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Juozas (į
495 Grand Street,

Tel.

Nusišypsok ir- 
Pamiršk Karą!

s?tj

raio>.

[28 d. Amerikos 
įryba nusiuntė ra- 
I Švediją atbėgu- 
pams. Palinkėta 
lems šviesesnių 
pje, nepriklauso
moje.
Imoje pažymėta, 
kos politika Lie- 
Iklausomybės at- 
isikeitė. Taip bu- 
I ir Amerikos Lie
pos delegacijai, 

pakvietęs pats 
jekretorius.
rį laiką švedijon 
pdžiaginės pagal- 
įsirūpino Bendra
is Šalpos Fondas.

MIRE GUB. ALFRED E. SMITH Rusai Prie Rygos

Akis už akį
— Tai su savo kaimynu 

Jaugiau nesikalbi?
— Ne. Visi diplomatiniai 

santykiai pertraukti.
— Kaip tai įvyko?
— Jis man prisiuntė dėžu- 

ę taukų ir liepė patepti žo- 
iai piauti mašiną, kuomet 
iradedu šienauti 6 vai. ryte.

— Tai ką pats padarei?
— Aš jam tą dėžutę per- 

iunčiau atgal ir mielaširdin-

Siegfriedo Linija PralaužtaSpalių 4 d. 6 vai. 20 min. 
ryte Rockefeller Instituto li
goninėje mirė Alfred E. 
Smith, keturis kartus buvęs 
New Yorko gubernatorium, 
1928 m. demokratų kandida
tas į prezidentus, vienas įžy
miausių katalikų pasauliečių 
Amerikoje. Velionis buvo 70 
metų amžiaus.

Alfred E. Smith nesijautė 
gerai nuo šių metų gegužės 
4 d., kai mirė jo žmona, kuri 
buvo jo ištikimiausias as
muo ir artimiausias patarė
jas. Paliko trys sūnūs (vie
nas jų kariuomenėje majo
ras), dvi dukterys ir keletas 
anūkų.

Rugsėjo 30 d. iš Romos 
atėjo arkivyskupo Spellmano 
telegrama, kurioje buvo po
piežiaus Pijaus XII sveikini
mai ir apaštališkasai palai
minimas. Sveikinimas buvo 
perskaitytas ligoniui, kurs 
pareiškė didelio pasitenkini
mo.

A. E. Smith gimė New Yor
ke, visai arti Brooklyn© tilto. 
Gimė neturtingoje šeimoje. 
Iš pat mažens turėjo uždar
biauti. Pardavinėjo laikraš
čius, vėliau žuvis. Savo ga
bumu ir darbštumu atkreipė 
daugelio dėmesį. 1903 m., bū
damas 29 metų, jau buvo iš

Londonas. — Rusijos ka
riuomenės daliniai Jugoslavi
joje pradėjo trijų krypčių žy
gį Belgrado, Jugoslavijos 
sostinės, link, paskutinės ži
nios skelbė, kad rusai buvo 
20 mylių nuo Belgrado.

Rygoje vokiečiai tebesilai
ko. Iš ten jie dar gali siunti
nėti ir papildyti savo dali
nius vakarinėje Latvijoje ir 
Lietuvoje.

Lietuvoje naujų rusų ver
žimusi prieš vokiečius nebu
vo jau per kelias savaites.

GRAIKŲ VARGAI

AMERIKA NETEKO 42,000 LĖKTUVŲ Amerikos Pirmosios armi
jos daliniai prakirto Sieg
friedo įsitvirtinimų liniją į 
šiaurę nuo Aacheno. Jie pe
rėjo per šviežiai vokiečių pa
darytas kliūtis, per naujai 
iškastas duobes ir užminuo
tus laukus.

Amerikos Trečiosios armi
jos daliniai beveik tuo pa
čiu laiku įėjo į Driont tvirto
vę, Metzo priemiestyje. Šis 
prasiveržimas atliktas gra
natomis ir verdančiu alieju
mi.

Kanalo fronte kanadiečiai 
jau pasiruošę pulti Dunker
que, paskutinį prancūzų uos
tą, kurį savo rankose vokie
čiai tebelaiko. Iš Dunkerque 
leista iškelti civilius gyven
tojus.

Washington. — Amerikos 
kariuomenės aviacijos virši
ninkas gen. Henry H. Arnold 
pranešė, kad nuo Perlų Uos
to puolimo (1944 m. gruodžio 
7 d.) Amerika neteko 42,000 
lėktuvų, kurių 17,500 žuvo 
įvairiose nelaimėse namie, 
Amerikoje. Kautynėse žuvo 
14,600 lėktuvų, o 9,900 užsie
ny žuvo dėl šiaip įvairių prie
žasčių. Per tą laiką Ameri
kos lakūnai kautynėse sunai
kino 27,000 priešo lėktuvus.

Kautynėse mūsų aviacija 
neteko 72,000 lakūnų, žuvu

sių ir nelaisvėn patekusių. Ne 
kautynėse lakūnų nuostoliai 
buvo 5,300. Per tą laiką ant 
priešo teritorijos numesta 
vienas milijonas tonų bombų.

Amerikos aviacija užjūry 
dabar turi 1,082,000 karių, 
kurie aprūpina apie 50,000 
kovos lėktuvų; iš to milijono 
karių 111,000 yra kovos įgu
lų nariai. Iš viso nuo karo 
pradžios išlavinti 163,147 la
kūnai. Mokymui pavartota 
68,300 lėktuvų, kurie suvar
tojo daugiau kaip 4 bil. 500 
mil. galonų gasolino.

siusi!d. bus lygiai pen- 
I kai Maskvoje pa- 
^frpusavio pagalbos 

lįlumo sutartis tarp 
DO Sovietų Sąjungos, 
lamrdu pasirašė Juo- 

b, Sovietų — Via- 
lotov.
pimi Maskva neva 
Įetuvai Vilnių su 
įjos sritimi, pasi- 
įsikišti į Lietuvos 
rkymąsi ir pasisiū- 
Iba, jei Lietuva bū- 
t. Lietuva sutiko 
isti keliose vietose 
tavo bazes.
į turėjo veikti 15 
nepraėjo nė viene
tai Maskva parodė 
[veidą. Maskva su
si iškilmingą žodį į 
Utrempė Lietuvos 
lomybę šlykščiau- 
emonėmis.
3 apgaulė nebus už-

i kitų metų tos pačios die- 
>s.

ai patariau savo dukters 
erklę pašmeruoti, kai ji 
ainuoja 11 vai. vakare.

ku

dolri

Naminis ramumas

Kupstys: — Pirm vedybų, Pll
rieš 20 metų, su savo ano- 
1 susitarėme, kad namuose tel
3 paimsiu. visus svarbiau- mai T
us klausimus išspręsti, 0 ji nac
ažesniuosius.
=============== to pi

rinktas New Yorko atstovų 
rūmų nariu. 1913 m. jis buvo 
išrinktas rūmų pirmininku. 
Vėliau buvo šerifu, New Yor
ko miesto tarybos pirminin
ku. 1918 m. išrinktas pirmą 
kartą New Yorko gubernato
rium. Būdamas gubernato
rium, per 8 metus jis pravedė 
daug naujų ir naudingų įsta
tymų.

1928 m. jis pralaimėjo pre
zidento rinkimus daugiausia 
tik dėlto, kad jis buvo aiškus 
katalikas.

NAUJAS BOSTONO ARKIVYSKUPAS

Roma. — Iš Graikijos sep
tynių milijonų gyventojų, pu
sė milijono žmonių serga 
džiova ir 2% mil. — malari- 
ja. Be to, pilna Graikijoj ir 
kitokių ligų. Visame krašte 
trūksta maisto. Apie 900,000 
yra benamiai. Trūksta ir dra
bužių.

Ragina Austrus 
Tuoj Sukilti

KARIAMS DOVANAS GERAI SUDĖKIM

Labai gaila, sako BALF 
rm. kun. Dr. J. B. Končius, 
,d kai kuriuose organizuo- 
muose skyriuose nematyti 
lietuvių kilmės amerikie- 
i — nei skyrių valdybose, 
i nariuose. Mūsų pasiseki- 
is ir amerikiečių nuoširdi 
rama bus sėkminga tik ta- 
, kai mes įtrauksime į Lie
jai šelpti darbą Amerikos 
momenę, įvairių profesijų 
ones, be skirtumo tikybos 
tautybės.

Jonas Valaitis 
BALF rūbų rinkliavos ve- 
as.

|ių Tautų Pašalpos 
Kiėftno Administracija 
i f) pasiūlė Jugoslavi- 

didelę pagelbą. Ji 
• vieną sąlygą: Pa- 
pslavijos žmonėmsBsl

• išdalinimą prižiū- 
JA atstovai.

'•— vijos maršalo Tito 
tą sąlygą atmetė, 
kad tik jo komite- 

i pašalpą dalintų ir 
. Todėl jis pasiūly- 
;ė.
judamas komunis-
i seka Rusijos tvar- 

.. pje jokia tarptauti-
1 negali dalinti pa-
ii patikrinti, ar siun- 

. šalpa pasiekia žmo-

Id

4M

IŠNUOMOJAMI
.partmentai po 5 kamba- 
s (su maudyne). Renda 
.00 ir 22.00
sipkitės pas dženitorių: 

M. Litvinas
411 Suydam St. 
Brooklyn, N. Y.

zįįį etų sunkiausioje ka- 
padėtyje yra Kini- 

n ai kasdien pasiekia 
MĮbnėjimų. Amerikie- 

iurėjo pasitraukti iš 
Teigiu, iš kurių jie sėk- 
pati^pmbarduodavo japo-

Rugsėjo 28 d. Apaštališka
sai Delegatas pranešė, kad 
Jo šventenybė popiežius Pi
jus XII Bostono arkivyskupu 
paskyrė vyskupą Richard J. 
Cushing, iki šiol buvusį Bos
tono vyskupą — pagelbinin- 
ką. Jis užims mirusio kardi
nolo O’Connell vietą.

Arkiv. Cushing gimė 1895 
m. rugpiūčio 24 d. So Bosto
ne. Jo tėvai — emigrantai 
iš Airijos. Jo tėvas buvo šalt
kalvis. Kunigu įšventintas 
1921 m. gegužės m., pabaigęs 
Bostono vyskupijos Šv. Jo
no seminariją. Pirmas mišias 
atlaikė So. Bostone.

Nuo pat jaunystės dienų 
labai domėjosi tikėjimo pla
tinimo draugija, kurios di
rektorium Bostone jis paskir
tas 1929 m.

1939 m. bal. mėn. jis buvo 
pakeltas prelatu, o už dviejų 
mėnesių paskirtas Bostono

arkivyskupo pagelbininku. 
Iki kardinolo O’Connell mir
ties (š. m. balandžio 22), 
vysk. Cushing gyveno New
ton, Mass., kur jis buvo švč. 
Širdies par. klebonu.

Arkiv. Cushing yra didelis, 
nuoširdus demokratas. Jis 
gerai pažįsta lietuvius ir yra 
tikras lietuvių bičiulis.

Londonas. — Generolo Ei- 
senhowerio atstovas per ra
diją kreipėsi į austrus, ragin
damas būti pasiruošusiais 
Sąjungininkų žygiui.

„Atėjo laikas austrams 
tikrai parodyti savo norą iš
siskirti nuo savo valdovų vo
kiečių. Austrai turi sudaryti 
pogrindžio komitetus, mies
tuose ir kaimuose, Sąjungi
ninkams pąsįtijįti,” — sakė 
Eisenhowerio atstovas.

Beveik tuo pačiu laiku sa
vo instrukcijas davė aus
trams ir Maskvos radijas, 
raginęs austrus sukilti.

VARŠUVOS LENKAI PASIDAVĖ
Londonas. — Spalių 3 d. 

čia gautas lenkų pogrindžio 
kariuomenės vado generolo 
Tadeusz Komorovskio prane
šimas, kad Varšuvos gynėjai 
sustabdė savo kovą prieš vo
kiečius spalių 2 d. 8 vai. vak.

Komorovski pranešime 
sakė: ,,Varšuva krito, kai bu
vo išbaigta visas maistas ir 

i visi ginklai, 63 dienoje ko-

vos prieš nepalyginamai stip
resnį priešą”.

Iš Varšuvos miesto liko 
vien griuvėsiai. Varšuvos su
kilimas prasidėjo rugpiūčio 1 
d., kai Rusijos kariuomenė 
buvo prisiartinusi prie Var
šuvos. Pora dienų prieš tai 
Rusijos radijas ragino len
kus sukilti ir mušti vokiečius.

Varšuvos lenkai paklausė 
raginimo ir sukilo. Bet rusai

MASKVAI NETINKA IR NAUJAS VADAS
taip ir neatėjo jiems į pagel
bą. Vėliau Varšuvos kovoto
jai rusų buvo apšaukti krimi
nalistais ir kitais vardais.

ų kambarių apartmentas. 
iptis pas dženitorių: 

Mrs. Banys
378 Hooper St., 
Brooklyn, N. Y.

'agg 2-1454

GRAŽYS ir SŪNUS 
K0NTRAKT0RIAI

lieka mūriniu namų šienu 13- 
inimą, plasteriavimą, šaligat- 
cementavimą ir kt darbus.

293 MAUJER 8T, 
BROOKLYN 6, N. Y.

mai — Apdrauda 
gu norite pirkti ar par- 
namus, arba kai reika- 
apdrauda (insurance), 

lėkite kreiptis žemiau 
lėtu antrašu, kur Jums 
lai ir gerai patarnaus— 

P. MACHULIS 
. ESTATE & INSURANCE 
5th St, Woodhaven 21, N. Y- 
t Forest Parkway Stoties) 

»1. Virginia 7 -1896

| Kinija negauna 
Raibos, kiek privalė- 
rikos ir Anglijos dė- 
laugiausia Europos 
Antra, Kiniją labai 
[siekti. Ten paramos 
pas įmanomas bė
gtinai tik lėktuvais.

Ii šiuo metu pagelbė
ti Rusija. Bet Rusija 
atžvilgiu skrupulatiš- 
Dsi neutralumo. Kaip 
tas Wm. Philip 
■nurodo, Kinijos pro- 

J išsprendimo raktas 
biją, kuri turi visą ei- 

per kuriuos plauktų 
j*!Kinijai. Bet ar Rusi- 
gudins?
pie raudonoji meška 
5 užimta medaus ko- 
įalkanuose, kad domė- 
pija.

m

OPK1'

JJt

įjos parlamente Chur- 
’aeitą savaitę pareiš- 
l karas su vokiečiais 
Ii tęstis kelis mėne-[■F*“ uyuiao įkviio

J A litais metais. Jis ragi- 
rdiidinti savo vilčių.
* jfcs mus netrūksta dide- 
85'^mistų.

Londonas. — Lenkijos pre
zidentas Račkievič, nusileis
damas spaudimui patenkinti 
Maskvą, atleido vyriausią ka
riuomenės vadą generolą 
Sosnkowskj. Nauju kariuo
menės vadu paskirtas gene
rolas Tadeuš Komorovski — 
Bor, kurs vadovavo Varšu
vos sukilimui.

Gen. Sosnkowski buvo lai
komas neatlaidžiu Sovietų 
Rusijos priešu. Jo baisiai ne-

Reikia žvelgti į tikrovę. 
Jau gerokai kuris laikas, kai 
frontas prieš vokiečius be
veik vienodoje padėtyje. Ita
lijoje visa šiaurinė teritorija 
tebėra priešo rankose. Dar 
ne visa Prancūzija išvalyta. 
Olandija stipriai sukaustyta 
priešo. Siegfriedo linijos pra
laužime tik pradžia padary
ta. Rusai per Rytprūsius dar 
nė nemėgina veržtis.

Turint tai dėmesy, visų 
mūsų šalies gyventojų parei
ga be jokios atvangos dirbti 
savo darbus ir remti tokius 
judėjimus, kurie pagelbsti 
karo pergalei pagreitinti. 
Šiuo metu remkime Tautinio 
Karo Fondo vajų savo auka.

kentė Maskva, nemėgo ir 
Maskvai pataikaujantys len
kai. Bet vos tik paskirtas 
naujas lenkų kariuomenės 
vadas, tuojau iš Maskvos pa
sipylė didžiausio kaltinimo 
jam balsai. Maskvos sudary
to lenkų kariuomenės komi
teto žmonės išvadino gen. 
Komorovskį „karo krimina
listu” ir pagrasino jam karo 
teismu, jei tik jis pateks į to 
komiteto rankas.

Taupykim Popierių!
Mūsų krašte nėra pakan

kamai popieriaus. Trūkumas 
darbininkų sumažino popie
riaus gamybą 1943 m. Dar 
bus blogiau šiemet. Popierius 
yra būtina medžiaga ir karo 
pajėgoms ir karo gamybai. 
Galime sutaupyti tūkstančius 
tonų popieriaus, atsisakyda
mi nereikalingų viniojimų ir 
pakavimų daiktams, kuriuos 
perkame.

Office of War Information

— Spalių 17 d. sueina 5 
metai nuo mirties garsaus 
Lietuvos gydytojo, prof. Avi
žonio.

NETEKO 122 GENEROLŲ

Londonas. — Anglų žinio
mis, vokiečių kariuomenė 
šiemet vakarų ir rytų fron
tuose per vasarą neteko 122 
generolų, užmuštų ar nelais
vėn paimtų.

ŽUVĘ KARIAI

Šiomis dienomis gauti pra
nešimai, kad įvairiuose karo 
frontuose žuvo šie lietuviai 
amerikiečiai kariai:

Stasys Šemantavičius iš 
Mahanoy City, Pa. (Jo brolis 
Jeronimas žuvo Perlų Uuos- 
te 1941 m. gruodžio 7).

Alekas Šautinas iš Cam
den, N. J.

T-Serž. Juozas Surba iš 
Philadelphijos, N. J.

Leit. Jonas D. Bloznelis iš
Catskill, N. Y.

Albertas Romauskas iš 
Brooklyn, N. Y.

Korp. Dovydaitis iš Wil
kes Barre, Pa.

Thomas B. Stanes iš Bles- 
del, N. Y.

Andrius Kalibatas iš Kear
ny, N. J.

Karo, Laivyno ir Pašto de
partamentai įspėja nesiųsti 
kalėdinių siuntinių užjūrin 
kartoninėse dėžėse, kaip pa
vyzdžiui batų dėžėse, nes jos 
nėra pakankamai stiprios 
tam tikslui. Naudoti jas ga
lima tik tuo atveju, jei iš visų 
šonų jos sutvirtintos raukš
lėtu kartonu.

Pašto Departamentas pa
taria geriausiai vartoti dė
žes, pagamintas iš dvigubo, 
raukšlėto kartono, medžio ar
ba „fibre” medžio.

Kalėdiniams siuntiniams 
išsiųsti paskutinė diena yra 
spalių penkioliktoji; iki tos 
dienos nereikalinga siunčiant 
pristatyti įrodymo, kad do
vana buvo pageidauta. Ka
lėdinis siuntinys neprivalo 
sverti daugiau penkių svarų 
ir neprivalo būti ilgesnis 15 
colių, arba nedidesnis 36 co
lių sudėjus ilgį ir plotį. Vie
nos savaitės laikotarpyje tam 
pačiam asmeniui leista siųs
ti tuo pačiu adresu tik vieną 
siuntinį.

Paštas nepriims gendančių 
daiktų, kaip pav. šviežių vai
sių, ar dūžtančių daiktų, kaip 
stiklinių indų. Konservuotą 
maistą reikia siųsti cino dė
žutėse. Cino dėžutes pataria-

Naujas Ginklas I 
Išaiškintas

Amerikos kariai, įėję Vo
kietijon, surado vokiečių 
naujo ginklo planus. Tai di
džiulė bomba, beveik 60 pė
dų ilgio, 5 pėdų ir 5 colių plo
čio; jos svoris — 14 tonų.

Tokia bomba iššaunama 
tiesiai į orą ir po to valdo
ma radijo. Jos sprogimas ga
lįs apimti dviejų mylių plotą. 
Manoma, kad šio naujo gink
lo vokiečiai dar nėra panau
doję.

ma naudoti siunčiant uogie
nes, marmeladą, pyragaičius, 
pyragus ar saldainius.

žemės Ūkio Departamento 
maisto specialistai pataria 
nesiųsti plonų, trapių pyra
gaičių, apvalių ar įvairiai iš- 
piaustytų, o verčiau siųsti 
storus, keturkampius, kietus 
pyragaičius, nes tokie tvir
čiau supakuojami ir kelionėje 
rečiau sulūžta. (OWI)

Londonas. — šešios Sąjun
gininkų armijos vakarų Eu
ropoje nuo įsiveržimo dienos 
iki spalių 3 d. paėmė nelais
vėn 526,084 vokiečių karius.

Štai kiek kuri armija pa
ėmė belaisvių: Amerikos 
Pirmoji — 183,827; Ameri
kos Trečioji — 92,600; Ame
rikos Septintoji — 90,000; 
Amerikos Devintoji —19312; 
Anglijos Antroji — 77,709; 
Kanados Pirmoji — 62,636.

NACIAI NUŽUDĖ 2,000 INTELIGENTŲ, 
ATGABENTŲ IŠ VILNIAUS IR KITUR

Maskva. — Sovietų „Izves
tia” praneša, kad rusų armi
jos daliniai Estijoje, prie 
Klogos, atradę nacių koncen
tracijos stovyklą, kur laiky
ta 2,000 suimtųjų. Kai rusai 
prisiartinę, iš stovyklos kilo 
dūmai iš padegtų lavonų. De
ginti ten vyrai, moters ir 
vaikai.

Rusų pranešimu, vienas iš- 
sigelbėjęs Vilniaus advoka
tas liudija, kad vokiečiai sa
vo niekšišką darbą Klogoje 
įvykdė rugsėjo 19 d. Nelai
mingieji stovyklos belaisviai 
buvo pirma sušaudyti, o pas
kui padegti.

Komunistai Paliko 
Derybų Vietų

Chungking. — Per beveik 
penkis mėnesius Kinijos vy
riausybė tarėsi su komunistų 
partijos vadovybe. Dabar 
pranešta, kad iš derybų nie
ko neišėjo. Komunistinės Ki
nijos dalies atstovai jau iš
vyko į savo vietas.

Mirė Vyskupas

Daugiausia nužudytų buvo 
atgabenti inteligentai iš Vil
niaus, Rygos ir Talino. Išsi
gelbėjo tik apie 100 asmenų, 
jų tarpe Dr. Bužinski, kuriam 
pasisekė pasislėpti tarp mat- 
rasų. žudymas ir deginimas 
tęsėsi 10 valandų.

ŽDANOV ATVYKO
Rugsėjo gale į Helsinkį, 

suomių sostinę, atvyko gene
rolas Andrei ždanov. Maskva 
paskyrė jį prižiūrėti, kad bū
tų vykdoma paliaubų sutar
tis.

Porkalos pusiausalį rusai 
jau užėmė, ždanovo patarė
ju bus Pavol Orlov, kurs yra 
buvęs Rusijos atstovu Suo
mijoje.

Ždanov yra tas pats sovie
tų komisaras, kurs likvidavo 
Estijos nepriklausomybę.

Gaisrų Ugnyje 
Žuvo 10,000

Kovai su gaisru draugijos 
žiniomis, Amerikoje gaisrai 
kasmet atima 10,000 žmonių 
gyvybių ir atneša šaliai 365 
mil. dolerių nuostolių.

Ruoškimės Žiemai!
Ateinančiai žiemai kuro 

bus mažai. Veik dabar, kad 
nešaltum:

Jau dabar imki bet kurios 
rūšies kurą, kurio gali gauti. 
Apsaugok savo namus nuo 
šalčio apkamšydamas duris 
ir langus. Išvalyk savo pečių, 
paruoški jį šildymui.

Office of War Information

100 METŲ BAŽNYČIA

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčia, 135 W. 31 St., New 
Yorke, šiomis dienomis mini 
100 metų sukaktį. Spalių 4-8 
d. ši sukaktis minima ypa
tingomis pamaldomis.

Buffalo. — Praeitą savai
tę čia mirė vyskupas John A. 
Duffy, 59 metų amžiaus. Jis 
mirė po trumpos ligos.

Laikinu vyskupijos valdy
toju išrinktas vysk. Joseph 
A. Burke, vyskupas-pagelbi- 
ninkas.

Palaidotas spalių 4 d. jo 
gimtiniame Jersey City.

Gaisrų didžiausiais kalti
ninkais laikomi neatsargūs 
rūkytojai, elektros įvedimo 
įvairūs trūkumai, sugedę ka
minai, žaibas, lengvai užde
gamos medžiagos ir kt.

VEDYBOMS SUDARYTI 
NAUJA DRAUGIJA

TRAUKINIO NELAIMĖ

Rugsėjo 29 d. Iowa valsty
bėje, prie Missouri Valley 
miesto, prekinis traukinys 
susidūrė su keleiviniu. Pen
ki keleivinio traukinio vago
nai numesti nuo bėgių.

9 žmonės, užmušti, per 100 
sužeistų. Užmuštų tarpe 3 
buvo kariai. Daugiausia va
žiavo kariai.

Medellin mieste, Kolombi- 
jos respublikoje, susidarė 
moterų draugija, kuriai gali 
priklausyti našlės ir netekė
jusios, jau sulaukusios 40 
metų. Draugijos tikslas — 
surasti savo narėms vyrus.

Draugija bendradarbiaus 
su panašiomis vyrų draugijo
mis...

Kas sakė, kad meilės nebė
ra, kai vyrai ir moters su
laukia 40 metų?
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DUSLUS PAGALBOS ŠAUKSMAS

Šalia džiuginančių žinių iš karo frontų, plaukia ir visai 
kitokios rūšies pranešimai. Jie ateina iš Baltijos jūros pa
krančių. Iš ten, kur gyvena tautos, kurių vardas šiandie 
retai paminimas didžiosios spaudos puslapiuose. Tie šiur
pulingi pranešimai liečia gyvybes tautų, kurių adresu ne
valia užsiminti nei apie Atlanto Čarterį, nei apie Keturias 
Laisves.

Lietuva, Latvija ir Estija šaukiasi padoriojo pasaulio 
pagalbos. Jų-pagalbos šauksmas ateina per neutraliąją Šve
diją, kurios pakrantes pavyko nors mažomis grupėms pa
siekti. Iš Lietuvos bėga Švedijon žmonės per Baltijos jūrą, 
nors ir per didžiuosius pavojus. Lietuvoje tikram lietuviui 
neliko vietos gyventi. Jis ten gaudomas, mobilizuojamas, 
tremiamas arba — žudomas. Jam nėra kur prisiglausti, 
nes ir naciai ir bolševikai laiko jį prirėmę prie sienos.

Estai buvo laimingesni. Jie galėjo saugesnais keliais, 
didesniais būriais pasiekti Suomiją. Bet ir Suomijoje prie
glauda yra jau praeities dalykas. Maskva privertė suomius 
suimti Pabalčio pabėgėlius ir išduoti Rusijai. Toks punktas 
yra įrašytas į vadinamą paliaubų sutartį, kuri jau vykdoma 
visu žiaurumu.

Spalių 1 d. „New York Times” pranešė, kad Suomių 
policija suėmė iš Estijos atbėgusių 1,000 estų ir perdavė 
juos Rusijos kariuomenės atstovams. „Times” korespon
dentas pažymėjo, kad tas tūkstantis estų buvo pabėgę nuo 
bolševikų pavojaus. Jie bus grąžinti kaip kokie nusikaltėliai 
Estijon, kur jų lauks niekas kitas, kaip čekistų kankinimai. 
Turime žinių, kad praeitą savaitę iš Suomijos atbėgo Šve
dijon 108 lietuviai. Kiek liko Suomijoje pabėgusių lietuvių, 
nėra žinių.

Susilaukėme laikų, kad net vargšai pabėgėliai, nepa- 
pildę jokio nusikaltimo, gaudomi ir grąžinami tiesiog į 
mirties nasrus. Maskvos elgesys mūsų nestebina. Bolše
vikų darbai gerai žinomi. Bet sunku suprasti, kaip Anglijos 
vyriausybė galėjo pritarti tokiai „sutarčiai”, kuri verčia 
suomius išdavinėti niekuo nekaltus pabėgėlius! Tai dide
lės gėdos dėmė už laisvę kovojančios anglų tautos šių dienų 
veikloje!

-------Kai šiandie tiek daug'skriaudžiama Lietuva ir jos se
seriškos kaimynės šiaurėje, Amerikos lietuviai turi stip
riau pajudėti. Dabar ypač laikas. Daug kas padaryta. Net 
pats Valstybės Sekretorius Hull buvo pasikvietęs Ameri
kos Lietuvių Tarybos delegaciją. Informacijų Centras su
pažindino daugelį asmenų ir įstaigų su dabartine lietuvių 
tautos padėtimi. Plaukia palankūs atsakymai. Bet beldi
masis į atsakingų žmonių sąžines turi būti praplėstas. Jis 
darytinas visuose miestuose ir miesteliuose. Kiekvieno dis- 
trikto gyventojai turėtų pasiekti savo atstovus Kongrese 
ir juos informuoti.

Šalia Kongreso atstovų, pasiekime ir savo gyvenamų 
vietų spaudą. Laisvoje Amerikoje laisva spauda negali pa
likti kurčia ir neregė tam, kas šiandie darosi Lietuvoje! 
Mes čia turime ypatingu dėkingumu paminėti Brooklyn© 
vyskupijos laikraštį „The Tablet”, šio laikraščio puslapiuo
se patekusios žinios negalės neatkreipti dėmesio ir labai 
aukštai esančių žmonių.

DIKTATORIŲ PRIEMONES EUROPOJ
Šio antro pasaulinio karo 

tragedijoj, greta su kitomis 
nelaimėmis ir žmonijos var
gais, turi būti atskirai pami
nėtas masinis ir beatodairi- 
nis gyventojų kilnojimas.

Žmonių stumdymo inicia
tyvos pirmoji griebėsi Sovie
tų Rusija, dar apie 1920-1922 
metus. Visiems yra atminti
nos masinės ukrainiečių, suo
mių — karelų ir kitų tauty
bių deportacijos iš jų amžiais 
gyventų sričių į Sibirą ir ki
tas tolimas Sovietų Sąjungos 
vietas.

Netrukus, ši praktika tapo 
viena iš pagrindinių sovieti
nio režimo vidaus konsolida
cijos priemonių.

Per visą Sovietų Rusiją, 
lyg tie grybai po lietaus, pra
dėjo augti koncentracijos 
stovyklos. Ir šiandien politi
nių kalinių juose skaičius jau 
toli prašoko dešimt milijonų. 
Net ir karas padėties nepa
keitė: kalinamieji kaip sėdė
jo, taip ir sėdi koncentraci
jos stovyklose.

Ši Sovietų praktika, mato
mai, patiko ir fašistinei Vo
kietijai. Hitleriui valdžią 
1933 metais užgrobus, ir Vo
kietijoje pradėjo augti kon
centracijos stovyklos. Į jas 
buvo grūdami demokratinio 
nusistatymo žmonės, jų tar

pe nemažas skaičius žydų. 
Tie žmonės ten kankinami ir 
šiandie.

Molotovui su Ribbentropu 
garsiąją 1939 m. rugpiūčio 
23 d. sutartį pasirašius, žmo
nių deportavimo praktika 
tarp abiejų totalitarinių re
žimų buvo suvienodinta ir 
virto kasdieniniu reiškiniu.

Buvo pradėta nuo žmonių 
trėmimo Lenkijoje.

Iš Rytinės Lenkijos šimtai 
tūkstančių buvo sovietų iš- 
deportuoti į Sibirą, tiek pat 
išdeportavo ir vokiečiai iš 
Pamario, Poznanijos ir va
karinių Lenkijos sričių, žy
dus pradėta sistemingai su
varinėti į „ghettus”, 1940 me
tais abu diktatoriai sutarė 
vykdyti vadinamąją „gyven
tojų repatrijaciją”.

Pagal atskirą, tuo reikalu 
pasirašytą sutartį ir minint 
vien • Pabaltį, 1940 metų ru
deniu pradedant, iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prasidėjo 
masinė vadinamųjų „Volks- 
deutscho” (vokiškosios tau
tybės) išgabenimas į Vokie
tiją.

Nuo sovietų teroro bėgda
mi, išgabenamų tarpan užsi
rašė ir daug tikrų lietuvių, 
latvių, estų.

Tuo pačiu metu daug lietu-

vių buvo varu iškraustyti iš 
Klaipėdos krašto ir Suvalkų 
trikampio, kurį vokiečiai jau 
1939 metais paskelbė savo 
nuosavybe.

Panašių priemonių rusai 
griebėsi ir Lietuvoje. Tūks
tančiai lietuvių pradėjo būti 
suiminėjami, grūdami į pre
kinius vagonus ir gabenami 
į Sibirą.

Kas Lietuvoje buvo numa
tytas išdeportuoti ir kaip ta 
deportacija buvo vykdoma, 
labai ryškiai matosi iš sovie
tų oficialių dokumentų.

Į Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rankas patekę sąrašai 
rodo, kad apie 90% visos lie
tuvių tautos turėjo būt išde- 
portuota. Deportuojamųjų 
vieton sovietai pradėjo siųs
ti iš kitų Sovietų Sąjungos 
sričių paimtus žmones. 1941 
metų pavasarį Lietuvoje at
sirado net mongolų kilmės 
kolonistų.

1941 metais vasarą užėjęs 
rusų-vokiečių karas šią lie
tuvių tautos naikinimo ban
gą, kuriam laikui, sutrukdė.

Bet neilgam: čia pat, pas
kui pirmąsias vokiečių divi
zijas ir Gestapo dalinius, pra
dėjo plaukti įvairios vokiečių 
„Einsiedlungs” įstaigos, nau
ji lietuvių tautai naikinti šta
bai.

Lietuviai ir vėl pradėjo bū
ti grūdami, šį kartą Vokieti
jon, kas į karo fabrikus, kas 
į koncentracijos stovyklas.

O Sibirą pasiekę lietuviai, 
jokios pagalbos neprieinami, 
baisiose sąlygose viens po ki
to gęso...

Lietuvių vieton pradėjo 
plaukti vokiškieji kolonistai.

Planingai ir be atodairos į 
lietuvio teises, vokiškieji ko
lonistai pradėjo užiminėti ge
riausius lietuvių ūkius, ir tai 
turtingiausiose Lietuvos sri
tyse. Pirmiausia, tų ūkinin
kų, kurie Sovietų buvo 1940- 
1941 metais išdeportuoti.

Lietuvos ūkininkai, vos po 
trumpo įspėjimo, buvo ver
čiami iš savo šimtmečiais gy
ventų sodybų nešdintis kaip 
kas stovi. Ir tik nedaugeliui 
buvo suteikta „privilegija” 
pasilikti vokiškojo šeiminin
ko bernu...

Tuo tarpu rinkosi nauji de
besys. š. m. liepos pradžioje 
vokiečiai griebėsi naikinti 
paskutinius žydų ghetto. So
vietų frontas jau artėjo prie 
Vilniaus. Diena iš dienos au
go įvairaus plauko atbėgėlių 
skaičius iš Rytų. Su besitrau- 
čiančia vokiečių kariuomene 
plaukė rusai kolaboracijonis- 
tai ir šiaip karo atblokšti 
klajūnai.

Jų tūkstančiai paplito po 
visus Lietuvos kaimus. Lie
tuvos ūkininkai buvo įparei
goti juos priglausti ir mai
tinti.

Naujai atsiradę Lietuvos 
atbėgėliai Švedijoje mums 
praneša, kad kaip tik šis at
bėgęs elementas šiandien ir 
naudojamas naujai steigia
miems kolchozams užpildyti.

O Lietuvos ūkininkai, al
kani, apiplėšti ir basi, nesi
baigiančiomis virtinėmis, 
žiauriųjų čekistų saugojami, 
ir vėl savo Kryžiaus keliu 
traukia tolimųjų Rytų link...

Maskva eina savo senais 
keliais: šimtai tūkstančių 
žmonių ir vėl pradėta kilnot 
iš vienos srities į kitą, ir vėl 
Ukrainoje, Baltgudijoje, Lie
tuvoje, Lenkijoje.

Kilnojimų tikslas nesikei
čia: ištuštinti vakarines sri
tis nuo rusams ir komunis
tams neprielankaus elemen
to.

Ir vėl tęsiama žiauri „re
patriacijos” komedija: prie 
padorių gyvenimo sąlygų 
pratę žmones masiniai grū
dami į Sibirą, į jų vietas at
gabenami komunistinėje san
tvarkoje išauklėti vergai.

Tokia tai prasmė neperse
niai Maskvos sugalvotų ir jos 
surašytų „sutarčių” tarp Uk
rainos, Baltgudijos, Lietuvos 
ir Lenkijos, kurias Maskva 
vadina Tarybinėmis Respub
likomis.

* LAIC.

ŠV. PRANCIŠKAUS MALDA
(Šv. Pranciškaus šventės 

proga, spalių 4 d.)

Šv. Pranciškus niekuomet 
nerašė ir nebūtų galėjęs pa
rašyti mokslo knygos apie 
maldą ir apie Dievo meilę. 
Kas taip myli, kaip jis mylė
jo, tas savo dvasia tiesiog 
supranta ir mato, o ne pro
tauja. Kas protu nagrinėja ir 
svarsto meilę, tas stojas vir
šum jos, arba iš meilės pasi
darė įprotį, pareigą ar atsi
minimą.

Apie Šv. Pranciškaus mei
lę ir maldą patiriame iš tų 
mažų nuotrupų, kurios apima 
jo nurodymus, patarimus ir 
kelias jo paties maldas.

Šv. Pranciškus visų la
biausiai aukštino „Tėve Mū
sų”. Savo broliams, kurie ne
moka skaityti, jis liepia šią 
maldą sukalbėti septynias
dešimt penkis kartus per 
dieną. Jis pats niekados nesi
liauja kalbėjęs „Tėve Mūsų”, 
jaučia šios maldos gilų dvel
kimą, kurį įprotis nudildo ir 
išnaikina šiaip jau paviršuti
niškose sielose. Ta malda 
virsta jo mąstymu ir jo gin
klu. Jis beveik nesupranta, 
kad būtų galima dar ir ki
taip melstis.

Be „Tėve Mūsų” jis buvo 
prisirišęs prie liturginių mal
dų, kadangi jos ėjo iš Bažny
čios, kuri perduoda Kristaus 
gyvenimą laiko prasme. Pa
tiko jam tos maldos dėl to, 
kad jos buvo bendros dvasi
niu požiūriu, o Jėzus priža
da išklausyti maldas tų, ku
rie drauge susiėję melsis.

Mokantiems Asyžietis įsa
kė kalbėti brevijorių. Bet jis 
nerado reikalo sykiu skaityti 
psalmes banyčioje. Šv. Pran
ciškus teikė pagarbą ceremo- 
nijalui ir net žavėjosi juo, 
bet su juo nesusirišo. Mėgo 
maldą, bet jos nesusiejo su 
kuria nors vieta. Už tai ga
lėjai jį matytt~brevijorių kal
bant grotoje, miške, gatvėje, 
saulei kaitinant, lyjant ar 
sningant. Ir drauge su juo 
gieda laukuose žiogas ar 
žvirblių pulkelis čirškia. Bet 
tai jo neblaško ir netrukdo: 
čia tartum jo choras, nes 
šventasis mėgo sutelkti vi
sus pasaulio balsus ir iš jų 
sudėti savo himną Dievui.

Paties Šv. Pranciškaus 
malda pirmiausia yra šlovė ir 
padėka. Jis gieda kaip vytu
rėlis, pakilęs į saulę, karto
damas tą pačią melodiją: vi
sur ten girdėti — Dievas. 
Dievas yra išmintis, Dievas 
yra meilė, Dievas yra tiesa. 
Paskendęs dieviškoje didy
bėje, jis į padėkos maldą 
šaukia visą pergalėtojų ir ko
vojančių Bažnyčią, nuo Sera
finų ligi kūdikėlių vystyk
luose, nuo senovės pranašų 
ligi savo laikų menkiausio 
žmogelio.

Kaip vyturėlis, Asyžiaus 
šventasis vis su didesniu už
sidegimu ir dvasios pakilimu 
gieda: Dievas yra geras, be 
galo geras; Dievas yra vie
nas gerumas, aukščiausias 
gerumas. Šv. Pranciškaus ti
kėjimas Dievo gerumu persi
duoda kitiems, nes tai kon
kretus tikėjimas, kuris tar
tum apčiuopiamai jam pasi
tvirtina visame pasaulyje.

Jo maldoje, be šio dvasinio 
tikrumo, kad Dievas yra auk
ščiausiasis Gėris, dar prasi
muša nusižeminimas, nes ta
me dieviškame gerume žmo
gus išnyksti, kaip lašelis jū
roje. Iš tų padėkos ir garbi
nimo giesmių trykšta nusiže
minimas ir dėkingumas, išsi- 
liedami džiaugsmu. Tas pran
ciškoniškas džiaugsmas pir
miausia yra savęs, ir savo pa
ties kryželio užsimiršimas 
Dievo didybėje, tai džiaugs
mas ir troškimas kentėti 
drauge su Jėzumi Kristumi.

Šv. Pranciškaus parašytos 
maldos nuskamba džiūgau
jančiu šlovinimu, bet tos mal
dos, kurias jis sudėjo vienat
vėje verkdamas ir dejuoda
mas, buvo taip pat paties sa

vęs ištyrimas Dievo akivaiz
doje, atgailaujančios širdies 
rauda, gyvenimo ir ypač Jė
zaus Kristaus kančios ap
mąstymas. Tomis valandomis 
taip susigraudindavo, kad jis 
galėjo gatvėmis eiti verkda
mas, ragindamas žmones ap
raudoti Viešpaties kančią.

Vienok visa tai tėra išvir
šinė šventojo maldos išraiš
ka. Jam vienam ir Dievui tė
ra žinoma jojo išvidinis kili
mas mąstyme, jo pasišalini
mas vienatvėje, jo naktys 
praleistos ašarose, jo dva
sios pagavimo valandos.

Ir ne jisai pats, o Dievas 
mums per stigmatų stebuk
lą leidžia truputėlį žvilgterė
ti į Jo šventojo maldą.

Būdinga toji malda prieš 
stigmatų atsiradimą. Jis au
koja ne save Dievui, bet vi
sus savo dvasinius sūnus, 
tiek ir gyvenančius, tiek ir 
busimuosius. Tai broliškos 
meilės malda.

Jis pats sakosi tesąs dul
kė, niekas Aukščiausiojo aki
vaizdoje: „Kas Tu esi ir kas 
aš?” Tai nusižeminimo gel
mių neša jį meilė, ir jis rašo:

— Mano Viešpatie Jėzau 
Kristau, suteik, kad aš siela 
ir kūnu patirčiau tuos skaus
mus, kuriuos Tu iškentėjai 
per savo karčią kančią.

— Suteik, kad savo širdy
je kiek galint jausčiau tą be
galinę meilę, dėl kurios, Tu, 
Dievo Sūnus, pakėlei tokią 
didelę kančią už mus nusi
dėjėlius.

Tai tikros meilės malda — 
tos meilės, kuri peprašo ma
lonumų, bet trokšta susivie
nijimo, neieško numylėtinio 
džiaugsmų, bet — skausmų.

Gal jokis kitas žmogus nė
ra niekados drįsęs tiek daug 
prašyti iš Viešpaties. Ir Vieš
pats nesigaili savo dosnume. 
Šv. Pranciškus gavo, ko bu
vo maldavęs. Jo malda buvo 
išklausyta, ir tai atsitiko ne 
ankštame kambarėlyje, ne į 
tarp bažnyčios sienų, bet ant' 
kalno, kaip ant kokios nau
jos Kalvarijos, kvepiant gi
rios medžiams, kada pasku
tinės žvaigždelės mirksi auk
štai danguje ir kada žemė 
tartum atgyja iš nakties prie
globsčio.

Niekados jokis žmogus nė
ra priėmęs didesnės dovanos 
su tokiu nusižeminimu.

(Pagal Dr. A. Gemelli, O. 
F. M.)

A. V.

A. Vienažindys

ŽIRGELIAI SUKINKYTI

Žirgeliai sukinkyti,
Prie gonkų pastatyti!
Sudiev, sudiev, miela sesute!
Nebegreit pasimatysim...

Matyt gal pasimatysime,
Susitikt gal susitiksime,
Bet jau drauge vienam būrelyj
Mes tavęs neblinksminsme.

Tavo balto nuometėlio,
Išpints kaspinėlis,
Nebepritiko prie vainikėlio,
Prie aukso galionėlio.

Kur dėjai vainikėlį
Nuo šilko kaspinėlio?
Kam sumainei aukso žiedelį
Ant baltų rankelių?

Skirkis nuo motinėlės
Ir nuo tikro savo tėvelio;
Jau surištos tavo rankelės
Su rankelėms bernelio.

Argi tu nesigaili
Skirtis nuo motinėlės!
Nebeatlėksi kas vakarėlis
Su sparnais gegužėlės.

Nors per dienas kukuosi,
Nors per dienas linguosi,
Bet savo motutei vargelių
Kas karts nepadejuosi.

Sudiev, sudiev, sesute,
Jau reiks mums atsiskirti:
Lauk žirgeliai, lauk juodbėrėliai,
Prie gonkų pastatyti.
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 x i^vyzdingiausiai su 
damas, kad jų pasiaukojinO darbą PFac 
žmonijai yra aukščiausiAjtijr v°kieč 
laipsnio. Savo radijo kalbolį užpuolė. Tuo n 
jis ragino juos dar aktyvia?e^ęti su 
dalyvauti, pareikšti sau visas pasaulis — 
nuomones organizacijos dabis metus graikų š 
buose. Į-jga savo veikimą s

„Visuose karo teatruosa^^1’ , .
sakė pirm. O’Connor, „Rat>1nau^.sa^e^.^ 
donoj o Kryž. veikla yra viji^’ Pn® as^ 
nas patarnavimas vyrams a^“arymo P1 
moterims, kurie tiek dau^P™' aua0r. J1 
aukoja mūsų tautai. Raud|0alls Pas^r^as> 1 
nasis Kryžius jūsų vardu tali’1 Fondą, 
nauja; visiems malonu žinrJS i^0 rusėjo 
ti, kad kraujas, kuris siunči|,?vauti buvo įdomu, 
mas užsieniui, karo pakietinu „šalpos ir i 
belaisviams, Jungt. Tauj^yti universiteti 
kareiviams priešo rankoaLeji graikų dvas 
slaugės, kurios įstojo tamiįiarymo ceremoni; 
bon, tikrai išgelbsti mū&pamaldomis.
vyrų gyvybę” rjapie Graikiją pa:

Šiuos patarnavimus mūJiveikslai apie varj 
vyrams ir moterims visai® ir šalpos reikalnų 
pasaulyje parūpinti, Raudinti šalpos dari 
nasis Kryžius išlavino dljoj: moterys tais, 
džiausią skaičių apmokanti rūšiuojančios rūb 
darbininkų, kurie stengia!;šimtinius ir veikėj 
daryti tai, ką jūs darytumiskalbėtojas baigia i 
savo namuose, savo sūnumi^: „Kur yra bent ti 
dukterims, vyrams ir bnujie už Graikiją ko1

Visi Pagelbsti Raudonajam 
Kryžiui

Milijonai Raudonojo Kry
žiaus savanorių per keleris 
metus žymiai prisidėjo prie 
išnaikinimo karo nelaimių ir 
šiandien mato, kad jų dar
bas buvo tkrai naudingas

Milijonai jų pagamintų 
bandažų ir kitų chirurginių 
reikmenų dabar vartojama 
Prancūzijoje. Jų supakuoti 
siuntiniai ramina mūsų su
žeistuosius ligoninėse. Ir mi
lijonai kitų, kurie aukojo 
kraują per Raudonąjį Kry
žių, žino, kad tūkstančius 
mūsų vyrų uniformose krau
jo plazmos perliejimai išgel
bėjo nuo mirties.

Tarpe milijonų savanorių 
yra daug įvairios tautinės 
kilmės amerikiečių. Susi
rinkdami bažnyčių ir frater- 
nalėse salėse, privačiuose na
muose ir kitur, jie stengiasi 
atlikti savo dalį, kad tik pa
dėtų mūsų jauniesiems tar
nyboje.

Be abejo, mūsų unifor
muoti vyrai yra dėkingi vi
soms grupėms, vyrams ir 
moterims, kurių daugelis iš 
jų turi savo šaliai prisiriši
mą, kurio nei karas nei me
tai negali suardyti.

Daugelis iš jų turi gražius 
prisiminimus apie savo tėvų 
šalį, bet visi, ar tai lietuvių, 
vokiečių, jugoslavų arba ita
lų kilmės, šiandieną priside
da prie Amerikos karo pas
tangų. Jie įvertina reikalą ir 
sunkiai dirba, ir jų darbas 
padeda suteikti Amerikos 
kareiviams geriausia medi- 
kalę priežiūrą.

Bet savanorių grupės ne 
tik prisidės prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus svar
bios veiklos šiame kare. Jie 
gausiai prisideda prie fondų, 
per kuriuos galima išlavinti 
Raud. Kryžiaus atstovus, ku
rie siunčiami kartu su mūsų 
pulkais į karo frontus pri
žiūrėti sužeistus, ir sudaryti 
pasilinksminimo punktus 
mūsų kariams ir jūreiviams 
viename iš Raud. Kryžiaus 
klubų, kurie yra išskirstyti 
visose pasaulio dalyse.

Matome, kaip šių patarna
vimai yra įvertinti karių 
laiškuose. Pirmose invazijos 
dienose Normandijoj rapor
tai pranešė apie įvairius ban
dažus ir chirurginius įtaisy
mus, kurie buvo padaryti 
Raud. Kryžiaus savanorių. 
Kraujo plazma vaidino svar
bią rolę sužeistiems, ir Raud. 
Kryžiaus darbininkai pribu
vo karo laukuose tuoj po pir
mųjų kovų. Jie prižiūrėjo su
žeistuosius, gamino valgį, iš
dalino reikalingus reikmenis 
ir pasitarnavo įvairiais bū
dais.

Šie Raud. Kryžiaus patar
navimai nebūtų įvykę be tų 
naminio fronto milijonų, ku
rie prisidėjo savo darbu ir 
gausiomis aukomis per Rau
donojo Kryžiaus fondo vajų 
praeitą kovo mėnesį.

Remkime Raudonąjį Kryžių
Pareikšdamas, kad Ameri

kos Raudonasis Kryžius pri
klauso visiems žmonėms, ir 
kad Raudonojo Kryžiaus idė
joj yra viltis žmonijos, Basil 
O’Connor, naujai paskirtas 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas, savo pir
moje radijo kalboje po išrin
kimo prašė kiekvieno vyro ir 
moters aktyviai dalyvauti 
Raudonojo Kryžiaus veiki
muose. Visi amerikiečiai, ar 
tai lietuviai, vokiečiai, pran
cūzai, italai ar kitos kilmės, 
kaip ir šeimos, kurie šioje 
šalyje per ilgus metus gyve
na, yra naudingi.

Neseniai pirm. O’Connor 
gyrė visus tautinės kilmės 
amerikiečius dėl jų Raudono
jo Kryžiaus veikimo pareikš-

liams, jeigu jūs patys tamsavo pareiga Gr
būtumėt. Vienas grail

Nepaisant didelio skl"^ koloniJ
čiaus apmokamų darbininkLfoose kraštuose sk
Raudonasis Kryžius šiandii^ ligos, badas, 
kaip ir praeityje, veikia t 
dėl, kad jį remia milijonai s 
vanorių skyriuose. Per šiu( 
savanorius Amerikos Raud 
nasis Kryžius atstovai!^. bada„
Jungt. Valstybių žmones. bet

Kaip kiekvienas žino, Ą pag^a graįka 
merikos Raudonasis Kryžii pagelbsti] 
yra dalis pasaulinės organ įvairi
zacijos, Tarptautinio Raudi Skouras 1

sieto pirmininkas 1 
Skouras, teatrų m; 
pareiškė, kad kare

no j o Kryžiaus Komiteto
Raudonojo Kryžiaus draug
jų Lygos Ateiti slepia ka įTa ^tim 
audra. Bet galime būti tik ■
kad, nepaisant karo eigo ; ... 5 F 
Raudonojo Kryžiaus atsak
mybė nepasikeis. Darba liiės šalpos rekordą 
greičiau, pasididins. 0ssrity gal darbšči

kasmet į Ameriką 
to po 5,000 Graiki

„Raudonasis Kryžius turi saikams šelpti foi 
dalyvauti šelpime neturting .liniukas Oscar Br 
Europos žmonių. Mūsų kai įbrėžė, kad Grail
veikimai tęsis daug metų p gaunanti daugiau 
taikos. Atsiminkime, ks i negu bet kada yra 
naujas pasaulis, kurį m 
pastatysime ant dabartini -t istorinis rekordas

Graikijai šelpti pasi

baisios ugnies pelenų, turi kalbėtojas dži 
apsaugoti Raudonojo Kr; hd amerikiečiams 
žiaus idėją.” sjakanadiečiai.

AR

Indai Nesutaria
Dėl Ateities

arijoj šalpą prižiū 
ir šveicarai

»Graikijai labai 
Akai Washingtona 
^įsitikino, kad

Anglijos valdoma Indi; 
turi 390 milijonų gyventoj 
Iš jų 255 mil. yra indusų t 
kėjimo, o 94 milijonai mah

Patenka patiems g

metonų. Indusams vadovai Į|įv^ iątMNFi 
ja Mohandas K. Gandhi, UEDE
mahometonams — Mohamn 
med Ali Jinnah. MANI

Indusai ir mahometonai Ii 
bai nesutinka. Juos skiria t 
kybinė nesantaika. Indusi 
nori vienos nepriklausoma .. 
Indijos valstybės. Mahomete 0---------r —-
nai nori dviejų Indijos vali 0 k^ne, taip, 
tybių, kurių viena būtų indi diena ^5' 
siška, antra — mahomete dukrele, ką reišk 
niška. į

~ jų- • t- u x savo garbe ir paGandhi ir Jinnah turėjo 1 nėra mita. 
gus pasitarimus, bet jie baj ta
gėsi be jokio susitarimo. Ma manęs n 
hometonai nenori būti mažu M ne? Nelaimingi 
ma indusų kontrolėje. JH ir mudu drauge į 
linkę būti anglų valdžioje [• 
nei indusų valdomoje Indijo 
j e.

Vertė A. V

(Tęsii
jei mirtis taip mi

savo garbe ir pa

,Mna, Tu manęs n

Anglija nenori pripažinti In 
dijai nepriklausomybės.

KANADOS KARDINOLAS 
PAS POPIEŽIŲ

atsakiau:
M, vaizduotė yra 
į^ulis — skudur; 
0iai jis pastatyti 

įstoti į trapistų
5 tikrai žinočiau, ka 
.‘įsisukti su gražiais 
J ^gaišdama ten pa 

ir gražumą. Bet m 
įleidžia. Paaiškii 
Me, ir tikėkite, k; 

p esant man skiri 
įM ne todėl, kad 
’katastrofų, kurios

Pas popiežių Pijų XII ii
Kanados atvyko kardinolas
Jean-Marie Villeneuve, Que 
beco arkivyskupas. •'-tobiruių, kutios

Prieš išvykdamas iš Que menantiems žmo 
beco, kardinolas Villeneuve 
pietavo drauge su Roosevel 
tu ir Churchilliu.

jĮa. palaidojau sva; 
Mus, siauro akin 
M sieloj, nes šiaų 
„"maža senelė, kui
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WASHINGTON,lt

bsti Raudonajam 
Kryžiui

TEN NE VIETA BALTAJAM GYVENTI DŽIAUGIAMASI KNYGA APIE LIETUVĄ
aptynių milijonų graikų 
;a, kurios sūnų Amerikoj 
400,000, šalpos darbe yra 
a pavyzdingiausiai susi- 

, .Irkusių. Jie darbą pradė- 
LiU^lkai tik italai ir vokiečiai

> mo- 
tu graikus gelbėti susi
mo visas pasaulis — ir 
ftrejis metus graikų šal- 
įstaiga savo veikimą su- 

jo išvystyti.

žmoniją 
laipsnio, d

Raudonojo Kry- 
jonų per keleris Tuo
iai prisidėjo prie 
karo nelaimių ir 

ato, kad jų dar- 
tkrai naudingas 

jų pagamintų 
kitų chirurginių 

labar vartojama
3. Jų supakuoti 
amina mūsų su- 
ligoninėse. Ir mi-
4, kurie aukojo 
Raudonąjį Kry- 

cad tūkstančius 
miformose krau- 
perliejimai išgel- 
rties.
Ii jonų savanorių 
Įvairios tautinės 
erikiečių. Susi- 
žnyčių ir frater- 
, privačiuose na-

nuomoj
buose.

»VisiiOį
sakėsi
donojok
nas pataį draikų naujų sandelių, 420 
moterių, 
aukoja į 
oasis
nauja- vfe ■*5- Končiaus pasKirras, at- 
ti.kad'to? vavau Lietuvių Fondą. A- 
mas
belaisvia^Palyvvauti b^vo idomu> k£* 
kareivianj 
slaugės,
boo, tih' [A-uk®tieji graikų dvasiš-

Šiuos
vyrams ir
pasaulyje ^rdą ir šalpos reikalingu-

54th St., prie East River 
w Yorke, atidarymo pro- 
BALF pirm. kun. Dr. Juo- 
B. Končiaus paskirtas, at-

rymas įvyko rugsėjo 12

•adinčiau „šalpos ir ru
jas tvarkyti universitetu”.

i atidarymo ceremonijas 
dėjo pamaldomis.
ilmoj apie Graikiją paro- 
i paveikslai apie vargą.

u?, jie stengiasi P,arodyti šalPos darbai
ris i kad tik ^i&erikoj:dalį, kad tik pa- 
jauniesiems tar-

kams, o ne jų okupantams 
vokiečiams. Pašalpą okupuo
to j Graikijoj prižiūri neutra
lių valstybių, Švedijos ir 
Šveicarijos atstovai, šalpą 
Graikijoj išdalino patys grai
kų komitetai.

Į New Yorko sandelius at
siųstus rūbus paruošia ir 
persiunčia į St. John’s, Ka
nadą, iš kur laivai, su para
šais „Mercy Ship to Greece”, 
alijantų ir vokiečių pralei
džiami į Graikiją. Pašalpa 
graikus pasiekia greit. Pav. 
laivas išsiųstas sausio 1 d.— 
Graikiją pasiekia vasario 2d.

Graikai susitvarkę rūbų 
sandelius

Graikų sandelių vedėjai 
buvo malonūs aprodyti mil
žiniškas patalpas rūbams 
Graikijai paruošti. Sandelį 
pasisamdę penkeriems me
tams. Tas parodo, kad jie pa
šalpos darbą mano tęsti ga
na ilgai. Vien tik sandeliuose 
dirba 40 darbininkų. Be to, 
graikai turi panašius sande
lius San Francisce, Bostone 
ir kituose miestuose.

Graikams daug sudovano- 
ja naujų medžiagų. Joms 
kirpti sandėly įsteigtas kir
pimo skyrius. Nusistebėjau, 
kad iš naujos medžiagos čia, 
kur darbininkas daug bran
gesnis, negu Graikijoj, siu
vami nauji rūbai. Sandelio 
užvaizdos įrodinėjo, jog tai 
užsimoka, nes dirbama dide
liu mastu.

Rūbų paruošimas
Rūbų iš Amerikos ir Kana

dos žmonės ir įstaigos siun
čia medinėse, popierinėse dė
žėse ir maišuose. Vilnonius 
drabužius suvynioja su naf- 
talinu. Graikų sandėlis turi 
sutartį su valykla ir skalbyk
la, kurios nebrangia kaina 
rūbus išvalo. Be samdomų 
darbininkų, kurie atlieka 
sunkesnius darbus, jie turi 
daug savanorių, kurie nemo
kamai, atliekamu laiku, šiam 
kilniam darbui prisideda.
Suruošti rūbai suspaudžiami

Moterys ir merginos rūbus 
surūšiuoja: vyrams, mote
rims, vaikams vilnonius ir 
kitų medžiagų drapanas, 
rankšluoščius, paklodes ir 
kitokius drabužius ir užklo- 
dalus. Suspaudžiama 80 vy
riškų kostiumų arba 300 vai
kučiams drabužių į vieną 
pundą. Spaudžiamoji mašina 
pundą suspaudžia į plytos pa
vidalo keturkampį siuntinį. 
Šimtui svarų rūbų vartoja 6 
uncijas naftalino, kad kan
dys nesuėstų. Rūbai savyje

graikai netaiso. Didžiau- 
tačiau, problema, avaly- 
porų nesumaišyti. Todėl, 
siųsite avalynę mūsų įs-

INDIJOS ĮDOMYBES

pa-

„A- 
jau

nes Europos tautoms, pate
kusioms į tą pat^ Maskvos ir 
Berlyno imperializmo pavo
jų”.

Keliasdešimts šios knygos 
egzempliorių jau pasiekė ir 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Knyga turi 447 pusla
pius, su dviem žemėlapiais ir 
daugeliu paveikslų iš Lietu
vos kultūrinio gyvenimo.

Ypatingai gražus viršelis 
— lietuviškais kryžiais pa
puošta sodyba, o viršuje per 
visą puslapį didelis baltas 
Vytis, kurį supa raudoni, lyg 
liepsnų liežuviai. Knygoje 
nupasakota lietuvių tautos ir 
valstybės praeitis, kruvinos 
kančios nacių ir bolševikų o- 
kupacijose ir kovos dėl lais
vės. Knygoje labai gausu 
faktų, pačių naujausių. Ne
reikalingų posmų nėra, reda
guota gražiai, šis leidinys 
galėtų būti pavyzdžiu šiame 
krašte leidžiamoms knygoms 
apie Lietuvą.

„Kai mes keliavom upės 
aukštupiu, pastebėjome vie
tinių skirtumus. Kaimai pa
lei upę buvo nešvarūs, bet 
jų gyventojai buvo sveikesni, 
matyti, geriau mintą. Jie visi 
buvo švaresni. Elgetavimo 
nesimatė. Toliau keliaudami 
sutikome žmonių, atrodžiusių 
mus įtariančiais. Jie žvelgė 
į mus slaptai iš krūmų ir už 
namų. Moters ypač domėjosi, 
bet gėdijosi.

„Mes matėme žmones besi
meldžiant upėje ir ant upės 
krantų deginančius savo mi
rusius. šį paprotį Abdul lai
ko beveik velnišku. Jis laiky
davo burną ir nosį, kol pra- 
eidavom.

„Turėtumėt pamatyti lai
velius upėje. Jie nepakeisti 
per šimtus metų... Kai kurie 
laiveliai yra labai gražiai iš- 
piaustyti.

„Mes grįžome ilgesniu ir 
laukiniškesniu keliu. Per ke
turias dienas nematėme žmo
gaus nė žymės. Abi upės pu
sės buvo vien džiunglės. Čia 
buvo daug stirnų, kurių pora 
nušovėme. Sunaudojom daug 
kulkų džiunglių katėms ir ki
tiems mažesniems gyvuliams 
šaudyti. Grįždami matėme 
gyvačių karalienę — kobrą. 
Tai gyvatė, kuri puola ir už
muša žmogų. Ją radome jau 
užmuštą.

„Mes sugrįžome po dviejų 
savaičių pavargę ir išalkę. 
Maitinomės tik kenuota 
kiauliena ir jautiena. Jei kas 
po karo man parodys ar bent 
užsimins apie kenuotą kiau
lieną, aš nebūsiu atsakingas 
už tai, kas gali atsitikti...”

Atsiliepdamas apie naujai 
ispanų kalba išleistą knygą: 
„Lithuania entre Fuego Cru
zado” visoje Pietų Ameriko
je žinomas kultūros savait
raštis „Criterio” rašo:

„Tokios knygos, kaip Ca- 
simiro Verax veikalas, patri- 
jetiškai žadina laisvųjų tau
tų sąžinėje ir nuomonėje sim
patiją, kuri padės įgyvendin
ti kilnius lietuvių tautos i- 
dealus”.

Argentinos ukrainiečių sa
vaitraštis „Perelom” ilgoka
me straipsnyje apie tą kny
gą atsiliepia: „Casimiro Ve
rax kūrinys, be abejo, yra 
vertingas indėlis į politinę li
teratūrą ispaniškai kalban
čiuose kraštuose. Jame auto
rius įtikinančiai ir gausiai 
nušvietė įvykių raidą toje 
Europos dalyje, kuri yra tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Šis darbas palengvins 
svarstyti įžymiems politi
kams, žurnalistams ir moks
lininkams klausimus, audrin
gai kunkuliuojančius dabar
tiniame Europos persilauži
me.

„Pietų Amerikos kontinen
to supažindinimas su Lietu
vos padėtimi palengvins ne 
tik lietuvių tautos kovą; jis 
naudingas visoms dėl savo 
būvio kovojančioms Centrali-

Indijoje šiandie daug Są
jungininkų karių, daug ten 
lietuvių amerikiečių karių. 
Štai ten vienoje bazėje yra 
Wally Saunoras, „Amerikos” 
skaitytojų Rochestery sūnus. 
Savo tėvams jis dažnai 
rašo savo įspūdžius.

Naujausiame laiške 
merikos” skaitytojams
pažįstamas Wallie štai ką pa
rašė:

„Gyvenimas čia bazėje yra 
visai pakenčiamas, kiek tai 
liečia tropikų kraštą. Bet už 
bazės ribų gyvenimo sąlygos 
visai kitokios, ypač lietaus 
sezono (monsuno) metu.

„Pirmiausia, šis kraštas 
yra pekla, kur visai ne vieta 
baltajam gyventi. Prailgin
tas čia buvimas paliks žymių 
ir stipriausiam asmeniui. 
Vandens gali gerti tik tada, 
kai jis išvalomas. Maistas be 
skonio. Karštis toks, kad 
žmogų gali padaryti bepro
čiu, ir kartais taip atsitinka. 
Visur pilna ligų ir beveik ne
įmanoma jų išvengti. Iki šiol 
aš buvau dar laimingas. Ma- 
larija, disenterija ir odos li
gos mūsų kariams reiškia 
daugiau nei žodžius.

„Praeitą mėnesį mes keli 
išvykome už poros šimtų my
lių. Vadovu turėjome vietinį, 
mahometoną. Kelionės vado
vus samdo anglai, o mes juos 
persamdom. Vietiniai ne
mėgsta anglų, kalbant švel
niai, dėl svarbių priežasčių...

„Mūsų vadovo vardas buvo 
Abdul. Jis skyrėsi nuo kitų 
vietinių — jis buvo linksmas 
ir norįs dirbti. Jo anglų kalba 
buvo silpna, o mūsų žinoji
mas jo gimtosios kalbos — 
dar prastesnis, bet, pasinau
dodami ženklais, mes susi
kalbėjome.

,,Abdul mėgo kalbėti apie 
politiką, bet dauguma jo idė
jų buvo virš mūsų galvų. Bet 
iš jo supratome, kodėl Indi
ja nėra nepriklausoma. In
dija yra pasidalinusi tikybi
niai, ir vieni nekenčia kitų. 
Abdul yra mahometonas; jis 
nekenčia indusų ir indusų va
dą Gandhi jis laiko blogiau
siu žmogumi Indijoje. Jis 
nekenčia indusų, juos laiko 
pagonimis, vienoje klasėje su 
vokiečiais ir japonais. Iš ki
tos pusės, mahometonus jis 
laiko toje pat klasėje su an
glais ir amerikiečiais. Jis vi- 

i sai nepaiso indusų, savo tau-

turi drėgmės, todėl apvynio
jami stora, drėgmę sugerian
čia popiera. Antras popieros 
lakštas drėgmės iš oro į pun
dą neįleidžia.

Pundas suveržiamas meta
liniais lankais, įvyniojamas į 
stiprų audeklą ir užrišamas. 
Ant pundo uždedamas para
šas: iš kur, kam, ir kas siun
čiama. Tokių pundų trimis 
spaudžiamomis mašinomis 
graikai per dieną paruošia 
per pusantro šimto. Į Grai
kiją jie jau yra pasiuntę virš 
keturių milijonų drabužių.

Avalynės paruošimas
Daug suaukota ir avaly

nės. Labai nudėvėtos avaly
nės 
šia 
nės 
kai
taigai, malonėkite taip pat 
porų nesumaišyti. Geriausiai 
poras surišti. Avalinę su
spausti sunkiau, dėl to reika
linga daugiau laiko. Panaši 
problema yra ir su skrybėlė
mis.

Pasiruoškim saviškiams 
gelbėti

Graikų Amerikoje tėra pu
sė, kiek lietuvių. Laimė, kad 
jie yra geri biznieriai ir su 
kitataučiais palaiko artimus 
santykius, dėl to gauna jų 
paramos. Bet tą galime pa
daryti ir mes, lietuviai.

Šiandien Lietuva yra pa
čiame žiauriausiame karo 
fronte! Kiek Lietuvai šian
dien reikia pašalpos, visi ži
nome. Sakoma, kad Lietuvoj 
net užpuldinėjami ir išren
giami vyrai, tiek desperatiš
kai kai kuriems reikia rūbų!

Kaip tada graikai, taip da
bar lietuviai gali ir privalo 
pradėti dirbti: praktiškai, 
vieningai. Amerikiečiai, gel
bėdami kitoms tautoms, gel
bsti ir lietuviams.

Lietuvių Amerikoj ir Ka
nadoj gyvena veik kiekvie
nam centre. Kiekvienas tu
rime, kurie nori ir gali, Lie
tuvai gelbėti, šiandien Lietu
vai pagalba neatidėtina. Pa
galbą Lietuvai šiandien ir 
duokim. Belaukdami ryto
jaus, galim daugeliui neišgel- 
bėt net gyvybės. Duodami 
National War Fondui, per jį 
duodame ir Lietuvai.

Jonas Valaitis, 
B ALF Rūbų Vajaus vedėjas.

19 West 44 St.
New York 18, N. Y.

Tel. MU 2-8062

„: moterys taisan- 
darbininh bs ir rūšiuojančios rūbus, 
daryti taiįjistų siuntinius ir veikėjai, 
savo naniĄ 
dukterims.

TRŪKSTA CIGAREČIŲ

Cigarečių rūkytojai dar 
negreit galės gauti savo mė
giamos rūšies cigarečių. Vie
na, labai daug cigarečių siun
čiama kariams. Antra, trūks
ta popieriaus.

oje kalbėtojas baigia sa
rdamas : „Kur yra bent trys 
ikai, jie už Graikiją kovo- 

ir laiko savo pareiga Graž
iai dirbti. Vienas graikas 
ko save graikų kolonija.” 
upuotuose kraštuose skur

das, ligos, badas.
omiteto pirmininkas Sy- 

s P. Skouras, teatrų mag- 
tas, pareiškė, kad kare žu- 
gal pusė graikų tautos, o 

santro milijono badauja, 
aučiančios ligos, bet ame- 
iečių pagalba graikams 

trgus perkęsti pagelbstinti. 
Prie šalpos, kuri įvairiais 
dais teikiama, Skouras nu- 
ato kasmet į Ameriką at- 
šžti bent po 5,000 Graikijos 
išlaičių. Ta kryptim jau 

dėję dirbti ir greit pasi- 
dysią vaisiai.
Išorinės šalpos rekordas 
Šalpos srity gal darbščiau- 
as graikams šelpti fondo 
icepirmininkas Oscar Bron- 
er pabrėžė, kad Graikija 

abar gaunanti daugiau pa
peš, negu bet kada yra ga

usi: Graikijai šelpti pasiek- 
s net istorinis rekordas! 
Ypatingai kalbėtojas džiau- 
ėsi, kad amerikiečiams ko- 
eruoja kanadiečiai.

Okupacijoj šalpą prižiūri 
švedai ir šveicarai

Šalpa Graikijai labai pa- 
eitėjo, kai Washingtonas ir 
ndonas įsitikino, kad pa- 

alba patenka patiems grai-

non vienos,vo darbu ir

yžiaus patar- 
įvykę be tų

j fondo vajų 
nesį.

milijonų, ku- 

nis per Raū-

KANADOS
PAS

baisios ilge 
apsaugoti 
žiaus idėją.

O’Connor 
lės kilmės 
į Raudono- 
Lo pareikš-

, mūsų unifor- 
yra dėkingi vi
ms, vyrams ir 
irių daugelis iš 
šaliai prisiriši- 

i karas nei me- 
irdyti.
jų turi gražius 
apie savo tėvų 
ar tai lietuvių, 

islavų arba ita- 
indieną priside- 
rikos karo pas
otina reikalą ir

ir jų darbas 
ikti Amerikos 
geriausia medi-

rių grupės ne 
prie Amerikos 
ryžiaus svar
iame kare. Jie 
?da prie fondų, 
alima išlavinti 
s atstovus, ku- 
kartu su mūsų 
o frontus pri- 
us, ir sudaryti 
io punktus 
ir jūreiviams 

aud. Kryžiaus 
/ra išskirstyti 
i dalyse.
p šių patarna- 
ertinti karių 
aose invazijos 
mdijoj rapor- 
? įvairius ban- 
•ginius įtaisy- 
iuvo padarai 
s savanorių, 
vaidino svar
iems, ir Raud. 
ninkai pribu- 
>e tuoj po pir- 
prižiūrėjo su- 
lino valgį, iš
lįs Reikmenis 
įvairiais bū-

būtumėt
Nepaiso: 

čiaus a 
Raudonai 
kaip ir 
dėl, kad jį 
vanorių 
savanoriaa! 
oasis

Kaip 
merikos Ra:, 
yra dalis 
žarijos, Tr 
nojo Kryti. 
Raudonojo!

Lygos, 
audra. Beta 
kad, n 
Raudonojo! 
mybė 
greičiau, 

„Raudon 
dalyvauti še! 
Europos Ė 
veikimai fe 
taikos, 
naujas

turi 390 
Iš jų 255 b 
kėjimo,o9D 
metanų. Inds 
ja Mohandi: 
mahometonas 
med Ali M

Indusaiirt 
bai nesutinka

Jean De La Brete

MANO DĖDĖ IR
MANO KLEBONAS

Vertė A. Vaičiulaitis

ir

77 METŲ TURTUOLE 
IEŠKO DIVORSO

Jersey City, N. J., teisme 
kreipėsi Martha J. Stewart, 
77 metų senukė, prašydama 
divorso. Jos vyras yra 43 me
tų amžiaus. Juodu apsivedė 
prieš 9 metus. Jai tada buvo 
68 metai, o jos sužadėtiniui 
— 34 metai. Ponia Stewart 
yra turtinga moteriškė, ,.ke- 
čiapo” išdirbystės savininkė. 
Ji kaltina savo vyrą jos pa
likimu ir jos šėrų pasisavi
nimu.

Kai juodu vedėsi, jos su
žadėtinis buvo apdraudos a- 
gentas, gaudavęs 40 dol. per 
savaitę, šiandie jis gauna 30,- 
000 dol. algos per metus.

Karo Taupymo Bonai 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už tiečių. Taip yra visoje Indi-

) laisvą Lietuvą. joje.

— Rugsėjo 30 d. sueina 
penkeri metai nuo mirties 
Juozo Tūbelio, ilgus metus 
buvusio ministeriu ir minis- 
teriu pirmininku Lietuvoje.

H9

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

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

nai nori dtojl 
tybių, kurių 
siška, antra- 

»nąjį Kryžių lmska.
Gandiu ir 

kad Ameri- pasitari# 
Kryžius pri- gėsibejoto 
įmonėms, ir hometonai 
.ryžiaus idė- ma 
jnijos, Basil R'nkg būti $ 

paskirtas nej indusų 
onojo Kry- je_ 
s, savo pir- Kol abi 
>je po išrin- Anglija nenori 
ieno vyro ir djjai nepri ’ 
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tu ir Church 
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(Tęsinys)
■ Sudie; jei mirtis taip mūs nesubiaurintų, norėčiau 

irti. Mirti, klebone, taip, Jūs gerai perskaitėt”.
Jis man rašė diena iš dienos:
Brangi dukrele, ką reiškia paskutinių Tavo raščiu- 
tonas? Prieš tris savaites atrodei tokia laiminga, 

iaugeisi savo garbe ir pasisekimu žmonėse! Na, ne, 
ginute, laimė nėra mitas, ji suras tave. Bet dabar 

ve apėmė vaizduotė, ji tave neša ir kliudo teisingai 
gėti. Regina, Tu manęs neklausei, išnaudojai ugnies 

aužus?, lyg ne? Nelaimingas vaikeli, atvyk manęs pa
turėti, ir mudu drauge pasikalbėsim apie Tavo rū- 
čius”.

Aš jam atsakiau:
„Klebone, vaizduotė yra kvailė, gyvenimas — skar- 
alas, pasaulis — skuduras, iš tolo gana žvilgantis, 

et geriausiai jis pastatyti į vyšnią už baidyklę. Mane 
a noras įstoti į trapistų vienuolyną, brangus klebo

ne! Jei tikrai žinočiau, kad ten man leis retkarčiais 
valsą apsisukti su gražiais kavalieriais, kaip kad jų 

ažįstu, negaišdama ten pasislėpčiau, palaidočiau savo 
jaunystę ir gražumą. Bet manau, kad panašių pramogų 
statutas neleidžia. Paaiškinkit man kiek šituos daly
kus, klebone, ir tikėkite, kad Jūs tik dėl savo optimiz
mo sakot esant man skirtą laimę. Jūs gyvenat kaip 
žiurkė sūry, ne todėl, kad būtumėt savimyla, bet Jūs 
nežinot katastrofų, kurios gali nuslinkti ant galvos 
pasauly gyvenantiems žmonėms.

į Klebone, palaidojau svajones. Esu sena, gera mote
rėlė, sunykus, siauro akiračio, raukšlėta — noriu pa
sakyti, kad sieloj, nes šiaip dar niekad nesu tokia daili 
buvus, — maža senelė, kuri jau nieku netiki, nieko ne
sitiki, kuri sako, kad žemė yra kvaila, nesiliaudama

su savo revoliucijomis, kadangi jos pačios džiaugsmai 
ir svajonės yra sutriuškinti, sutrupėję, virtę neregimais 
atomais... Mano dvasia, jei būtų galima nuo jos numes
ti kūniškąjį apvalkalą, kuris klaidina tyrinėtojo akį, 
prisipažįstu, mano dvasia, sakau, tėra vien skeletas, 
nudžiūvęs medis, visiškai nudžiūvęs, netekęs syvų, vi
sų lapų ir ištiesęs į dangų stingrius, nuogus ir didelius 
stagarus. Kad tik dvasia nesunaikintų kūno, klebo
ne! Aš drebu dėl to! Sulaukusiai šešiolikos metų netu
rėti jau iliuzijų — kaip baisu!

Sudie, senasis klebone”.
Praėjus dešimčiai dienų, kai išsiunčiau šį laišką, 

klebonui liūdnokai nušvietusį mano sielos nuotaiką, 
dėdė nutarė, kad vyksime į Sen-Mišelio kalną praleisti 
popietės.

Tą dieną ore kybojo kažkokia nelaimė. Aš ją nujau
čiau. Iš vakaro komendantas ir ponas Pavolis ilgai 
šnekėjosi slapta. Paulius atrodė neramus, nervingas, 
o seserėčia susisvajojus.

Dėdė ir Junona labai mėgusi Sen-Mišelio kalną, ži
nią sutiko su malonumu. Bet architektūra manęs nė 
kiek neviliojo, ir į viską žiūrėjau pro savo tiesiog žu
dančio ūpo tamsų šydą.

— Kaip vargina karstytis visais tais laiptais! — de
javau kas žingsnis.

— Jų tėra tik šeši šimtai ligi viršaus, seserėčia.
— Aš čia liekuosi!
— Na, seserėčia, kokis velnias, juk tu neturi saus

gėlos!
Ir dėdė, kopdamas šiais tiekos žmonių numindžiotais 

laiptais, man pasakojo kalno ir Montgommery įvy
kio istoriją.

Bet ką man reiškė tasai Montgommery, tie pylimai, 
tas nuostabus vienuolynas, tos begalinės salės įvairūs 
atsiminimai, kurie nuo amžių ten glūdėjo! Būčiau la
bai saugojusis juos prižadinti, nes turėjau stebėti šim
tą sykių įdomesnius dalykus veide ano storulio vai
kino, susirūpinusio Blanka, jai pasitarnaujančio, o apie 
mane vis dėlto negalvojančio.

Kokia aš kvaila! Taip ilgai neišvysti jo meilės. Jis 
džiūgavo dėl menkiausio akmenėlio, kad tik jai įtiktų, 
ir protarpiais aš jam nusiųsdavau liūdną žvilgsnį, ku
rio jis nesitikėdavo nė pastebėti.

■ — A, štai mes riterių salėj. Na, Regina, ką tu pasa
kysi?

— Dėde, aš sakau, kad salė būtų graži, jei čia būtų 
riteriai.

— Bet pati per save?
— O, ne! Matau didelius kaminus, piliorius su mažo

mis statulėlėmis viršuj, bet be riterių, kuriems būtų 
galima kiek galvas pasukti, fui, visa tai nieko ne
reiškia!

— Man neatėjo j galvą toks būdas vertinti vidur
amžių architektūrai, — atsakė juokdamasis dėdė.

Mes ėjom tamsiais koridoriais, kurie mane gąsdino.
— Sprandą nusisuksimi — dūsavau įsikibus į ko

mendanto ranką, o Paulius savo ranką padavė Blan
kai.

— Ar mums liūdna, Reginute? — tyliai paklausė 
komendantas.

— Jūs kalbat kaip mano klebonas, — atsakiau su
jaudinta.

— Na, ar pasitikėsi manim?
— Man nėra liūdna, — atsakiau niūriai, — ir aš 

nieku nepasitikiu. Suzona man sakė, kad vyrai — tik
ras niekas, ir aš sutinku su Suzonos nuomone.

— Oho! — tarė komendantas į mane pasižiūrėjęs 
su tokiu gerumu, kad pabūgau, ar nepravirksiu. — 
Taip žmonių nekęsti tokioj jaunystėj!

Nieko neatsakiaau, ir kai atvykom prie savotiškos 
terasos, aš nubėgau ir pasislėpiau už didžiulės arkados. 
Atsirėmiau galvą į daugel amžių mačiusius akmenis 
ir apsiverkiau.

— A! — mąsčiau, — klebonas neklydo andai, jau 
seniai sakydamas, kad su gyvenimu nesiginčiji, tik 
priimi jį! Visi mano protavimai dabar nieko negelbsti. 
Kaip liūdna, mano Dieve, kaip liūdna, kai į tave žiūri, 
lyg į mažą, nereikšmingą mergaitę.

Ir pro ašaras žiūrėjau į tas išgirtas aikštes, kurios 
man atrodė nykios, į tą statinį, kurio aukštumas ma
ne svaigino. Bet pati nežinodama pajutau tam tikrą 
palengvėjimą šioj liūdnos gamtos paslaptingoj gimi
nystėj su mano pačios mintimis, šiam įsijautime į di
džiulius mūrus, kurie savo didelius, melancholiškus 
šešėlius klojo ant žemės ir praeities.

Grįžtant namo, jau traukiny, dėdė man tarė:

— Na, Regina, koks tavo bendras įspūdis apie Sen- 
Mišelio kalną?

— Mąstau, dėde, kad ten gali numirti iš baimės ir 
įgauti reumatizmą.

Pakeliui iš V... stoties į Pavolius galvojau, koks ne
pastovus šis pasaulis. Vos prieš tris mėnesius tais pa
čiais keliais vykau laimingai svajodama, apsvaigusi 
nuo džiaugsmingų minčių apie ateitį, kuri man atrodė 
tokia graži!... O dabar kelias buvo nuklotas mano lai
mės liekanomis.

Į rūmus grįžome vėlokai. Tačiau dėdė Blanką nusi
vedė pas save pasakęs, kad norėtų dar šį vakarą su ja 
rimtai pasikalbėti.

Atsiguliau, iš visos širdies raudodama, įsitikinus, 
kad ant mano galvos kabo Damoklo kardas.

Jau seniai Junona susigyveno su manim. Kiekvieną 
rytą ji atėjus atsisėsdavo ant mano lovos, ir mudvi 
kalbėdavomės be galo. Rytojaus dieną, septintą va
landą ji, ramiai, nesusirūpinus įžengė į mano kamba
rį su anuo žavinčiu šypsniu, kuris pakeisdavo jos iš
didų veidą ir kurį gal tik aš viena gerai pažinojau.

— Regina, — tarė ji man tuoj, — Paulius prašo 
mano rankos.

Siūlas trūko, ir Damoklo kardas nukrito man ant 
krūtinės. Kaip anam karaliui stigo sveiko proto, kad 
jis tokį svarų daiktą pakabino už plonyčio siūlo! Isto
rija mini tik plauką! Iš jos galima to tikėtis.

Be abejo, aš laukiau tos žinios, bet kol dalykas dar 
neįrodytas, neįvykęs, — kas gi savo širdies gilumoj 
dar neturės vilties? Aš labai išblyškau, taip išblyš- 
kau, kad Blanka pastebėjo, nors kambarys buvo apy
tamsis.

— Kas tau, Regina? Sergi?
— Mėšlungis, — silpnai sušnabždėjau.
— Paieškosiu eterio, — greit atsistodama tarė ji.
— Ne, ne, — atsiliepiau, smarkiai kabindamosi už 

savo išdidumo, kuris strimgalviais išgaravo. — Blan
ka, praėjo, susyk praėjo.

— Ar tau dažnai pasitaiko šis silpnumas, Regina?
— Ne... tik kai kada. Tai niekis, neminėkim jo.

(Bus daugiau)



Philadelphijos Žinios
TRIUKŠMINGAS SUSIRIN

KIMAS

ŽUVO KARIAI 40 V AL. ATLAIDAI JUDOMI PAVEIKSLAI

Neseniai gauta žinia, kad 
žuvo lietuvis karys Alekas 
Saulinas, gyvenęs N. J., bet 
pirma gyvenęs Philadelphi- 
joj ir krikštytas šv. Kazimie
ro parapijoj. Jis buvo gimęs 
1913 m. lapk. 5 dieną. Ka
riuomenėn išėjęs 1940 m. ir 
žuvo Prancūzijoj invazijos 
metu.

Buvo vedęs, paliko jauną 
našlę. Jo broliai Petras ir 
Juozas tarnauja armijoj. A- 
budu buvo sužeisti, gydėsi ir 
jau pasveiko. Abudu kariai 
turėjo labai didelius pergy- 

. venimus ir pasakys savo įs
pūdžius po karo. Jų tėvelis 
ir mamytė mirę. Dabar liko 
tik 3 broliai, nes vienas jau 
paguldė savo galvą.

Pranešta, kad žuvo T. Sgt. 
Juozas Surba, 2982 E. Al
mond St. Žuvo Prancūzijoj 
liepos 3 dieną. Paliko jauną 
našlę, Kotryna Surbienė.

Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos 40 vai. atlaidai buvo spa
lių 1-3 dienomis. Puošnioj 
bažnyčioj tikintieji ypatingai 
meldėsi už taiką ir už karius. 
Atlaidų metu bažnyčioj bu
vo laikoma šv. Mišios nuo ry
to 6 vai. kas pusvalandis.

Kiekvienu metu atėjęs ti
kintysis galėjo lengvai iš
klausyti šv. Mišių ir įgyti 
visus atlaidus, kurie teikiami 
per 40 vai. atlaidus.

Atlaidų metu pamokslus 
sakė keli kunigai: kun. Ra
kauskas iš Minersville, kun. 
V. Vėžis iš Philadelphijos, 
kun. Paukštis iš Chester, 
kun. Garmus iš Eastono.

Atlaiduose labai gražiai 
dalyvavo mokyklos vaiku
čiai. Jų surengta procesija 
traukė ne vieno akį ir 
širdį aukštyn.

Šv. Teresės Paveikslai bus 
rodomi šv. Kazimiero salėj, 
spalių 22 dieną. Rengia Šv. 
Vardo Draugija. Jau parda
vinėjami bilietai.

TAIKOS ROŽANČIUS

kėlė

KULTŪROS KURSAI

Kaip anksčiau rašyta, da
bar ir per radiją skelbiama, 
kad spalių 16 d. šv. Kazimie
ro parapijos patalpose prasi
dės lietuvių kalbos, istorijos 
ir kultūros klasė. Jau rašosi 
norintieji dalyvauti.

Jei daugiau susiras, tai 
paskaitininkų bus daugiau 
pakviesta. Bus galima išmok
ti ir lietuvių dailės siuvinėji
mų ir kitokių lietuvių meno 
ir kultūros dalykų.

Registruotis šiuo adresu: 
Knights of Lithuania, 324 

- Wharton St., Philadelphia, 
Pa.

NAUJA KNYGELĖ APIE 
LIETUVIŲ KALBĄ

Šiomis dienomis žinomas 
profesorius Alf. Senn, Penn
sylvania Universitete, išleido 
knygutę apie lietuvių kalbos 
susidarymą ir jos dabartinę 
būklę. Knygutė išleista ang
liškai „Standard Lithuanian 
in the Making”. Ji buvo pir
ma atspausdinta žurnale 
„The Slavonic and East Eu
ropean Review”, Vol. XXII, 
1944.

Šia savo studija jis dar 
kartą pabrėžė lietuvių kal
bos praktiškumą ir naudin
gumą visose mokslo šakose.

RENGIASI VAIDINTI

Teko išgirsti, kad Lietuvos 
Vyčiai rengiasi pradėti vai
dinimą, kuris būtų gavėnios 
metu. Tai bus religinio pobū
džio paveikslas.

VYČIŲ CHORAS

Rugsėjo 29 d. Lietuvos Vy
čių 3 kuopa pradėjo prakti
ką savo choro. Chorelį mokys 
varg. J. Mickūnas.

Pirmiausia choras pasi
rengs giedoti pamaldose. Vė
liau jie galės pasirengti ir pa
saulinės muzikos srityje, ir 
po kiek laiko gal jau jaunasis 
choras ir koncertą surengs.

Pagirtina, kad patys jau
nieji pradėjo įdomautis gies
me ir daina. Pav., M. Bigeny- 
tė net atspausdino dainų 
rinkinėlį, iš kurio galės iš
mokti dainuoti.

Sužinota, kad lietuvių mo
kyklos spalių mėnesį kalba 
rožančių, kurį paskyrė už 
taiką ir už karius. Taip vai
kučiai jau iš mokyklos pra
tinami bendrai melstis. Kiek
vieną dieną kalba kitas vai
kutis po vieną paslaptį. To
kiu būdu įpratinami į bendrą 
maldą ir į vadovavimą mels
tis.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj rožančius kalba
mas už taiką ir karius ry
tais, po 8 vai. pamaldų, o 
penkt. vakarais. Bet ypatin
gu būdu raginami kalbėti ro
žančių namuose visi šeimų 
nariai. Juk šeimos bendra 
malda yra labai paguodžian
ti ir naudinga. O kiek paguo
dos ir džiaugsmo suteiks ben
dra malda mūsų kariams!...

LANKOMA PARAPIJA

NAUJA LIETUVAITĖ

irRugpiūčio 29 d. Jonas 
Ona Sakavičiai, 135 Dudly 
St., susilaukė sveikos, links
mos dukrelės, kuri pakrikš
tyta spalių 1 d. Tai abiejų 
lietuvių amerikiečių naujo
sios kartos atstovė. Dukrelė 
sveikai ir gražiai auga. Jai 
parinkti vardai — Barbora 
Ona.

TRŪKSTA SLAUGIŲ

Šv. Kazimiero parapijiečių 
lankymas — kalėdojimas 
pradėtas šią savaitę. Para
pijiečių lankymas yra vienas 
svarbiausių ir reikšmingiau
sių parapijos uždavinių.

Lankant artimai pažįstami 
visi parapijiečiai ir jų dva
siniai reikalai. Lankant ga
lima asmeniškai pasikalbėti 
su kiekvienu ir išsiaiškinti 
visus dvasinius bei religinius 
klausimus, kurie rūpi para
pijai ar parapijiečiams.

Lietuvoj kalėdojimas yra 
didelė šventė. Ten visa šeimy
na drauge susirinkę laukia 
atvykstant savo Dvasios Va
do. čia yra kitos sąlygos ir 
sunku visiems susirinkti, bet 
ir tai daugumas džiaugiasi, 
kad gali sulaukti kunigo sa
vo namuose, pasikalbėti savo 
sielos klausimu. Ta pačia pro
ga parapijiečiai suteikia ir 
auką savo bažnyčios išlaiky
mui.

Rugsėjo 26 d. lietuvių mu
zikalioj salėj turėjo įvykti 
svarbus Raudonojo Kryžiaus 
ir Karo Pergalės Komiteto 
ir delegatų susirinkimas. 
Vietoj ką nors svarbaus nu
veikti, tai išėjo tik ginčų, 
barnių ir net peštynių susi
rinkimas ir nieko naudingo 
per tą susirinkimą nenudirb
ta.

Pirmiausia kilo didžiausias 
ginčas dėl to, kad šis komi
tetas ir delegatai savo anks- 
tybesniame susirinkime buvo 
nutarę imtis ir lietuvių šelpi
mo darbo, arba jie buvo nu
tarę, kad šis komitetas bus 
ir BALF skyrius Philadel- 
phijoj. Kai tas nutarimas 
perskaitytas protokole, tai 
tuoj puolė iš visų pusių vie
nos grupės atstovai nesutik
ti ir priekaištauti. Ėjo gin
čai po ginčų. Neužteko gin-; 
čytis paprašius balso, pradė
jo tarp savęs ginčytis, iš to 
kilo ir peštynės. Ir jei ne keli 
ramesni, tai būtų lig kraujo 
praliejimo priėję.

Vieną triukšmo dalyvį no
rėta pašalinti iš susirinkimo. 
Jo neprašalinus, nepatenkin
ta pusė su baisiausiais šūka
vimais ir grasinimais aplei
do susirinkimą. Po to susi
rinkimas baigtas.

Šiame susirinkime nutarta 
pašalinti kaip delegatus Pet
rą Zalecką ir Petrą Pilėną už 
tai, kad jiedu anksčiau buvo 
viešai apvaginę kitus Komi
teto narius.

Rodos, lietuviai galėtų ir 
mandagiau elgtis ir daugiau 
dirbti, kaip tuščiai ginčytis 
ir vieni kitus kumščiuoti.

Vis tik lietuviai laukia dar
bų, bet ne juokų. Gaila, kad 
net prie to prieita.

ITALIŠKA” VAKARIENĖ

Martinas Brinzas, 70 metų, 
gyv. 2853 Winton St., mirė 
rugsėjo 27 d. Palaidotas rug
sėjo 29 d.

Patarnavo grab. J. Kava- i 
liauskas.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

MIRĖ SENUKAS

Rugsėjo 28 d. ligoninėj mi
rė Martynas Brinza, gyvenęs 
pas savo dukterį Uždavinie- 
nę, 2853 Winton St. Jis buvo 
75 metų amžiaus. Ilgai sirgo. 
Palaidotas iš namų rugsėjo 
29 dieną.

Pamaldos bus už jo vėlę 
vėliau kuomet nors. Dar 
prieš ligą senukas buvo ap
rūpintas sakramentais.

d., Tev. Juv.

Pa. — Šv. Ka-
Tretininkų ir

BUVO BRAZILIOKŲ

30 d. Internacio-
Institute buvo

Rugsėjo 
naliniame 
svečiai iš Brazilijos, jūrinin
kai, kurie gražiai palinksmi
no narius savo braziliška in
strumentų muzika.

Tą patį vakarą buvo paro
dyti ir ispaniški šokiai, pa
dainuota meksikoniškos dai
nos, parodyti portugališki 
šokiai ir jų tikri tautiški dra
bužiai.

Kažin kodėl Institute Lie
tuvių Moterų Tarybos veik
los beveik nebegirdėti, ir jų 
vardo nebėra tarp visų gru
pių susirinkimų. Seniau ir 
lietuvaitės gražiai užsireko
menduodavo.

Wilkes Barre, Pa. — švenč. 
Trejybės par., 40 vai. atlai
dai ir Tretininkų vizitacija, 
spalių 8-10 
Liauba.

Pittsburgh, 
zimiero par.
Šv. Pranciškaus Mylėtojų re
kolekcijos ir konferencija, 40 
vai. atlaidai, lapkričio 23-28 
d., Tėv. Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Švenč. P.
M. Nek. Prasidėjimo novena, 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d., 
T. Just. Vaškys, O. F. M.

Cambridge, Mass. — Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo par., švenč. P. Marijos
N. Prasidėjimo novena, lap
kričio 29 — gruodžio 8 d. T. 
Juv. Liauba.

Amsterdam, N. Y. — Šv. 
Kazimiero par., gruodžio 10- 
17 d. Tėv. Juv. Liauba.

Franciscan Fathers 
St. Francis, Greene, Me.Mt.

Kudirkos Sukaktis

MIESTO GROŽYBĖS

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Spalių-October 6, 1944

irt, Conn.

Padėka
Jonaitis: — Daktare, nol 

riu tamstai išreikšti padėkosi 
žodį už stebuklingas gyduo- 
les. Man be galo pagelbėjo-

Gydytojas: — Malonu apie 
tai išgirsti. Kas tau buvo’ 
Neatsimenu tavęs.

Jonaitis: — Ne aš sirgau, 
bet mano turtingas dėdė..; 
Dabar esu jo įpėdinis, jo turj 
to paveldėtojas...

Gatvėje
— Ko ieškai?
— Savo kepurės.
— Tai kur ją pametei?
— Rodos, ties anais na

mais.
— O kodėl ne ten, bet čia 

ieškai?
— Nes čia prie lempos 

šviesiau, todėl ir aiškiau ma
tyti.

Amerikos Raudonasis Kry
žius labai susirūpinęs slau
gių (nursių) stoka. Todėl jie 
atidaro vadinamus Home 
Nursing Kursus. Ten gali iš
mokti per 12 savaičių po 2 
vai. savaitėje būti namų slau
ge. Manoma, kad ir po karo 
dar ilgai trūks slaugių. Mo
kytis gali mergaitės ir mote
rys, kurios turi 18 metų.

Registruotis reikia Raudo
najame Kryžiuje. Pamokos 
pradėtos spalių 2 d.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Steponas ir Ona Kavaliaus
kai, 214 Wilder St. susilaukė 
sūnaus. Jiedu jau turi dvi 
dukreles, kurios lanko Šv. 
Kazimiero parapinę mokyk
lą. Dabar susilaukė ir įpėdi
nio.

Šv. Kazimiero Parapijos 
Motinų Klubas rugsėjo 26 
d. turėjo tikrai prašmatnią 
vadinamą itališkų valgių va
karienę — makaronų patie
kalų vakarienę. Iš anksto iš
platinti bilietai sutraukė iš
alkusių valgytojų apie 150. 
Visi taip gardžiai valgė il
gus makaronus, kad net au
sys raitėsi. O vyriausios šei
mininkės — B. Mickūnienė, 
A. Kiselienė ir Penkauskienė 
ir jų draugės tik džiaugės, 
kad taip smokauniai viską 
parengė.

Tose vaišėse dalyvavo ne
maža ir iš toliau. Visi gražiai 
praleido vakarą ir dar klu
bui pelno apie 100 dolerių pa
darė. Tai antroji tokia vaka
rienė. Pirmoji buvo Karo Bo
nų Komiteto sėkmingai pra
vesta.

SUMNER WELLES 
SAKĖ KALBĄ

DALINA KNYGUTES

Lankant parapiją yra da-
iimiimiiiiHiiiniiiiMiiiiiBiHiMiiiiiniiimiiimiiiMiiiiniiiiMiiiiiBiiiinniiiBniiiiHiniMiiiiniiimiiiiniiiiniiim imiaiiiiiiHHiiĮB' linamos ir patrijotinės kny-

Klausykitės Lietuviškos .Radijo 
PROGRAMOS

Užsukite savo radijus 1340 klc. — Trečiadieniais 7- 
7:30 vai. vak., o šeštadieniais 8-9 vai. vakare.

Dabar WTEL radijo stotis yra daug galingesnė, 250 
vatų stiprumo ir aiškiai girdima Philadelphijoj ir visoj 
apylinkėj.

Visi skelbimai, sveikinimai, pranešimai ir kita įdomi 
ir svarbi programa girdėti plačioj apylinkėj. Per šią ra
dijo programą galite klausytis gražiausios lietuviškos mu
zikos, gerų kalbėtojų ir daug įvairenybių.

Lietuvių Radijo Programos Vedėjas

Antanas Dzikas

i

I
i 
i

I
3619 E. Thompson St. Philadelphia, Pa. I

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

gutės. Juk skaitymas geros 
spaudos yra vienas didžiau
sių katalikiškų darbų. Tai 
gražus paprotys platinti sa
vo lietuvišką spaudą.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

vestuvės.
Raphael’s

buvo Lie-

Rugsėjo 30 d. įvyko Leit. 
William Taluno ir Anna Flo
rence Kanetsky 
Šliūbas buvo St. 
bažnyčioje.

Vestuvių puota
tuvių Respublikonų klube, 
Wallace St. Talūnai stambūs 
biznieriai, turi plačią pažin
tį, tad svečių buvo keli šim
tai.

Valgių ir gėrimų buvo pil
nai. Grojo geras orkestras. 
Visi linkėjo jaunai lietuvių 
porelei laimingo ir taikaus 
sugyvenimo. Vestuvėse daly
vavo jaunojo brolis Walter 
Talunas iš Washingtono val
stybės ir jaunosios brolis Al. 
Kanetsky iš Alaskos. Po ves
tuvių jaunavedžiai išvažiavo 
į Californiją.

Buvęs Valstybės Pasekre- 
toris Sumner Welles rugsėjo 
4 d. Academy of Music salėje 
pasakė svarbią ir įdomią kal
bą taikos klausimu. Prakalbą 
ruošė United Nations Coun
cil.

Jau kelinta prakalba mi
nėtu klausimu. Rugsėjo 6 d. 
buvo prakalba temoje: „Citi
zen, plan for peace”, kurią 
skaitė Dr. E. Lindeman, pa
žymėdamas, kad taika turėtų 
remtis ne jėga, bet teise. Bet 
jis pabrėžė, kad nusistaty
mas prieš Rusiją esą perdė
tas...

MIRĘ LIETUVIAI

Ant. Miceika, gyv. 104 Mc
Clelland St., 54 metų, mirė 
rugsėjo 30 d. Palaidotas spa
lių 5 d. iš šv. Kazimiero baž
nyčios.

Juozas Daugėla, 56 metų, 
gyv. 217 Vine St., mirė rug
sėjo 29 d. Palaidotas spalių 
4 d. iš šv. Andriejaus bažny
čios.

Jonas Tebera, 53 m., gyv. 
3107 B. Morris St., mirė rug
sėjo 29 d. Palaidotas iš šv. 

F. P. Į Kazimiero bažnyčios.

Franklino Institutas
Ši garsi įstaiga savo 

vaizda ir savo įdomybėmis 
viduje patraukia visų akis. 
Joje yra parodoma visa 
mokslo pažanga ir jo pritai
kymas praktiškame gyveni
me.

Pagerbimui Franklino buvo 
sudėta didelė suma pinigų ir 
pastatyti gražiausi Institu
to rūmai miesto viduryj, kur 
ir yra patalpinta visos Insti
tuto įstaigos. Tarp kitko ten 
yra didžiausia pasaulyje bib
lioteka mechanikai — 120,- 
000 tomų ir didžiausias rin
kinys patentų įvairiems išra
dimams.

Lankydamas tą Institutą, 
pamatai visokių mokslo ir 
gamtos reiškimų ypač iš e- 
lektrikos, chemijos ir kitų 
dalykų. Tik matęs, gali 
prasti.

Pittsburgh, Pa

iš-

SU

Vieša padėka
Seniai lauktasis Šv. Pran

ciškaus Rėmėjų bei Gerada
rių Seimas jau praėjo. Lieka 
dabar mums didelė pareiga 
— atsilyginti tiems visiems 
geradariams, kurie, atjausda- 
mi mūsų sunkumus, supras
dami mūsų reikalus, atėjo

Šiemet sueis 45 metai nuo 
mirties didelio Lietuvos pa
tri joto Vinco Kudirkos.

Šių metų pradžioje (1944. 
II) „Margutis” buvo įdėjęs 
pasikalbėjimą su Matu Sa
bu, 73 metų seneliu, kurs la
bai gerai pažino Vincą Ku
dirką. M. Sabas turėjo pro
gos pas Kudirką lankytis 
kaip tik tuo laikotarpiu, ka
da jisai kūrė Lietuvos him
ną (apie 1893-4 m., taigi 
prieš 50 metų). Kudirka, iš
sitraukęs būsimo Lietuvos 
himno rankraštį iš stalčiaus, 
pradėjo skaityti: „Dieve, 
Lietuvą gink!...” Sabas, o 
gal ir kiti, atkreipė dėmesį, 
kad čia būtų kiek panašumo 
į Rusijos himną, kurs prasi
dėjo žodžiais: „Bože, caria 
chrani”. Kudirka atidėjęs 
rankraštį, žadėdamas dar 
pagalvoti.

Kaip žinome, dabartinė 
himno redakcija turi kitokią 
pradžią.

Prekybos laivyno svarba 
invazijai

Washington. — Karo siun
tinių administracija pareiš
kė, kad Amerikos prekybos 
laivynas su savo civiline įgu
la labai daug prisideda sėk
mingam Europos kontinento 
puolimui ypač dabartiniu 
metu, kai Alijantų galybė 
liejama per pietinius Prancū
zijos krantus.

Šimtai Amerikos krovinių 
laivų (freiterių), kurių 95% 
sudarė „Pergalės” laivai, bu
vo tarpe 641 laivo, ant kurių, 
Laivyno pranešimu, plevė
savo Amerikos vėliava, ku
riais buvo gabenami invazi
jos kariai ir jų pabūklai į

mums į talką, dalyvaudami P^tmį ^krantą Hitlerio Eu- 
Seime arba atsiųsdami savo 
auką laiškeliu.

Prezidiumą
Snarskienė iš Chicagos; A. 
Leščinskienė, Chocago; Pū- 
kelienė, Chicago; jos pagelbi- 
ninkė A. Naujalytė, Pitts
burgh. Pirmininkė nuosekliai 
vedė Seimą o susirinkusieji 
entuziastiškai pritarė ir tei
giamai priėmė. Daug nutarta, 
daug paaukota, dideli pasiry
žimai padaryti, ypač naujos 
koplytėlės statybos fondo pa
didinimui. Nėr abejonės, kad 
neužilgo visi pasiryžimai šiuo 
klausimu taps realybė — ne
užilgo matysime naujuosius 
Dievulio garbei pastatytus 
rūmus, kurie yra Jam ant 
šio kalnelio labai

Dievulio dėka, 
mums prietelių ir 
vuliui paliekam 
tiems mūsų prieteliams padė
koti savo malone už jų geru
mą mums.

Visiems, o visiems nuošir
dus ačiū.

Šv. Pranciškaus Seserys

sudarė

reikalingi.
nestinga 

todėl Die-
pareigą

ropos. Laivais buvo gabena
mi žmonės, mūšio įrankiai ir 
atsarga. Tai tęsis mūšio lau
kui platėjant.

Pirmomis Normandijos in
vazijos dienomis, apie 150 A- 
merikos prekybos laivų ga
beno žmones ir medžiagą. Be 
jų, plaukiojo apie 120 anglų 
prekybos laivų, tokio pat 
sunkumo; ir didelis skaičius 
mažesnių anglų laivų. Ame
rikos ir Anglijos prekybos 
laivynas labai daug patarna
vo invazijai.

Amerikos prekybos laivy
no civilinė savanorių įgula iš- 
krovinėjo savo krovinius 
priešui smarkiai apšaudant; 
ji, nebodama pavojaus, dir
bo ilgas valandas didžiausia
me pavojuje gyvybei, kad ga
lėtų pristatyti karinėms pa-

Užkalbino
Mažas vaikas, eidamas 

gatve su savo motina, kal
basi :

— Mama, aš pažįstu tą mo
terį. Kada tik ji mane pamą- 
to, ji vis mane užkalbina.

— Ar taip? Tai ką ji tau 
sako?

— A! Ji dažniausiai sakoj 
„Tegul tik aš tave dar kartą 
pagausiu mano katei trau 
kiant uodegą, tau bus blo
gai...” .

L Lietuvių Tary
to skyrius ga- 
p, ir kongresma- 
L j jiems nusiųs
tas rugsėjo 24 d. 
Ljeporto ir apy- 
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L the terrible si
utas come upon 
Loples and I cer- 
hake immediate 
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b of Lithuania, 
i Estonia”.
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— Ignai, jei neklystu, tu 
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lį šunį, o dabar matau tokį 
mažytį.

— Išmainiau.
— Ar gavai priedo?
— Kur tau. Dar aš turėjai 

pridėti.
— Mat, anas didelis šu< 

mokėjo plaukioti ir nesenia 
išgelbėjo mano skęstančii 
uošvę. Palauk, sakau sau, tylasakė dėl Pabal
inau daugiau to nepadarysi*įjij! Connecticut 
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žą, kuris plaukioti nemoka.
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"el. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
rlodernlška laidojimo įstaiga. 
Iel3, graži koplyčia, erdvi salė, 
celeivlngiems sutelkiama nakvynė.1 

Viskas nemokamai. Kreipkitės ■ 
dienu ar naktį.

Di-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

’■as visų auko- 
jl 24 d. prakalbo- 
Įllrs. Viziris $4.00, 
*| 52.00, S. Juškevi- 
1 Balsis $1.50, po 
feas, 0. Lučins- 
feenė, A. Pašu-

Remeika, J. 
! J. Batcevičius, 
fe M. Tamušiu- 
■Įūšniauskiene, K. 
• Banys, J. Krikš- 
ji 1. Stankaitis, P. 
•f Annanaitis, C. 
•jKaugelis, J. Kai- 
;Hga, J. L. Oris, 
JO.Ramanauskie- 
jhlauskienė, Ami- 
jfe B. Raišelis,

V. Mateikie- 
fenavičienė, P. 
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: pevičienė, A. Ei- 
i Norkuvienė, A. 

JJirka, P. Skirkie- 
'p, 0. Venskienė, 
ifenė, K. Rudis, 
pė, A. Ragaus- 

: Į^enė, A. Igna- 
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Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
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October 6, 1944

os Lietuvių Tary-

rius Francis Malo- 
„I share your deep 

over the terrible si- 
hich has come upon 

ic peoples and I cer-
all make immediate 
tations to the Go- 
t (State Deparment)

ANCIŠKONŲ 
>S 1944 m.

•re, Pa. — Švenč.
40 vai. atlai- 

linkų vizitacija, 
d., Tėv. Juv.

uch steps as are po-

, Pa. — Šv. Ka- 
Tretininkų ir 

uis Mylėtojų re- 
konferencija, 40 
lapkričio 23-28 

inas Vaškys.
11. — švenč. P. 
lidėjimo novena, 
— gruodžio 8 d., 
ys, O. F. M.
, Mass. — Švč. 
lekalto Prasidė- 
enč. P. Marijos 
no novena, lap- 
gruodžio 8 d. T.

Jonaitis- 
nu tam^j ? 
žodį už 
les. Mau Of

Gydytoj 
tai išgimtj 
Neatsiifian

Jonaitis,- 
bet mano 
Dabar esu j 
to pav

ESPONDENTV PRANEŠIMAI

os Lietuvių Tary- 
geporto skyrius ga- 
orių ir kongresma- 
mus į jiems nusiųs- 
amas rugsėjo 24 d. 

Bridgeport© ir apy- 
etuvių susirinkimo.

boms parapijos salės. Lietu
va ir Lietuvos vargstantys 
žmonės bus visiems aukoju
siems labai dėkingi.

Dabar pradėkime rengtis 
prie rinkimo drapanų. Bus 
renkamos lapkričio 5-20 d. 
Kurie turite kokias atlieka
mas drapanas, palaikykite 
pas save, kol atsilankys mū
sų skyriaus rinkėjai.

Parapijos metinis bazaras 
bus spalių 13, 14, 21 d. d. Ma
naus, kad parapijiečiai skait
lingai atsilankys ir parems 
savo metinį bazarą.

Kearny, N. J

i, N. Y. — Šv. 
,r., gruodžio 10-
7. Liauba.
iciscan Fathers 
jis, Greene, Me.

, - Rodoį 
mais.

— 0 kodį: 
ieškai?
- Nes q 

šviesiau, toį 
tyti.

s Sukaktis Mažas 
gatve su sr j 
basi:

—Mamai; 
terį. Kadafr 
to, ji vis id

— Ar te 
sako?

-A! Ji J 
„Tegul tik J 
pagausiu ei 
kiant uode;; Į 
gai...”

s 45 metai nuo 
o Lietuvos pa- 
Kudirkos.
radžioje (1944. 
s” buvo įdėjęs

su Matu Sa- 
eneliu, kurs la- 
;ino Vincą Ku- 
)as turėjo pro- 
lirką lankytis 
aikotarpiu, ka-
Lietuvos him-

5-4 m., taigi
)• Kudirka, iš- Lai
mio Lietuvos į
stį iš stalčiaus, I ma^ytį 
ityti: „Dieve, ..Sabas, o “H 
kreipė dėmesį, * 
kiek panašumo ..... 1 
aą, kurs prasi- F“'

„Boše, caria 4 „
lirka atidėjęs | P^-^States .
.dėdamas dar ...........išgelbėjo d 

uošvę. Palša 
man daugiar.l
Paėmiau irne, dabartinė

ja turi kitokią ką, kuriai

vyno svarba Į. 
zijai

— Karo siun 
racija pareis- 
ikos prekybos I 
70 civiline įgu- Į 
prisideda sėk- įI 
>os kontinento Į 
č dabartiniu i 
jantų galybė 
tinius Prancū- f

i Telefonu® 

•ikos krovinių)J 
į), kurių 95% 
ės” laivai, bu- 
ivo, ant kurių, 
3Šimu, plevė- 
i vėliava, ku- 
enami invazi
jų pabūklai į 
Hitlerio Eu- 

buvo gabena
si© įrankiai ir 
sis mūšio lau-

rmandijos in- 
3, apie 150 A- 
•os laivų ga- 
medžiagą. Be 
>ie 120 anglų 
į, tokio pat 
lelis skaičius 
laivų. Ame- 

)s prekybos 
lug patarna-

kybos laivy- 
orių įgula iš

krovimus 
apšaudant;

vojaus, dir- 
s didžiausia- 
rbei, kad ga
liūnėms pa-

o afford protection 
eople of Lithuania, 

and Estonia”.
?eso narė Clare 
Luce nusiuntė valsty- 
retoriui tokį laišką: 
orable Cordell Hull, 
nent of State, Wa- 
n, D. C. I enclose a 
f a telegram from a 
of my Lithuanian-A

in constituents which 
ifor itself. If the facts 
Iset forth in this tele- 
Ithen I respectfullly 
hat the steps proposed 
le taken at once — in 
ame of Christianity, 
gdecency, and the poli- 
peals forch which A- 
I has always stood. If 
steps can not be taken, 
mstituents would like 
w and I should like to 
Iwhat reasons make 
tin your opinion, im- 
|able. Many of the 
I of this state are na- 
I eager to know what 
[the State Department 
bared to take in regard 
5 future independence 
[via, Lithuania and Es- 
[in short, does the At- 
jCharter apply to the

Paterson, N

CYO suvažiavimas
Patersono CYO (katalikų 

jaunimo) apskrities suvažia
vimas įvyko rugsėjo 24 d. 
lietuvių Šv. Kazimiero par. 
salėje. Atstovų iš 25 parapi
jų buvo apie 100. Atstovus 
sveikino mūsų kleb. kun. J. 
Kinta.

Suvažiavime buvo daug 
svarbių klausimų. 5 vai. įvy
ko iškilmingas palaiminimas 
Švč. Sakramentu, o po pamal
dų — mūsų par. salėje vai
šės, kurias surengė CYO lie
tuvių skyrius. Vaišėse patar
navo mūsų gabi pirm. Flo
rence žilius, vicepirm. Helen 
Balis, Eleanor Staniulis, 
Blanche Ragauskas, Adelė 
Ragauskas, Florence Gla- 
nauskas, Edv. Occhippinti ir 
Juozas Jokubavičius.

Nauji prenumeratoriai
Žiliai užsiprenumeravo ,,A- 

meriką”. Sveikiname naujus 
skaitytojus! Tai pavyzdingi 
lietuviai katalikai. Jų dukre
lė Florencija yra mūsų CYO 
pirmininkė.

ištai ką ta pagarsėju- 
ęris pasakė dėl Pabal- 
alstybių! Connecticut 
bės atstovų rūmų na- 
inulf Compton taip ra- 
[ stand ready at all 
: to prevent mistreat- 

~ lof the people of occu- 
jėgoms re&gcontry and I believe 
lūs sėkmiiigii.'teedom for all small Na- 
ti. 1

LIETUVIU 1M

Trečtadta|W

an ką dabar sakys mū- 
[lietuviai, kuriems Lie- 
hažai rūpi arba rūpina- 
paskirti svetimam jun-

užprašytų 9:30 vai. šv. Mi
šių metu. Po Mišparų visos 
susirinko bažnytinėj salėj, 
kur įvyko įdomus jų susirin
kimas ir pasilinksminimo 
dalis. Nutarta paskirti auką 
gėlėms Keturdešimtei, para
pijoj leidžiamam laikraštė
liui kariams „Illuminator” ir 
naujai Auksinio Jubiliejaus 
knygai. Pirmininkė B. Mičiū- 
nienė ragino visas kalbėti šv. 
Rožančių savo namuose vie
šai ir dalyvaujant procesijoj 
per Keturdešimt Valandų 
atlaidus. Vaišių komitetas 
buvo paruošęs skanių valgių 
ir visos skaniai pavalgiusios 
dar rado laiko pažaisti ir 
laimėti gražių dovanų.

Sveikinam mūsų moterė
les, kurios palaiko gražią 
jauną dvasią, dalyvaudamos 
tokiuose būreliuose.

somybės ir sykiu dirbkime 
šios šalies gerovei. Pirkime 
Karo Bonus ir remkime vi
sus šalies reikalus, kad tik 
greičiaus galėtume karą lai
mėti.

Baltramiejaus parapijoj, 
Waukegan, Ill. Londono Lietuviai

Bendrojo Lietuvos Šalpos 
Fondo skyrius turėjo jau du 
susirinkimus, kurie įvyko 
lietuvių politikos klubo salė
je, 134 Schuyler Ave. Sky
riaus pirmininke yra V. Pie
tarienė, o rašt. M. čiurins- 
kaitė. Dalyvavo kleb. kun. L. 
Voisiekauskas ir kun. St. 
Stonis. Mūsų skyriaus nume
ris yra 7.

Nutarta ieškoti daugiau 
narių, vesti agitaciją po 
draugijų susirinkimus, pra
mogas ir kitur. Klebonas su
tiko paaiškinti apie šalpos 
reikalą bažnyčioje.

Kleb. kun. L. Voisiekaus
kas ir vikaras kun. St. Sto
nis sumanė tokį dalyką: jie 
paprašys sesutes pranciškie- 
tes per pamokas išaiškinti 

(vaikučiams, o šie papasakos 
savo tėvams. Šis sumanymas 
užgirtas su dėkingumu.

Nutarta ruošti viešas pra
kalbas, kurios bus sekmadie
nį, spalių 8 d., 3 vai. popiet, 
politikos klubo salėje. Visi [ maldų, 
kviečiami dalyvauti.

Viename susirinkime vie
tinis reporteris pasakė tokį 
dalyką: jis patyręs, kad vi
sa eilė lietuvių, atvykusių iš 
Lietuvos, priklauso prie len
kų parapijų, draugijų ir jas 
remia, o po karo važiuosią į 
Lietuvą, jei „ji bus laisva”, 
kur tvarkysią savo nuosavy
bes. Atitinkamoms įstaigoms 
reikėtų tuo susidomėti ir 
sekti tokius žmones; kai jie 
norės grįžti į Lietuvą, reikė
tų pareikalauti įrodymų, ar 
priklausė prie lietuviškų 
draugijų, ar rūpinosi Lietu
vos reikalais. Tokių įrodymų 
neturintieji neverti gauti lei
dimo įvažiuoti Lietuvon!

Vienas jaunuolis norėjo 
gauti šios šalies pilietybę ir 
jam reikėjo notaro liudijimo. 
Jis popieryje parašė „Rus
sian, Poland”, o jis kilęs iš 
Alytaus miestelio. Notaras 
nesirašė, pasakydamas, kad 
Alytus yra Lietuvoje. Išga
ma išėjo keikdamas. Aš 
girdėjau savo ausimis.

Reporterio kalbą visi 
gyrė.

Sekmadienį, spalių 8 d., 
tretininkės ruošia pramogą, 
kurios pelnas bus skirtas gė
lėm, Keturiasdešimtės atlai
dams. Visi kviečiami daly
vauti. Bus 4:00 vai. po pa-

Norwood, Mass.

Žvalgas.

Rumford, Me

d.

— Švediją pasiekusiems 
pabėgėliams iš Lietuvos su
šelpti Londono lietuviai jau 
rugpjūčio mėnesyje buvo pa
siuntę pirmąją auką — 25 
svarus sterl.

— Londono lietuvis P. An- 
tolevičius buvo pritrenktas 
lekiančios bombos, kai jis iš 
miesto vyko į namus. Jo svei
kata jau pasitaisė po tos ne
laimės.

— D. Britanijos lietuviai 
mėgsta savo vienintelį lietu
višką patrijotišką laikraštį 
„Išeivių Draugą”, net kariai 
į savo stovyklas tolimuose 
frontuose tą laikraštį užsisa
ko.

— Šiais mokslo metais mo
kytoja Rožė Bulaitytė buvo 
iš Londono perkelta mokyti 
Valijon (gal būt, ryšium su 
vaikų išsikėlimu dėl lekiančių 
bombų). Londono lietuviai 
gailisi netekę veiklios choris
tės, lietuvių kalbos mokyto
jos. Tikisi, kad netrukus vėl 
grįš į Londoną.

— Matulaitienė iš Hoxto- 
no gavo žinią, kad jos sūnus 
Juozas Matulaitis yra vokie
čių nelaisvėje.

— Londono lietuvių para
pija sumažėjo, daugelis yra 
išsikėlę į saugesnes vietas, 
kur nevargina lekiančios 
bombos.

Kun. Petras Laketas, bai
gęs savo studijas šv. Marijos 
seminarijoje, Baltimore, Ma
ryland, dabar dirba St. 
Charles parapijoj, Chippewa 
Falls, Wis. Jauno levito se
sutė yra baigusi slaugės 
mokslą šv. Bernardo ligoni
nėj, Čikagoj. Jo tėveliai yra 
ilgamečiai, darbštūs Cicero 
Šv. Antano parapijos nariai.

SLA. kuopa rugsėjo 17 
surengė pikniką ir kartu pa
sikvietė Tėv. Justiną Vaškį 
iš Lietuvos Pranciškonų vie
nuolyno, Mount St. Francis, 
Greene, Me., su paskaita.

Piknike dalyvavo daug vie
tos ir apylinkės miestukų į- 
vairių pakraipų lietuvių. Tė
vo J. Vaškio paskaita buvo 
įdomi ir visi su didžiausiu 
dėmesiu jo klausėsi. Kai ku
rie surusėję komunistėliai 
bandė trukdyti, bet prieš 
tvirtus argumentus ir įrodi
nėjimus negalėjo atsispirti ir 
turėjo nutilti. Po kun. Vaš
kio paskaitos susipratę lie
tuviai pasijuto stipresni ir 
pasiryžo kovoti prieš parsi
davėlius ir išdavikus komu
nistus.

Po paskaitos Pranciškonų 
spaudos reikalams vietos lie
tuviai suaukojo apie $40.00.

Tėv. Justinui paaiškinus 
apie Bendrąjį Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondą ir apie 
būtiną visų pakraipų lietu
vių pareigą šelpti ištrėmime 
ir varge atsidūrusius lietu
vius, tuoj buvo nutarta įkur
ti Rumforde Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo 
skyrių, prie kurio prisirašė 
nemažas skaičius lietuvių. 
Valdybą sudaro pirmin. Jo
nas Kaulavičius, vicepirm. 
Andrius Sabaliauskas, Filo
mena Pociūtė, spaudos sekr. 
Ant. Maliauskas, ižd.

Kadangi Lietuvos Pranciš
konai dabar gyvena netoli 
Rumfordo, lietuviai yra pasi
ryžę pranciškonus kviestis 
dažniau su paskaitomis. Taip 
pat daroma žygių bent kas 
mėnesį turėti lietuviškas pa-

Darbštus Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. Dam
brauskas, M. I. C., dėl sun
kios širdies atakos pasitrau
kė iš savo pareigų. Yra gy
dytojų priežiūroj Saldžiau
sios Širdies sanatorijoje, Mil
waukee, Wis. Buvęs jo padė
jėjas kun. Mikas T. Jodka, 
M.I.C., klasės draugas, per
ėmė parapijos vairą. Kun. J. 
Dambrauskas yra vedęs mi
sijas įvairiose Amerikos lie
tuvių parapijose.

Kap. Antanas Akstinas, 
USMC., iš Brockton, Mass., 
buvo sužeistas sunkiuose ka
ro mūšiuose Guam saloj, Pie
tų Pacifike. Marinas Aksti
nas yra Marianapolio kolegi
jos abiturijentas, buvęs spor
to pažiba. Jis taip pat lankė 
Šv. Kryžiaus kolegiją, Wor
cester, Mass.

Pašalpos skyrius
Rugsėjo 24 d. šv. Jurgio 

lietuvių parapijos salėje į- 
vyko lietuvių masinis susi
rinkimas, kurį sušaukė A. L. 
R. K. Federacijos 10 skyrius 
ir Lietuvių Draugijų Sąryšio 
Komitetas tikslu suorgani
zuoti Bendro Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo skyrių.

Susirinkimą vedė A. J. 
Kneižys, Federacijos Sky
riaus pirm., „Darbininko” re
daktorius. Jis paaiškino su
sirinkimo tikslą ir pakvietė 
kleboną kun. S. P. Kneižį 
kalbėti; jis plačiai nurodė 
reikalą šelpti Lietuvos žmo
nes ir ištremtus į kitus kraš
tus lietuvius. Taipgi kalbėjo 
visa eilė vietos veikėjų. Išsi
kalbėjus, katalikai, sandarie- 
čiai, tautininkai ir socialis
tai vienbalsiai nutarė įsteig- maldas Rumforde. 
ti Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Skyrių. Įraši
nėjo narius kleb. kun. S. P. 
Kneižis, V. J. Kudirka, J. Pe
čiulis, J. Peža, J. Versiackas, 
A. Kovai. Įsirašė 56 nariai, į- 
mokėję po 2.00 dol. Išrinkta 
27 direktoriai, iš kurių iš
rinkta valdyba: garbės pirm. 
Kun. S. P. Kneižis; pirm. A. 
F. Kneižys; vicepirm. P. Bla
žys, Jurgis Versiackas ir V. 
J. Kudirka; fin. rašt. J. Pe
čiulis; ižd. Juozas Versiac
kas. Drabužių rinkimo ir pri
ėmimo komisijoje: pirm. M. 
Balutienė, pagelb. Tvaskienė, 
A. Dirsienė, P. Pečiulienė. Iš
rinktos spaudos ir kitos ko
misijos. Visi pasižadėjo dirb
ti šalpos srity.

Reikia pasakyti, kad Nor
wood© lietuviai yra susipra
tę, daug dirbo ir dirba dėl 
lietuvių šelpimo ir Lietuvos 
nepriklausomybės. Šalpos 
Fondo skyrius daug pasidar
buos dėl kenčiančių ir vargs-

Ateitininkų draugovės šo
kių mokytoja Bronė Skirie- 
nė ruošiasi išvykti pas savo 
vyrą, karį Antaną Skiriu, 
Camp Stoneman, California.

Laisvos Lietuvos „Dvide
šimto Amžiaus” laikraščio 
buv. redaktorius kun. J. 
Prunskis šį rudenį pradės 
studijuoti Katalikų Univer
sitete, Washington, D. C. 
Kun. Prunskis yra Ateitinin
kų draugovės pirmininkas, 
vienas iš draugovės steigėjų.

Liepos 16 d. Prancūzijoje 
žuvo Londono lietuvis, karys 
Jurgis žibutaitis.

Londono lietuvis Alb. Liu- 
džius baigė Afrikoje lakūno 
pratybas ir perkeltas į Itali
jos frontą.

Italijos fronte tarnauja ki
tas Londono lietuvis — Juo
zas Kazlauskas. Jo brolis 
Antanas Kazlauskas yra In
dijos fronte.

— 1939 m. rugs. 21 d. mirė 
žymus lietuvis kariškis brig, 
gen. Pr. Vaičiuška.

Mūsų lietuviai
Patersonas randasi šiauri

nėje New Jersey dalyje. Ja
me gyvena per 150,000 as
menų. Lietuvių yra apie 1,- 
500.

Lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija gyvuoja jau 33 metai. 
Jai priklauso apie 230 šei
mų, apie 800 sielų. Turim 
gražią bažnyčią, labai gra
žioje vietoje. Finansiškai pa
rapija yra tvirta.

Nuo 1936 metų parapijai 
vadovauja kun. J. Kinta. Prie 
jo parapijoje atlikta daug 
pagerinimų. Jam pagelbsti 
kun. J. Stašaitis, eidamas vi
karo pareigas.

Parapijoje veikia šios 
draugijos: Šv. Kazimiero, šv. 
Onos, Šv. Rožančiaus, Šv. Va
rdo, Katalikų Jaunimo Org. 
(CYO), L. Vyčiai, Choras ir 
Tretininkai. Daugiausia gal 
veikia 
CYO.

tai

uz-

Reporteris

New Britain. Conn.

Šviesos Sūnus

Chicago, Ill

Spalių 1 d. Hartforde į- 
vyks pagerbtuvių bankietas 
Hotel Bond Ballroom, pa
gerbti naują profesionalą, 
daktarą James Gailiūną. Dr. 
Gailiūnas dabar tarnauja Dė
dei Šamui kaipo leitenantas. 
Naujas profesionalas yra 
baigęs Marianapolio aukštes
nę mokyklą, studijavęs jos 
Junior College ir lankęs Ka
talikų universitetą Washing
ton, D. C. Ponai Gailiūnai yra 
ilgamečiai biznieriai Hart
ford, Conn.

Jonas A. Stoškus

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stanislovas ir P. Butkevi
čiai, gyv. Naperville, Ill., su
silaukė daug laiškų, atvirukų 
nuo trumpų oro bangų radijo 
klausytojų, kurie pranešė tė
vams, kad jie girdėjo jų sū
nų iš radijo stoties P0W— 
Berlin, Vokietija. Jaunas ra
dijo operatorius išvyko į 
bombardavimo misiją liepos 
16 d. ant Caen, France. Sū
naus pranešimo tekstas bu
vo: „Paimtas karo nelais
vėn liepos 14 d. 1944 m. Ne
sirūpinkite. Viskas gerai. Pa
rašysiu neužilgo.”

Jubiliejaus pradžia
Mūsų parapija iškilmingai 

pradėjo savo Auksinį Jubi
liejų rugsėjo 24 d. pašventi
nimu naujų bažnytinių, visų 
spalvų, rūbų. Kun. kleb. M. 
Pankus pašventino juos. Sa
vo pamoksle dėkojo Dievui 
už parapijai palaimą ir žmo
nėms už parodytą gerą valią.

Draugijos ir asmens sutei
kė bažnyčiai šias dovanas: 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
paaukojo raudonus rūbus ir 
kapą; Moterų Sąjungos 38 
kuopa ir Šimkų šeima žalius 
rūbus ir kapą; Tretininkės 
— Fiolėtavus rūbus ir kapą; 
Sodalicija — Panelės Švč. 
baltus rūbus ir kapą; A. ir B. 
Mičiūnai, žuvusio sūnaus Vi-, tančiu lietuvių.

sąrašas visų auko- 
nigsėjo 24 d, prakalbo- 
[r. & Mrs. Viznis $4.00, 
anaitis $2.00, S. Juškevi- 
LOO, V. Balsis $1.50, po 
į J. Naviskas, O. Lučins- 
| A. Bružienė, A. Pašu- 
įenė, P. Remeika, J. 
įnskas, J. Batcevičius, 
[tcevičienė, M. Tamušiu- 
[ K. Višniauskienė, K. 
Eis, J. Banys, J. Krikš- 

J. Stankaitis, P. 
[kas, A. Armanaitis, C. 
a, A. Raugelis, J. Kai- 
J. Minalga, J. L. Oris, 
įpiega, O. Ramanauskie- 
|. Stanislauskienė, Ami- 
fatariunas, B. Raišelis, 
teledonienė, V. Mateikie- 
KJ. Steponavičienė, P. 
|a, P. šerelis, O. Skir- 
B, A. Usevičius, A. Viz- 
š, M. Buzevičienė, A. Ei- 
inė, J. Norkuvienė, A. 

Jos.Ka«:b' Į- ,skirk*’ skirkie_- 
u BĮ. Lukas, O. Venskiene, 
UETUVE^prajauskienė, K. Rudis, 

pidalskienė, A. Ragaus- 
I M. Kiulkienė, A. Igna- 
pienė, P. Viznienė, A. Vil
kienė, A. Stanišauskas. 
iso aukų surinkta buvo 
10. Išlaidas apmokėjus, 
r pinigai bus nusiųsti A- 
Ikos Lietuvių Tarybos 
|rui.
Hdgeporto Amerikos Lie
tų Tarybos Skyrius yra 
ragas ponams Vizniams 
priėmimą į savo butą ir 
hišinimą kalbėtojų. Dė- 
las klebonui kun. J. V. 
iauskui už suteikimą dy- 
įjau antrą kartą prakal-

ANITU!
MM Eiittti

'el POPlvUll

DIREKI litis, 

111310
PhW 

tfodernlih 
lelS, 
reldvinjiem i> 
Vilku hhh®»

1 TeL DEW.51*

Latafa»(ufs»: 
n#

Nuliūdimo
burti F* j

1601- W
Plrfl

JONAS DAUNIS

Graborius ■ Balsam

IRNON ST., PHILADELPHIA j

jaunimo draugija

Juozas Jokubavičius

Rochester, N. Y

talio atminimui, — juodus 
rūbus ir kapą.

Iš sodaliečių veiklos
Parapijos sodalietės pradė

jo visu smarkumu darbą a- 
teinantiems metams, šią sa
vaitę prasidėjo „Bowling

Rugsėjo 17 d. lietuvių mo
terų draugiškumo klubas tu
rėjo savo paskutinį vasari
nį išvažiavimą prie Ontario 
ežero, Rickio nuosavybėje. 
Gardžiai papietavus, J. Dirsa 
ir P. Norkeliūnas priminė 
apie Lietuvoje esančių mūsų
brolių ir sesučių vargus ir Tournament” tarp visų New 
tamsėjančią Lietuvos padėtį, 
kviesdami paaukoti Lietuvos 
reikalams. Dalyviai kvietimą 
parėmė sudedami 23 dol.

Aukojo: J. Dirsa 10 
kleb. kun. J. Bakšys 5 
P. Norkeliūnas 5 dol.

Po 1 dol.: J. Rickis,
Heidel ir V. J. Apanavičius. 
Pinigus priėmė A. L. T. pir
mininkas P. Norkeliūnas.

Pagirtinas darbas! Privalė
tume kiekvienoj sueigėlėj pri
siminti Lietuvos vargus.

Ten buvęs

dol., 
dol.,

Wm.

— Londono lietuvių bažny
čioje yra dėželė, į kurią meta
mos aukos nukentėjusiems 
nuo karo.

Britain© parapijų Sodalicijų. 
Mūsų mergaitės pasiryžu- 
sios palaikyti pereitais me
tais išlaimėtą taurę.

Jos irgi ruošia parengimą, 
kuris įvyks lapkričio 5 d. Tą 
patį sekmadienį ryte, po visų 
Mišių žmonės galės nusipirk
ti naminių keptų pyragų, 
duonų ir sausainių, Sodalie
tės pardavinės, šis „Bake 
Sale” turėtų būti pasekmin
gas, nes vistiek visi kas sek
madienį važiuoja nusipirkti 
keptų valgių, o čia bus gali
ma taip pat gauti.

Daug aukojo
Spalių 1 d. virš šimtas 

Gyv. Rožančiaus draugijos 
narių priėmė Šv. Komuniją

Pas mus yra ir tokių gai
valų, kurie save vadina lie
tuviais, bet dirba svetimiems. 
Tai komunistai, kurie yra so
vietų vergai. Visos tautos 
reikalauja laisvės ir nepri
klausomybės, o lietuviai ko
munistai, atsilikę nuo bau
džiavos laikų, nori vergauti 
Sovietams. Kada baudžiavos 
vergija buvo panaikinta, tai 
irgi atsirado panašių į mūsų 
komunistėlius, kurie reikala
vo ir stojo į kovą, kad būtų 
vėl grąžinta baudžiava, kad 
nekaltus žmones ponai laiky
tų vergais ir nagaikomis 
plaktų.

Nėra ko stebėtis iš mūsų 
komunistų. Jie yra Sovietų 
vergai, jie nepažįsta ir nesu
pranta tikros Įpjovės. Jie kal
ba apie Lietuvoj '•'isvę, bet 
sykiu nori Lietuvą atiduoti 
Sovietų Rusijai. Lietuviai, 
mylintieji tėvynę Lietuvą, 
neturėtų klausyti, ką komu
nistai plepa. Dirbkime dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau-

Stanislovas Petraitis, at
vykęs iš Lietuvos prieš pir
mutinį karą, stojo Dėdės Ša
mo tarnybon. Po karo jis gy
veno Naperville, Ill., pas sa
vo sesutę Butkevičienę, bet 
vėl įstojo į kariuomene. Sta- 
lislovas jau dvidešimt metų 
yra United States Army 
Band narys. Jis turi seržanto 
laipsnį.

Marianapolio alumnas 
Staff Sgt. Antanas Repsha, 
USMC, dalyvavo dideliuose 
mūšiuose Gvadalkanale. Ten 
būdamas jis susirgo tropiš- 
ka malarija. Dabar yra San
ta Barbara, California.

Šv. Jono katedroj, Mil- 
aukee, Wis., diakonato šven
timus gavo kl. Petras Gra
bauskas. Jaunas klierikas ei
na teologijos mokslus šv. 
Pranciškaus seminarijoje, 
Milwaukee, Wis. Jis yra iš 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
Kenosha, Wis.

Išgarsėjęs lietuvis Jonas 
Dickshot pagerbtas Commis 
key baseballo stadijone Či
kagoje. Sportininkas žaidžia 
Čikagos White Sox koman
doje. Jis yra labai daug pasi
darbavęs lietuvių labui šv.

Brooklyn© 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.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street, 
Middle Village, L. I., N. Y.

'____________

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

■. -i Į
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Šiuo metu New Yorke ir vi

soje šalyje eina Tautinio Ka
ro Fondo vajus. Jam praves
ti, prie New York War Fund 
yra įsisteigęs Lietuvių Komi
tetas, kuris stengiasi tarp 
lietuvių surinkti aukų taip 
svarbiam reikalui.

Šiomis dienomis Lietuvių 
Komitetas išleido draugi
joms ir asmenims tokį atsi
šaukimą :

„New York War Fund ri
bose veikia visa eilė fondų 
ir labdarybės organizacijų, 
kurios rūpinasi labai reika
linga parama ir pašalpa mū
sų šalies kariams, jūrinin
kams, pabėgėliams, karo be
laisviams, Europos atskirų 
tautų šelpimu.

Iki pereitų metų minėtos 
organizacijos turėdavo ats
kirus vajus. Tie vajai reika
laudavo’ daug išlaidų ir daug 
laiko. Visa tai atlikti ekono
miškiau ir paprasčiau, Pre
zidento patvarkymu ir suda
rytas New York War Fund. 
Šiemet New York War Pun
dui priklauso 31 organizaci
ja. Be daugybės vajaus sky
rių, žymi vieta paskirta ir 
keliolikai tautybių. Į šį tautų 
skaičių įeina United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc.

New York War Fund vajus 
prasidėjo rugsėjo 20 d. ir tę
sis visą mėnesį, šiemet new- 
yorkiečiams reikia sukelti 
$17,200,000. Ši parama yra ne 
tik kovojantiems karo lau
kuose mūsų sūnums ir dukte
rims, bet parama ir nuterio- 
tai senajai tėvynei Lietuvai.

Todėl ir kreipiamės į drau
gijas ir asmenis, tikėdami, 
kad ir Jūs paremsite šį taip 
kilnų darbą, prie kurie prisi
deda kiekvienas žmogus. Ti
kimės, kad iš savo iždo, iš sa
vo taupmenų, paaukosite 
gausią dovaną nelaimingiems 
vargstantiems, išmėtytiems 
po visą pasaulį, savo bro
liams. New York War Fund 
dolerio įteikimas yra geriau
sias būdas padėkoti milijo
nams mūsų vyrų ir moterų, 
kovojančių už Amerikos per
galę ir visų tautų laisvę ir 
taiką. To dolerio negailėkit 
— jis skiriamas kilniausiam 
tikslui.

Aukas prašome siųsti Ko
miteto iždininkui: Rev. K. 
Paulonis, 207 York St., 
Brooklyn 1, N. Y.”

tuvos ministeris pulk. Povi
las Žadeikis.

Gražia, lietuviams ir Lie
tuvai laimės linkinčia kalba, 
New Yorko miesto atstovas 
p. Morris palinkėjo laimės ir 
pasisekimo sunkiam šalpos 
darbe. Jis pabrėžė, jog New 
Yorkas, visada gelbėjęs vi
sus nelaimėje, ir dabar šil
tai gelbės ir Lietuvai kaip 
gelbsti kitoms, trisdešimts 
vienai nuo karo nukentėju
siai tautai. Jis pasakė netu
rįs baimės dėl Lietuvos liki
mo, jeigu prezidentas Rose- 
veltas ir premjeras Chur
chill, paskelbę Atlanto čarte- 
rį, jo laikysis. O kad tiedu 
vyrai savo žodžio laikysis, a- 
bejoti netenką. Visa Amerika 
nenurimsianti, kol bus įvyk
dytas Atlanto čarteris.

Atidarymas pradėtas A- 
merikos, baigtas Lietuvos 
himnais, kuriems sugiedoti 
vadovavo Barbara Darlys ir 
Marijona Kižytė.

Raštinė buvo išpuošta A- 
merikos ir Lietuvos vėliavo
mis, Vytimi, National War 
Fondo literatūra ir informa
cijomis apie šalpą Lietuvai.

Svečius savo lėšomis gra
žiai pavaišino Katalikų Fe
deracijos Maspetho skyrius. 
Svečius priiminėjo ir vaišino, 
tautiškais kostiumais pasi
puošusios: Ona Valaitienė, 
Izabelė Laučkienė ir Aldona 
Valaitytė.

Svečių tarpe buvo Fondo 
vicepirm. kun. J. Balkūnas, 
vicepirm. Nadas Rastenis iš 
Baltimore, Md. Fondo direk
torius Jonas F. Tuinila iš 
Boston, Mass.; kun. K. Pau- 
lionis, kun. J. Aleksiūnas ir 
kiti.

BENDROJO FONDO 
IŠKILMĖS

Rugsėjo 26 d. 5 vai. p. p. 
įvyko oficialus Bendrojo 
Lietuvai šelpti Fondo raš
tinės, 19 W. 44th Street, 
New Yorke, atidarymas. Va
dovavo BALF pirm. kun. Dr. 
Juozas B. Končius. Invokaci- 
ją atliko prel. Robert E. Mc 
Cormick.

Kalbėtojais buvo New Yor- 
ko miesto tarybos pirminin
kas Newbold Morris ir Lie

MEMORIES of LITHUANIA

KUNIGŲ PROVINCIJOS 
NAUJA VALDYBA

Spalių 3 d. pas kun. J. Šer- 
nių, Jersey City, N. J., įvyko 
Kunigų Vienybės Rytų Pro
vincijos metinis susirinki
mas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba: pirm. kun. Jurgis 
Gurinskas, sekr. kun. J. Kar- 
tavičius, ižd. kun. Jonas Šer- 
nius.

Organizacijų apskrities 
dvasios vadais pakviesti: Fe
deracijos — kun. N. Pakal
nis, Moterų Sąjungos — kun. 
Ignas Kelmelis, L. Vyčių — 
kun. M. Kemėžis, Sodaliečių 
— kun. K. Paulionis.

New Yorko — New Jersey 
lietuvių katalikų vyrų metinė 
konferencija šiemet bus Ap
reiškimo par. salėje, spalių 
29 d., Kristaus Karaliaus 
šventėje.

Kun. Jurgis Gurinskas, 
New Yorko Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, nau jasai 
Kunigų Vienybės Rytų Pro
vincijos pirmininkas.

Apreiškimo 
Parapija

Susivienijimo nariams
L.R.K.S.A. 135 kuopos su

sirinkimas bus spalių 8 d., 
tuojaus po sumos. Valdyba 
prašo narius atsilankyti.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, spalių 8 d., 
Šv. Vardo draugijos vyrai 9 
vai. mišių metu eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Tuojaus 
po mišių bus svarbus susi
rinkimas, kurin kviečiami vi
si nariai, o taipgi parapijos 
geri lietuviai katalikai, kurie 
gali prisidėti prie šios drau
gijos. Lauksime.

Dabar yra Rožančiaus mė
nuo, dėlto kiekvieną vakarą 
mūsų bažnyčioje kalbama Ro
žančius, giedamas Švč. Pan. 
litanija ir duodamas palaimi
nimas Švč. Sakramentu. Vi
sų lietuvių katalikų ypatinga 
intencija šį mėnesį turėtų bū
ti—melstis už visus karius, 
kad jiems pasisektų sugrįž
ti atgal į namus ir už Lietu
vos žmones — už Lietuvą.

Šv. Rožančiaus pamaldos 
būna: sekmadieniais 4 vai. 
p. p., kitomis dienomis 7:30 
vai. vak.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. Vincas Pinkus iš 
šv. Jurgio par. iškeltas vi
karu į šv. Leonardo parapiją 
Brooklyne.

® Kun. Edv. Nedzinskas 
nuo rugsėjo 29 d. yra pas
kirtas Brooklyno šv. Jurgio 
parapijos vikaru.

• Leit. Mar. Zajankauskai- 
tė buvo parvykusi pas moti
ną ir sesutę trumpų atosto
gų. Paskutiniu laiku ji bu
vo Utica, N. Y.

• St. Serž. Ant. Zajankau- 
skas iš Italijos fronto perkel
tas į Prancūziją. Neseniai jis 
apdovanotas pasižymėjimo 
medalium.

• Suzana Griškaitė rugsė
jo 27 d. dainavo iš miesto 
WNYC radijo stoties. Tarp 
kitų dainų ji sudainavo ir 
lietuviškai — „Mano rožė”. 
Jos dainos įrekorduotos ir 
bus perduodamos užjūrin ka
riams.

• Alg. J. Mikolaitis jau 
Prancūzijoje. Pasiilgo „Ame
rikos”, kurios įstaigoje jis 
pagelbėdavo savo darbu. 
Sveikina visus savo draugus.

• Prof. K. Pakštas spalių 
8 d. ryte kalbės Garden City 
Šv. Vardo vyrams, o vakare 
Waterbury, Conn. Nuo spa
lių 1 d. jis dirba Pašalpos 
Fonde.

• Jonas Valaitis spalių 1 d. 
kalbėjo New Britaine. Ten 
susidarė antras Šalpos Fondo 
skyrius.

Šv. Jurgio Parapija
Mot. S-gos narėms

Svarbus Moterų Sąjungos 
35 kuopos susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį, spalių 8 
d., tuojaus po sumos. Visos 
narės yra kviečiamos ateiti.

Lapkričio 5 d. bus mūsų 
kuopos rengiamas vakaras. 
Svarbu, kad jis pasisektų, to
dėl turime dirbti. Smagu, 
kad mūsų parapijos Susivie
nijimo kuopos pirm. A. Spai- 
čys paėmė platinti mūsų va
karo bilietų.

Kp. pirmininkė

PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Piliečių klubo susirinkimas 
įvyks penktadienį, spalių 6 
d., 7:30 vai. vak., savo salė
je.

Visi nariai prašomi būti
nai dalyvauti. Svarbu, kad 
klubo nariai domėtųsi savo 
klubo reikalais, kad dalyvau
tų susirinkimuose.

ŠALPOS SKYRIUS 
PAS SIUVĖJUS

KARIAMS PINIGAI

J. A. V. pašto vadovybė pa
taria siunčiant pinigus ka
riams į užjūrį išpirkti Money 
Order. Daugumoje vietų ka
riai Amerikos pinigų negali 
vartoti.

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

J. P. GINKUS, Direktorius

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc

LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarines 
PROGRAMOS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

genytės- 
spauda.

jįar skelbia
jjio veidą.

Maspetho Žinios

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

Šv. Vardo Draugijos ru
dens balius bus šeštadienį, 
spalių 28 d., vakare, parapi
jos salėje. Visi, o visi prašo
mi tos dienos nepamiršti, ši 
draugija nuoširdžiai visus 
svečius priima ir pavaišina 
skaniais užkandžiais ir gėri
mais.

Mūsų parapijos jaunimas 
darbuojasi. Kas trečiadienį 
parapijos salėje turi savo 
pramogą— šokius. Susirenka 
ne tik jauni, bet ir suaugę — 
tėvai, kurie smagiai tarp sa
vo vaikų praleidžia laiką.

Parapijos metinis koncer
tas ir balius jau netoli. Bus 
lapkričio m. 12 dieną. Bus 
dainų, žaidimų, vaidinimų ir 
galop šokiai. Bus ko pamaty
ti ir gėrėtis.

Brooklyn© nuosavybių mo
kesčio mokėjimo draugija 
reikalauja, kad miestas su
mažintų skersgatvių šviesas 
75 nuošimčiais, taip pat, kad 
po karui nebūtų valdžios lė
šomis statomų namų.

Rugsėjo 24 d. Altoriaus dr. 
bazare nenuilstamai darba
vosi pirm. Višniauskienė, vi
cepirm. J. Mockevičienė, O. 
Černauskienė, O. Petrulienė, 
A. Galčiuvienė, P. Šimkienė, 
O. Osteikienė, šimkiūtė, Pr. 
Kurienė, Pr. Ražickienė, O. 
Bagočiūnienė, R. Nedzinskie- 
nė, U. Malinauskienė, A. Lit- 
vinienė, P. Sinkevičiūtė, E. 
Cinkevičiūtė, Kabašinskaitė, 
L. Kazlauskaitė.

Valgius gamino Zamblaus- 
kienė ir J. Kunickienė. Prie 
alaus patarnavo S. Cerebie- 
jus.

Buvo gražių dovanų, ku
rias suaukojo narės ir kiti, 
todėl padaryta gražaus pelno 
naujos bažnyčios statybai.

Pirm. V. Višniauskienė ir 
valdyba dėkinga visiems, o 
visiems, kurie kuo nors pri
sidėjo savo auka ar darbu.

Spalių 2 d. pirmininkė ma
loniai pavaišino visas darbo 
dalyves.

Metinė šventė
Spalių 1 d. Rožančiaus dr- 

ja gražiai minėjo savo meti
nę šventę. 9 vai. buvo Šv. Mi
šios dr-jos intencija. Visos 
ėjo prie komunijos. Mišias 
atlaikė ir pasakė gražų pa
mokslą kun. J. Balkūnas. Mi
šių metu giedojo jaunųjų cho
ras.

Pusryčiai įvyko parapijos 
salėje. Dalyvavo per 100 as
menų. Kleb. kun. Balkūnas 
pakvietė prisirašyti dar dau
giau narių į šią garbingą 
draugiją. Visos dalyvės jį 
sveikino, jau 11 metų garbin
gai vadovaujant Rožančiaus 
dr-jai ir mūsų parapijai. Pro
gramą vedė pirm. F. Kurienė.

F. šalaviejaus rūbų siu
vykloje įsikūrė Bendro Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo 
skyrius. Įsirašiusieji sumokė
jo metinius mokesčius — po 
2 dol. Pinigai perduoti cent
rui.

Narių tarpe yra keturios 
moterys: V. Mulevičienė 
(kario motina), A. Pečiukai- 
tienė, Age Miliauskaitė (ka
rio sesutė) ir Ona Daugirdie
nė (pastarosios abi yra A- 
merikoje gimusios ir augu- 
sios lietuvaitės), šios moters 
nuoširdžiai atjaučia Lietuvos 
žmonių vargus.

Čia paminėjau šias ketu
rias moteris todėl, kad toje 
pačioje dirbtuvėje yra tokių 
vyrų, kurie tyčiojasi iš mū
sų, sakydami, kad mes gerą 
darbą atliekame, bet prie ge
ro darbo su 2 dol. prisidėti 
nemato reikalo.

Gaila tokių žmonių.
A. Žilinskas

SIUVĖJAI PARĖMĖ 
LAKŪNŲ FONDĄ

Rugs. 27 d. siuvėjų lokalo 
susirinkime priimtas Da
riaus-Girėno Paminklo Fon
do kvietimas į vakarienę spa
lių 14 d. ir nupirkta 30 bilie
tų.

POLITIKOS KLUBŲ
SUVAŽIAVIMAS

New Yorko valst. lietuvių 
politikos klubų federacijos 
Pildantis Komitetas šaukia 
klubų ir draugijų atstovų 
konferenciją, prašydamas iš
rinkti ir prisiųsti bent po du 
delegatu nuo draugijos.

Konferencija įvyks spalių 
(October) 8 d., sekmadienį, 
3 vai. popietų, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 60-39 
56th Drive, Maspeth, N. Y.

Valdyba

30 METŲ SUKAKTIS

Glen Cove, L. I., gyveną 
Norvaišai sulaukė vedybinio 
gyvenimo 30 metų sukakties. 
Tam atžymėti Bendurai savo 
namuose, Glen Head, suren
gė netikėtą pagerbimo puo
tą. Norvaišai ėjo minėti Ben- 
duvienės vardadienio, o pa-

NAMAI PARDAVIMUI

Cypress Hill sekcijoje: 2 
šeimų mūrinis namas, su ši
lima, garažu.

3 šeimų, mūrinis su 17 
kambarių, šilima; 6,950 dol.

Richmond Hill sekc.: 2 šei
mų mūrinis, atskirai staty
tas, su 11-13 kambarių, šili
ma, garažu; 11,000 dol.

6 šeimų, mūrinis, po 4 bak
simus kambarius, maudynės, 
šilima; 6,000 dol.

20 kambarių, mūrinis, 1,- 
500 dol. Kreiptis:

ZINIS, REpublic 9-1506

Spalių 1 d. pakrikštytas 
Onos (Višniauskaitės) Mata- 
liano sūnelis. Kūmais buvo 
Jonas Mataliano ir Amilija 
Asna. Puota įvyko V. Viš- 
niauskienės namuose. Svečių 
tarpe buvo kunigai P. Leke- 
šis ir J. Kartavičius.

Spalių 10 d. po pamaldų 
įvyks karių motinų ir žmo
nų susirinkimas.

O. P.

Spalių mėn. 1 d. sueina 5 
metai, kai mirė Lietuvos ka
riuomenės pulkininkas Įeit. 
Česlovas Kairiūkštis.

REIKALINGA
Kriaučių dirbtuvei darbininkų: lai- 
nikam beistavoti, apkarpyti ir pa
mušti, prosyti. Reikia “bushier” pri
žiūrėti. 2 merginų beistams traukti 
(Bushling Giri), Prašome kreiptis:

S. KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

EVergreen 7-2494

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITSS:

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

Tel.

teko į savo pagerbimą. Jiems 
i buvo daug sveikinimų ir do
vanų.

Sveikinimo kalbas pasakė 
svočia Kirkutienė iš Brook
lyno, svotas Pocius iš New 
Britaino, jų duktė mokytoja, 
du sūnūs, sesuo ir švogeris 
Anengiai, Bendurai, jų duktė 
ir žentas inžinierius, Pau
lauskai iš Maspetho ir kiti. 
Programą vedė p. Kirkutis.

P. Norvaišas yra ilgametis 
Glen Cove biznierius, didelės 
mėsos krautuvės vedėjas, ge
ras lietuvis patriotas. Ponai 
Norvaišai dėkoja visiems už- 
atsilankymą, dovanas ir svei
kinimus, ypač Bendurams už 
surengimą puotos.

Buvęs

Aplink Pasidairius
Harrison, N. J. — Nuo bir

želio mėn. šių žodžių rašyto
jas laikinai užėmė vargonin- 
ko vietą Dievo Motinos So
pulingos bažnyčioje, Harriso- 
ne, pavaduoti sergantį varg. 
Praną Hodelį. Kadangi turiu 
dirbti karo darbą ofise, ir 
esu labai užimtas radijo pro

gramos reikalais, teko man 
pasitraukti. Tą vietą dabar 
užima Stasys Globys iš Eli
zabeth©, kuriam linkiu ge
riausio pasisekimo. Gaila pa
likti Harrisono ir Kearny lie
tuvių parapiją, kuri buvo ar
ti širdies. Kleb. kun. Voisie- 
kauskas buvo labai malonus 
ir nuoširdus. Atsisveikinda
mas, jam taipgi linkiu ge
riausios kloties.

Newark, N. J. — Dabar yra 
ruošiamas milžiniškas Jokū
bo Stuko „Sugrįžimo” Radijo 
Koncertas ir šokiai. Įvyks 
lapkričio (Nov.) 19 d. Visi

IŠNUOMOJAMI
2 apartmentai po 5 kamba
rius (su maudyne). Renda 
$18.00 ir 22.00 ’
Kreipkitės pas dženitorių: 

M. Litvinas
411 Suydam St. 
Brooklyn, N. Y.

4-rių kambarių apartmentas. 
Kreiptis pas dženitorių: 

Mrs. Banys
378 Hooper St., 
Brooklyn, N. Y.
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STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių narnų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavlmą ir irt. darbus.

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

y
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Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 - 1896

•e savaitėje neteko 
i įžymių amerikie 
įio pasaulio gyvųjį 
įtraukė Alfred E 
.ffendell L. Willkie 
jjerikiečiai buvo di

* gnybęs. Abu sav< 
' jfo darbštumu ir ga 

iškilę į visuome 
genimo viršūnes 
• daugel metų bui 
^vyzdžiais Ameri 
Jonienei, kad keliai 
šerinio gyveninn 
js turi būti pagrįs 
į ir dorove.

a yorko miestas ne 
= jtys tokias laidotu

prašomi tą dieną atminti, •,§ buvo šiom dvien 
ruoštis į Šv. Jurgio dr-jos s jus, Jos buvo liūdi 
lę, Newarke, paremti vieni jjp giliai amerikie 
telę New Jersey lietuvių r 3 pagerbti savo įžy 
dijo programą.

Petronėlė ir Jonas Vale - • — 
tinai minėjo savo 40 me 
vedybinio gyvenimo jubilij Veikimo Centra 
jų spalių 2 d. Sveikiname 
linkime sulaukti auksinio j 
biliejaus.

Bronx, N. Y. — Jadvyga 
Juozas Nauj aliai minėjo g 
vo laimingą 25 metų ved ?))e Estijoje. B 
binio gyvenimo sukaktį. Gr aletenis siuntinėji 
ži puota rugsėjo 30 d. įvy įstaigoms. 
Bronxo Lietuvių Demokra 
klube; dalyvavo apie 2 
žmonių. Svočia buvo Milėni 103 katalikų spai 
nė. Svotas — P. šalinskas įprastą ryžtingum 
Brooklyno.

Jok. Stukas,

PARDUODAMA

jip giliai amerikie

savaitėje Ameriko

išsiuntinėjo 12 
laikraščiams žinių 

.kurio didesnė ds 
jta tragiškoms ž: 
įe įvykius Lietuve

□letenis siuntinėj

a su dėkingumu i 
iu norime pabrė:

Geri, pigūs, patogūs n 
mai. Gerose vietose. Pati 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance 

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

i tiesą ginant Li< 
priklausomybės b; 
didžioji Amerik( 
wdan „praktišk1
ii baisias žinias ap 
avojus lietuviam 
kęstams, katalil 
nesiduoda jokien 
jams.

aip pat norime p 
iri Lietuvos byl 
a iš akių ir soči) 
geidžiamas sava 
w Leader”. Apli 
itį yra susispietę 
iri, kurie atviror 
anka Maskvos pi 
ir vyriškai ją ;

------------------------------------------"j i neužmirškin
<7 1 • • sunkiose diencClement V oketaitii >vo8 nuošird

Advokatas
ių spauda pask 
Maus atsiųstą pi41-40 — 74f h Street

Jackson Heights, N. Y. nur0(Jo, kad y
Įgabeno Vokietij 
Krupavičių, kun. 1 
k Alf. Lipniū 
I). Bet šios žini 

= ii skelbtos „Ame 
btose laikraščiuos 

Saugok Savo Akli t Krupavičius bu 
° b išvežtas į konce

NEwtown 9 - 5972

Teikiamas geriausias aki’ stovyklą po to, k 
patikrinimas, prižiūrėjimas čroDr. K. Grinių 
AKINIAI prieinamiausiom 
kainomis pagal jų rūšis.

Si ištaiga įsteigta prieš 40 metu

įteikė protes 
Savybei prieš net 
Ws Lietuvoje. V 
garbingi vadai bu

dienai cv o lengvi Lipniūnag y 
optometristas — optikas Aiečių koncentra 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. V ^P*6 tai

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjlmui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

tik dabar aj 
«Aius kunigus pi 
^u jos žmonės i 
!®es nieko apie r 
tybes nerašomi 
p rašėm ir tą f ak 

pirmaisiais 
getais buvo užc 

kun. Alf. L 
ir tūkstančius 
patriotų.

*yra nedaloma!

^ spauda vėl p:
Vatikaną, pr

Į Ji didesne bui 
[ kaip tik tą pa 

= Maskvon atli

y spauda vėl ka

'^dpas popiežių 
S tautų atstos 
'Šiaudu, kad Vati 
Metamas neprikl 
Lietuvos atstos
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