley.
9 vai. mišių metu eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Tuoj po 
mišių bus trumpas susirin-, 
kimas parap. salėje. Visus 
parapijos vyrus kviečiame 
ateiti ir prisirašyti. Lauksi
me visų tų, kurie pasižadėjo, 
bet dar neištesėjo.

Netrukus bus pagamintas 
vyčių karių garbės sąrašas.

Helen Pinkus.

Šv. Jurgio Parapija

Išleistuvių vakarienė
Lapkričio 20 d. 8 vai. vak. 

Angelų Karalienės par. salė
je bus kun. Jono Laurynaičio 
išleistuvių vakarienė. Rengia 
parapijiečiai.

Bilietai po 2 dol. 25 c. Jų 
galima gauti ir „Amerikos” 
įstaigoje, Vikriko krautuvė
je ir pas Blažinskienę.

Apreiškimo 
Parapija

Novena
Novena prie Aušros Var

tų Šv. Panelės, paminėti vie
niems metams nuo naujo al
toriaus pašventinimo ir pri
sirengti prie Aušros Vartų 
Šv. Panelės šventės vyksta 
Šv. Jurgio bažnyčioje nuo 
lapkričio 8 dienos iki šventės, 
lapkričio 16 d.

Kas rytą paskutinės mi
šios su pamokslu esti 9:00 va
landą, o vakarais pamaldos 
būna 7:30 vai.

Novenai vadovauja kun. J. 
Kidykas, S. J.

rinkti bazarui daiktai.
Prie bazaro bus lioterija 

karo bonams laimėti. Pirmo
ji dovana bus 50 dolerių ka
ro bonas, antroji — 25 dol. 
ir trečioji 10 dol. karo žen
kleliais.

Kad bazaras būtų sėkmin
gas, raginami prisidėti visi 
parapijiečiai.

Susirinkimas
Pereitą sekmadienį, lapkri

čio 7 d., įvyko Rožančiaus dr- 
jos moterų susirinkimas, ku
ris praėjo gražioj nuotaikoj.

Susirinkimo dalyvės priža
dėjo prisidėti prie parapijos 
bazaro rengimo.

> ------------ ; lietuvių paaes sa-
Paieškau brolio sūnaus! laisvės aukuro.

tro Vyšniausko, paeinančiu tiesa ir lais- 
Tūravos kaimo, Raseinių!
skrities. Girdėjau, kad
6 metus gyvenęs BronxL Dei vokiečiai’ nei 
Y. Labai prašau pačiam!; ••• • 
sišaukti, arba kas apie jj^nvių tautoje yra 

noras gyven- 
Dievas apveiz-

Šv. Vardo dr-ja lapkričio 
28 d. eis prie bendros komu
nijos ir ruošia pusryčius.

Pusryčiuose gali dalyvau
ti ir svečiai, užsimokant po 
45 c.

ie neišnaikino lietu-

jšnaikins jos ir da-

no, prašyčiau man pranL 
sekančiai: I.

Juozas Vyšniauskas 360
Broadway, So. Boston, MJ RI 

SE 
AI 
A]

ženkle”. Jo turi-! R.
223 Second Avenue, pesimistiškas.

ša - darban skati- 
hietimas ir ragini- =

______ I_________ __ lanmeryje dedame il-
K Pakšto straips- 

Tel. GRamarcy 7-7Gj;raŠtė baugi — „Lie- 
Dr. S. CHERNOFF, M. dės J ----------

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

Vyrų ir moterų chronišl 
ligos, odos ir 1

aikas stipriau pa- 
ligos, odos ir kraujo ligos, krs ^utOS tragedi- 
jo tyrimo liudijimai vedybom kOūferenCija lie-

_ lai nesuteikė vilties ja 
nelaisvės ir mirties. Ja 
s lietuviai niekada rą 
i atsisakyti teisės, be 
jos ir pareigos ginti st 
tautos bylą.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUI 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 
lyginimų, plasteriavimą, šaligi

vo Apreiškimo par. choro 
pirmininkas, daug veikė L. 
Vyčiuose, CYA. Vienus me
tus buvo Chorų Sąjungos pir
mininku. Kurį laiką dirbo 
„Amerikos” įstaigoje ir da
bar pagelbsti svarbiame lai
kraščio ekspedicijos darbe. 
Jo sužadėtinė irgi lietuviš
kos nuotaikos.

Konstantui Kazlauskiui ir 
jo sužadėtinei linkime 
daug šviesios laimės.

MIRĖ

labai

An-

Susirinkimas ir balius
Ateinantį sekmadienį, lap

kričio 14 dieną, Šv. Vardo 
draugijos vyrai eis bendrai 
prie šv. Komunijos 8 vai. mi
šių metu. Po sumos bus svar
bus susirinkimas, kurin kvie
čiami vis draugijos nariai ir 
parapijos vyrai atsilankyti. 
Svarbu bus išgirsti raportas 
iš šv. Vardo draugijų konfe
rencijos ir Kristaus Kara
liaus šventės. Konferencija 
buvo spalių 31 d. Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčio
je ir salėje.

4 vai. po pietų prasidės Šv. 
Vardo draugijos balius su lai
mėjimais ir skaniais užkan
džiais parapijos salėje. Bi- 

| lietai tik 35 c. Užkandžiai bus 
duodami nemokamai.

Prašomi atsilankyti drau
gijos nariai, parapijos vyrai, 
moterys ir apylinkės parapi
jų Šv. Vardo draugijų vyrai.

Našlių susirinkimas
Lapkričio 5 d. įvyko svar

bus Šv. Monikos Našlių dr- 
jos susirinkimas, kuriame

Spalių 23 dieną mirė 
drius Stankevičius. Velionis 
buvo 59 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Siesikų vals
čiuje, Ukmergės apskrity.

Velionis paliko du brolius 
ir seserį. Vienas brolis, Al
fonsas, yra Amerikoje, o an
tras, Julius, — Kanadoje. Se
suo Ona gyveno Lietuvoje.

Andrius Stankevičius baž
nytinėmis apeigomis buvo pa
laidotas St. Raymond’s kapi
nėse. 

JVFO 0U01X HiniAlIUO) IkUl 1CX111G

Laidotuvėmis rūpinosi ve- nutarta daug svarbių daly- 
lionies brolis Alfonsas Stan-
keyičius, kuris nuoširdžiai i Svarbiausias nutarimas 

liečia metinį našlių balių. Jis 
ruošiamas 1944 metų sausio 
9 d. Jau pradėta šiam, ket
virtam iš eilės, našlių meti
niam baliui ruoštis, kad jis 
kuo geriausiai pavyktų. Bu
vo išrinkta komisija rūpin
tis baliaus programa. Girdė
ti, kad dainuos našlių choras.

Koresp.

. ... . . ...... kevicius, kuris nuoširdžiai i 
dėkoja visiems, kurie jam už-' 
jautė dėl brolio mirties ir pri
sidėjo prie pačių laidotuvių.

Alfonsui Stankevičiui, la
bai artimam „Amerikos” bi
čiuliui — rėmėjui, dėl myli
mo brolio mirties, „Ameri
kos” redakcija ir administra
cija reiškia nuoširdžiausios 
užuojautos.

Maspetho Žinios
L. VYČIŲ VEIKLA

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, kurie mums pagelbė
jo ir užjautė nelaimės valan
doj, mirus mūsų brangiai a. 
a. Veronikai Baltrūnienei; y- 
pač gi dėkojam klebonui kun. 
J. Balkūnui, kunigams, drau
gijoms ir visiems pažįsta
miems.

Šeima, sesuo Ražickienė.

L. Vyčių New York—New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas įvyko lapkričio 7 d. šv. 
Jurgio dr-jos salėje, Newar- 
ke. Dalyvavo 25 atstovai iš 
11 kuopų. Vadovavo pirm. L. 
Ketvirtis. Aktyviai dalyvavo 
apskrities dvasios vadas kun. 
M. Kemėžis.

Josefina Adomaitytė (Eli
zabeth) pasakė įdomią kalbą 
iš Lietuvos istorijos. Bertha 
Bačėnaitė (Kearny) kalbėjo

Iš Aušros Vartų parapijos 
kariuomenėje jau yra 110 vy
rų.

SVARBI KALBA PER
RADIJĄ

17 
vo

Vftuumą, puwuviiavuiiQ, aajLiga .

vių cementavimą ir kt. darbu Ml SekretOTlUS COT- K< 
idviejuose pareiški- ke 
raudai netiesioginiai te 
i Lietuvą. Paklaus-

1 } bus elgiamasi Lie-
PARDUODAM) * ir Estijos at

liuli nurodė, kad, jo 
m, tiems kraštams

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

vai. 
ren-

J. Ginkaus vadovaujama 
Liet. Radijo Dr-jos progra
ma ketvirtadienį, lapkričio 
11 d., 7 vai. vak. iš stoties 
WWRL bus įdomi ir svarbi. 
Kalbės J. Steponaitis apie 
Am. National War Fund 
(Tautos Karo Fondą). Tame 
Fonde ir lietuviai yra nariai. 
Be J. Steponaičio kalbos, bus 
dar perduodamos žinios ir 
graži muzika.

Visus lietuvius kviečiam 
pasiklausyti mūsų radijo pro 
gramos ir ypač susipažinti 
su Am. National War Fund 
tikslais ir veikla.

Anaunseris.

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pa Italijos reikalu 
navimas teisingas. i deklaracija.

Apdraudžia viską, kas į03 deklaracijoje 
ko prašo. Apdraudžiu (ii ; Va 3^‘ 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunai

M

Hijos ir Sovietų Są- 
pienio reikalų mi- 
I pareiškė, kad pa- 
li bus teisė ir laisvė 
alsavimu pasirinkti 

Real Estate Insurance 3 formą ir savo va

Puošnus, naujas Aušros 
Vartų altorius traukia žmo
nes prie pamaldumo. Lietu
viai iš senovės buvo pamal
dūs prie Aušros Vartų. Dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ėjo gausios procesijos į Vil
nių, į Aušros Vartus.

Reikia tikėtis, kad į šią no
vena atvažiuos iš visų Bro
oklyno kraštų, šį Aušros 
vartų altorių turėtų visi pa
matyti, kaip meno židinį, y- 
pač mūsų inteligentija.

Margumynų Balius
Lapkričio 21 d. 6:30 

vakare, parapijos salėje
giamas Moterų s-gos 35 ir L. 
R.K.S.A. 115 k. Margumynų 
balius. Bus trumpa progra
ma, kurią rengia varg. Brun- 
dza. Pasirodys naujos šokė
jų (tautinių šokių) grupės, 
kurioms vadovauja B. Brun- 
dzienė. šių šokėjų šokius la
bai įvertino Newarko lietu
viai per Pocių radio koncerto 
spalių 31 d. Bus ir kepurių 
balius. Už gražiausią kepu
rę bus teikiamos dovanos.

Serga
Jau ilgokas laikas, kaip 

rimtai serga daugeliui pažįs
tamas Albinas Kulboką (de- *19 d ^8 vai"

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

496 Grand St., Brooklyn, h
Tel. EVergreen 7-1670

valstybės užtikrins 
Hull atsakė, kad tai 
ii nuo to, kokia mi-

saugok Savo Ak Wacija įžengs į

tektyvas). Ligonis guli Long 
Island College ligoninėj. Tu
ri daug lankytojų. Reikia pa
sigėrėti, kad jis namie var
toja lietuvių kalbą ir moko 
savo jaunutes dukrytes lie
tuvių kalbos. Tai reta šeima 
Amerikoj, abu jau čia gimę, 
nuo lietuvių gan atstu gy
vena, bet nesidrovi lietuviš
kai kalbėti ir savo vaikučius 
mokyti gražios lietuvių kal
bos.

Izid. Grimaila serga ilgesnį 
laiką. Jis esti daktaro prie
žiūroj.

Jonas Maksimavičius iš
vežtas į ligoninę vidurių ope
racijai.

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padėkime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui.

Svarbus susirinkimas
Didžioje New Yorko lietu

vių namų savininkų organi
zacijos labai svarbus susirin
kimas įvyks penktadienį, lap- 

. vakare, 
grab. Šalinsko įstaigoj, 84- 
02 Jamaica Ave., Woodhaven,

NAMŲ IEŠKAN-

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

GENERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiūrėjim; 
AKINIAI prieinamiausioi 
kainomis pagal jų rūšis.

Si Įstaiga įsteigta prieš 40 mt

OPTOMETRISTAS — OPTIKA

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

:<o>sos
Lietuviška
ALUDE !

KARŠTI UŽKANDŽIAI

Etinis atsakymas 
? pasako. Jei Lietu
ti) Amerikos ir An- 
tiuomenės, neturėtu- 
i abejonės, kad Lie
siems bus užtikrin
ta laisvė laisvai at- 

nepriklausomybę.1

Hienomis Amerikos 
•ėl dažniau ir stip- 

pas Lietuvos var- 
f jo, minimi Latvi
jos vardai. Jie kas- 
pmi didžiųjų lai- 
pslapiuose, nes A- 
I tiomenės sąžinė 
E Amerikos žmonių 
pmonė, nežiūrint 
propagandos, yra 
[Mažosioms tautoms

Patogi vieta užėjimui ■ 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alui 
— Didelis pasirinkimas visokį’ 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y. < ____
Maskvos k*0SĮ. 

Išlaidė visų abe- 
J’ Atlanto čarterio 
T-žvilgiu padaryta 

Atlanto Čarte- 
, D užtikrino visoms 
'D tautoms, dide- 
J^o®3, laisvę ir ne^ 

Maskvos gi

ltie vertingai pami
nos Katalikų arki- 
p vyskupų konfe
ti pasisakė ir Mas- 
Rncijos klausimu. 
ĮN labai rimtai pas-

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENIU 

Maspeth, N. Y.
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