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Savaitėje neteko- 
fymių amerikie- 
pasaulio gyvųjų 
įukė Alfred E. 
hdell L. Willkie. 
(kiečiai buvo di- 
ibės. Abu savo 
jarbštumu ir ga- 
Ėškilę į visuome
nino viršūnes. 
LUgel metų bus 
Vyzdžiais Ameri- 
ienei, kad kelias 
[inio gyvenimo 
puri būti pagrįs-
• dorove.
ko miestas ne- 
I tokias laidotu- 
3Uvo šiom dviem 
. Jos buvo liudi

ju giliai amerikie- 
įgerbti savo įžy-

įvanų. į.

Sveikinimo kalbas pasakė < 
svočia Kirkutienė iš BrooH, 
lyno, svotas Pocius iš Ne» J 
Britaino, jų duktė mokytoja, H 
du sūnūs, sesuo ir švogeris J 
Anengiai, Bendurai, jų duktė J 

ir žentas inžinierius, Pan-M 
lauskai iš Maspetho ir M 3 

Programą vedė p. Kirkutis.
P. Norvaišas yra ilgametis J 

Glen Cove biznierius, didelės J 
mėsos krautuvės vedėjas, ge- d 
ras lietuvis patriotas. Ponai J 
Norvaišai dėkoja visiems už-d 
atsilankymą, dovanas ir svei- ^jsu dėkingumu ir 
kinimus, ypač Bendurams ui 
surengimą puotos.

Bitėje Amerikos 
Veikimo Centras 
išsiuntinėjo 126 
įkraščiams žinių 
hirio didesnė da
lį tragiškoms ži- 
įįvykius Lietuvo
je ir Estijoje. Be 
etenis siuntinė j a- 
jns įstaigoms.

Aplink Pasidairius
Harrison, N. J. — Nuo bir

želio mėn. šių žodžių rašyto- - 
jas laikinai užėmė vargonin-jE 
ko vietą Dievo Motinos So-r- 
pulingos bažnyčioje, Harriso- į 
ne, pavaduoti sergantį varg. |bj 
Praną Hodelį. Kadangi turiu ±1 
dirbti karo darbą ofise, irį rj 
esu labai užimtas radijo pro- J

i gramos reikalais, teko man ll 

as pasitraukti. Tą vietą dabar 
užima Stasys Globys iš Eli- 1 
zabetho, kuriam linkiu ge-m 
riausio pasisekimo. Gaila pa- ' 
likti Harrisono ir Kearny lie-H 
tuvių parapiją, kuri buvo ar-ju 
ti širdies. Kleb. kun. Voisie- m 
kauskas buvo labai malonus P 
ir nuoširdus. Atsisveikinda
mas, jam taipgi linkiu ge-| 
riausios kloties. hj

Newark, N. J.—Dabaryra|| |
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Liet. Katalikų Federacijos Suvažiavimas

Vaduodamasis A.L.K. Federacijos Konstitucijos sky
riaus „Federacijos Taryba” 4 ir 8 skirsniais, Federacijos 
Tarybos suvažiavimą šaukiu 1944 m. spalių 19 d., 10 vai. 
ryte, McAlpin viešbutyje, New York, N. Y.

Suvažiaviman kviečiami: Federacijos Centro Valdyba, 
Federacijos apskričių pirmininkai ir sekretoriai, katalikų 
laikraščių redaktoriai ir centraliniii organizacijij centrų 
pirmininkai ir sekretoriai. Bus maloniai laukiami ir kiti 
mūši) organizacijų vadai ir veikėjai.

Visus Tarybos narius nuoširdžiai prašau surasti gali
mumo dalyvauti šiame suvažiavime. Gyvenamasis laiko
tarpis yra nepaprastai svarbus. Supraskime savo pareigas 
ir tinkamai jas atlikime.

Juozas B. Laučka,
A.L.R.K. Federacijos Pirmininkas

LIETUVIAI BELAISVIAI ITALIJOJE

norime pabrėž- 
įįi|s katalikų spau- 

Bovfs p. rastą ryžtingumą 
Itiesą ginant Lie- 
tiklausomybės by- 
pdžioji Amerikos 
įrdan „praktišku- 
Ibaisias žinias apie 
livojus lietuviams, 
I estams, katalikų 
Esiduoda jokiems 
Kims.
taip pat norime pa
id Lietuvos bylos 
r iš akių ir social- 
fleidžiamas savait- 
iw Leader”. Aplink 
I yra susispietę to- 
ai, kurie atviromis 
tinka Maskvos pro- 
Ir vyriškai ją at-

neužmirškime, 
sunkiose dienose 
stuvos nuoširdūs

:ų spauda paskel- 
iaus atsiųstą pra
ris nurodo, kad vo- 

ruošiamas milžiniškas Jokii-i| b gabeno Vokietijon 
bo Stuko „Sugrįžimo” Radijo! 
Koncertas ir šokiai. Įvyks1 
lapkričio (Nov.) 19 d. VisilįJ

IŠNUOMOJAMI
2 apartmentai po 5 kamba
rius (su maudyne). Renda 
$18.00 ir 22.00U «px<j.vu aa.yjM

i Kreipkitės pas džemtonų:

9
M. Litvinas 

411 Suydam St 
Brooklyn, N. Y.

i
4-rių kambarių apartmentas.
Kreiptis pas dženitorių:

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

I
ST&gg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KOVTRAK TORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų B- 
lyginimų, plasteriavlmų, šalipt- 

X vių cementavlmų ir Irt. darbu). 
X 293 MAUJEB 8T, 
į BROOKLYN 6, N. Y.

Krupavičių, kun. St. 
km. Alf. Lipniūną 
j). Bet šios žinios 
I skelbtos „Ameri- 
tttose laikraščiuose. 
'. Krupavičius buvo 
r išvežtas į koncen- 
kovyklą po to, kai 
» su Dr. K. Grinium 
įsa įteikė protestą 
lovybei prieš netei- 

^.lius Lietuvoje. Visi 
^garbingi vadai buvo 
i* j

Llf. Lipniūnas yra 
JĮtKiečių koncentraci-

Fkloje. Apie tai ir 
Įašę.
e” tik dabar apie 
fbius kunigus pra
sčiau jos žmonės re
lines nieko apie na- 
rybes nerašomi 
Bs rašėm ir tą faktą, 
|Vikai pirmaisiais o- 
I metais buvo užda- 
tman kun. Alf. Lip- 
įip ir tūkstančius ki
lnos patriotų, 
lė yra nedaloma!

B

H

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St, Woodhaven 21, N. Y- 

(Prie Forest Parkway Stoties) •
Tel. Virginia 7-18M I

WENDELL L. WILLKIE, 
buvęs respublikonų partijos 
kandidatas prezidento rinki
muose 1940 m., mirė nuo šir
dies smūgių spalių 8 d. New 
Yorke. Buvo 52 metų am
žiaus. Paliko žmoną ir sūnų, 
laivyno leitenantą.

W. L. Willkie gimė India
noje, iš Vokietijos kilusių 
tėvų šeimoje. Jo tėvas ir mo
tina buvo advokatai. Jaunys
tės dienose Willkie dirbo į- 
vairius darbus. Kai tik Ame
rika įstojo karan, Willkie į- 
sirašė savanoriu. Buvo pran
cūzų fronte, grįžo iš pasau
linio karo leitenantu.

Buvo veiklus politikoje iš 
studento dienų. Iki 1938 me
tų buvo demokratu. Kovojo 
prieš kukluksus ir kitus ne
apykantos skelbėjus. 1924 ir 
1928 m. rėmė Smithą į pre
zidentus. Iš demokratų pasi
traukęs perėjo į respubliko
nus ir ten jo žvaigždė labai 
greit iškilo. Neturėdamas jo
kios politinės mašinerijos, 
1940 m. laimėjo respubliko
nų nominaciją.

Politikoje jis iškilo ginda
mas elektros bendrovės bylą 
prieš vyriausybės pasikėsini
mus. Jis gynė privatinę nuo

savybę. Savo straipsniais ir 
kalbomis greit atkreipė pla
čios visuomenės dėmesį.

1940 m. prezidento rinki
muose Willkie gavo per 22 
milijonus balsų. Tai žymiai 
daugiau, nei bet kuris kitas 
respublikonas anksčiau ga
vo. Po rinkimų Willkie pasis
kelbė būsiąs „lojalioje opo
zicijoje” vyriausybei, bet 
neatsisakė nuo teisės kriti
kuoti. Lankėsi Anglijoje, kai 
Amerika dar nebuvo kare. 
Po to, apkeliavo aplink pa
saulį, sustodamas Afrikoje, 
frontuose, Rusijoje, Kinijoje,

Willkie buvo už Amerikos 
uolų ir nuoširdų dalyvavimą 
tarptautiniame gyvenime. Jis 
visaip stengėsi apvalyti res
publikonų partiją nuo izolia- 
cionistų įtakos, šiemet jis 
bandė vėl siekti respublikonų 
nominacijos, bet prieš jį bu
vo partijos mašinerija. Par
tijos konvencijon jis nebuvo 
net pakviestas svečiu, nors 
ir skaitėsi oficialiu partijos 
vadu.

Amerikos kariuomenės 
korporalas Albert Casper 
atrašė savo dėdei kun. J. A. 
Karaliui laišką iš Italijos 
fronto. Laiške, yra štai ko
kių žinių apie vokiečių siau
timą Lietuvoje?

„Šiomis dienomis mes pa- Į 
ėmėme kiek vokiečių belais
vių. Aš pastebėjau, kad kai 
kurie jų nešiojo skirtingus 
drabužius. Pastebėjau ant jų 
pečių ženklą su užrašu „Lie
tuva”. Iš to supratau, kad 
jie buvo lietuviai. Paklau
siau, ar jie kalba lietuviškai. 
Jūs turėjote būti čia pama
tyti, koks buvo džiaugsmas 
jų veiduose!

„Jų buvo septyni. Paklau
sus, ar jie buvt) savanoriai, 
jie man taip atsakė: prieš 
tris mėnesius jie vienoje

Kauno bažnyčioje klausė mi- 
šių ir buvo užpulti vokiečiij, 
kurie juos suėmė ir išgabeno 
į frontą. Jie man sakė, kad 
jie protestavo ir aiškinosi 
neturį treniruotės, bet tai ne
gelbėjo.

„Fronte, jie sakė, kai tik 
pamatė amerikiečius, jie tuo
jau pasidavė. Man jų buvo 
labai gaila, kai pasisakė ne
valgę per 3 dienas. Bet da
bar, aš esu tikras, jie yra ge
rai pavalgę ir ilsisi ameri
kiečių stovykloje”.

Šis korporalo laiškas yra 
dar vienas įrodymas, kaip 
žiauriai, biauriai naciai el
gėsi Lietuvoje, kad net iš 
bažnyčių, mišių metu, gau
dydavo lietuvius ir grūsda
vo juos į savo frontą.

ŽUVĘ KARIAI

St. Serž. Walter J. Degutis 
iš Amsterdam, N. Y.

Japonams Iškirto 
Naujų Staigmeną

Lenkai Pakviesti 
Maskvon Tartis

Lietuvos žemė iki šios sa
vaitės pradžios buvo perkirs
ta rusų ir vokiečių. Didesnė
je teritorijos dalyje stovėjo 
rusų armijos, o Žemaitijoje 
— vokiečiai, kurie laikėsi 
kiek ir pietvakariniame spar
ne.

Šios savaitės pradžioje 
pranešta, kad rusų armijos 
pajudėjo Šiaulių rajone ir 
metėsi visu galingumu į va
karus prieš vokiečius. Tuo 
pat metu pajudėjo visas 
frontas nuo Latvijos kiaurai 
per visą Lietuvą.

Rusai užėmė Jurbarką, ša
kius.

Žemaitijoje per keturias 
dienas rusai užėmė Telšius, 
Plungę, Mažeikius, Tryškius, 
Tirkšlius, Sedą, Varnius, 
Kelmę, Kruopius, Papilę, 
Kuršėnus, Šaukėnus, Užven
tį, Vaiguvą, Kražius, Ne
makščius, Luokę, Kaltinė
nus, Skaudvilę, Židikus, Ža
rėnus, Ylakius, Rietavą, Erž
vilką, Tauragę, Kretingą, 
Mosėdį, Salantus, Darbėnus, 
Gargždus, Švėkšną.

Veržimesi atkirsti vokie
čius Latvijoje nuo susisieki
mo sausuma su Vokietija, 
rusai perėjo skersai Žemaiti
ją ir užėmė Palangos mies
tą. Iki Klaipėdos, rašant 
šiuos žodžius, rusams buvo 
likę tik 7 mylios. Manoma, 
kad Lietuvoje ir Latvijoje 
rusai apsupo apie 150,000 
vokiečių.

Ryga irgi apsupta. Iš jos 
vokiečiai gali išsprukti tik 
jūra. Rusų lėktuvai nuolatos 
laksto virš Baltijos jūros ir 
be atvangos apšaudo vokie
čių laivus.

Rusai yra įėję į Klaipėdos 
kraštą, iš kur jų veiksmai 
pirmoje eilėje gali būti krei

piami į Tilžę, geležinkelių 
mazgą.

Vokiečiai stumiami iš Lie
tuvos, labai apiplėšė kraštą. 
Švedų spauda paduoda žinių 
apie pasibaisėtiną vokiečių 
siautimą besitraukiant iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Vietomis vokiečiai trakto
riais naikino laukuose javus, 
bulves ir kitokį derlių. Iš 
lietuvių namų vokiečiai gabe
no rakandus, visokius įran
kius, maistą ir kitokias gė
rybes.

Skuode įvykę susišaudymų 
tarp vokiečių kariuomenės 
dalinių ir vokiečių policijos 
gaujos, kurie norėjo iššaudy
ti iš ūkininkų atimtus gyvu
lius.

Vokiečiai nepaliko ir baž
nyčių neapiplėšę. Vienas vo
kiečių laikraštis, teisindamas 
tą šventvagystę, pažymi, 
kad vokiečiai „neapiplėšė” 
bažnyčių, bet jų sidabrą ir 
kitokias bažnytines brange
nybes išvežė Vokietijon „ap
saugoti”. Girdi, po karo vi
sos kultūrinės brangenybės 
būsiančios „sugrąžintos”.

Karo mūšiams vykstant, 
lietuvių masės bėgo į visas 
puses. Jų padėtis nežmoniš
kai bloga daugeliui atžvilgiu. 
Visi kentė maisto trūkumą. 
Nebuvo ir vandens užtenka
mai. Pavyzdžiui, Tauragėje 
už stiklą vandens reikėjo 
mokėti 2 markes (apie 80 
amer. centų), o Virbalyje — 
5 markės už kvortą vandens.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad vokiečiai „išsitraukė” iš 
Tauragės, nuo kurios lieka 
tiesus kelias į Rytprūsius.

Iš Klaipėdos rusų puoli
mas, kaip skelbia vokiečiai, 
bus kreipiamas į Tilžę ir Ka
raliaučių.

)s spauda vėl pra- 
‘ieš Vatikaną, prieš 
Ji didesne burna 
kaip tik tą pačią 

(Kai Maskvon atlėkė

/FOs spauda vėl kalti- 
^■taną fašizmu. Jai ne- 

kad pas popiežių at- 
Ivisų tautų atstovai. 

* J graudu, kad Vatika- 
įlažįstamas nepriklau- 
® Lietuvos atstovas,

ML-

kurį Maskva vadina „Lietu
vos fašistų atstovu”.

Gal ir neblogai, kad Mask
va ne visada slepia tikrąjį 
savo veidą. Didžiųjų demo
kratijų vadai negalės nema
tyti, ko siekia Kremliaus 
viešpačiai. 

__ o __
Kai Roosevelt tarėsi Kve

beke su Churchilliu, Ameri
kos Lietuvių Taryba nusiun
tė prezidentui telegramą, 
prašydama neužmiršti Lie
tuvos.

Šiomis dienomis atėjo pre
zidento vardu atsakymas, 
kurį pasirašė Charles E. Boh
len, Rytų Europos skyriaus 
vedėjas. Atsakyme pažymė
ta, kad Amerikos vyriausy
bė nenustos giliai rūpinusis 
visais kenčiančiais žmonė
mis.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, mūsų žiniomis, labai bud
riai stebėjo visus įvykius ir 
— veikė. Jos metinis suva
žiavimas, įvyksiąs spalių 17- 
18 d. d. New Yorke, tikime, 
bus labai gera proga dar 
daugiau išplėsti veiklą.

Šiandie visos lietuvių ame
rikiečių organizacijos turėtų 
sustiprinti ir padidinti me
džiaginę paramą Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Juk šian
die kovojame dėl lietuvių 
tautos gyvybės. Jokia auka 
nebus per didelė.

Raimondas Dambrauskas 
iš Wilkes-Barre, Pa. (Jo bro
lis Charles, marinas, žuvo 
anksčiau Gvadalkanale).

Silvestras Vaitkevičius iš 
Plymouth, Pa.

Vincas Aibickas iš Pitts
field, Mass.

Stasys Šalda iš Holyoke, 
Mass.

Juozas Dereškevičius iš 
! Shenandoah, Pa.

Albertas Šimkus, marinas, 
iš Chicago, Ill.

Juozas Kraptavičius iš De
troit, Mich.

Bruno Paulauskas iš Law
rence, Mass.

Albertas Paplauskas iš 
Lawrence, Mass.

A. Milišauskas iš No. An
dover, Mass.

Juozas Adamonis iš Cam
den, N. J.

William Tomašaitis iš Ha
zardville, Conn.

Petras Rauckis, marinas, 
iš New Britain, Conn.

Leit. Petras Mikonis iš 
Philadelphia, Pa.

Antanas F. Strogis iš Phi
ladelphia, Pa.

Perlų Uostas. — Admiro
lo Halsey Laivyno lėktuvai, 
pasikėlę nuo lėktuvežių, 
bombardavo japonų Ryukya 
salas. Šios salos saugo Japo
niją nuo įsiveržimų. Užpuo
lime sunaikinta priešo 89 lėk
tuvai ir 58 laivai. Be to, ap
naikinti salų gynimo įtvirti
nimai.

Mūsų lakūnų nuostoliai bu
vo labai maži. Puolimas Ryu
kyu salų japonams buvo di
delė staigmena. Puolimo žy
giui vadovavo viceadmirolas 
Mitscher.

Ryukyu salyne yra per 100 
didesnių salų. Jas japonai 
turi nuo 19 amžiaus. Jose ja
ponai turi savo arodromus, 
gerus uostus.

Aachen Naikinamas

KANKINIŲ META

Netoli Antverpeno, Belgi
joj, vokiečiai turėjo kankini
mų rūmus, kuriuos belgai 
užlaikys, kaip kankinių vie
tą, kur žuvo daug belgų pat
riotų.

Generolo Hodges armija 
visiškai apsupo vokiečių 
Aacheno miestą, kuriame 
normaliais laikais gyvenda- 

I vo 160,000 asmenų. Ameri
kiečiai davė vokiečių garni
zonui 24 valandas pasiduo
ti. Spalių 11 d. ultimatumo 
laikas pasibaigė, ir amerikie
čiai pradėjo puolimą.

Aacheno gynėjų atsisaky
mas pasiduoti rodo, kad na
ciai yra pasiryžę gintis iki 
paskutinio žmogaus ir pas
kutinio namo.

Ne visi Aacheno gynėjai 
pasiliko už miesto gynimo 
sienų. Apie 100 karių spalių 
11 d. perbėgo į amerikiečių 
eiles ir pasakė, kad daugu
mas Aacheno gynėjų nori pa
siduoti, bet to neleidžia ka
rininkai.

— Spalių 22 d. brig. gen.
K. Musteikiui sueis 50 metų.

Londonas. — Lenkų vy
riausybė pranešė, kad Chur
chill ir Stalinas pakvietė len
kų ministerį pirmininką ir 
užsienio reikalų ministerį at
vykti į Maskvą.

Lenkų ministeris pirminin
kas Mikolaičyk jau yra kai-' 
bėjęsis su Stalinu ir nusiun
tęs iš Londono savo vyriau
sybės siūlymus, pagal ku
riuos lenkų vyriausybė su
tiktų bendradarbiauti su 
Maskvos globojamu Liublino 
lenkų komitetu. Bet į tą siū
lymą nesulaukta Maskvos 
atsakymo.

Vokiečiai Kovoja 
Prieš Suomius

Londonas. — Vokiečiai pa
siskelbė užėmę šiaurinę Suo
miją, kur yra apie 100,000 
jų karių. Jie pasiryžę gintis 
prieš suomius ir rusus 320 
mylių fronte nuo Botnijos 
įlankos iki Ledinuotojo van
denyno. Vokiečiai jau kaltina 
suomius pradėjus užpuoli
mus.

Petsamo mieste ir uoste 
yra įsitvirtinę vokiečiai. Pa
gal paliaubų sutartį, Petsa
mo uostą suomiai turi ati
duoti rusams. Suomių kelios 
divizijos jau pradėjo žygį 
Petsamo link.

Suomiai Turės
Helsinkis. — čia pranešta, 

kad Suomijoje rinkimai į 
tautos atstovybę įvyks už 
trijų ar keturių mėnesių.

Iki šiol didžiausia partija 
buvo socialdemokratai. Ma
noma, kad komunistai gali 
laimėti keliolika vietų.

CHURCHILL VĖL MASKVOJE

Maskva. — Spalių 9 d. čia 
atvyko Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchill drau
ge su užsienio reikalų minis- 
teriu Edenu ir didele grupe 
palydovų. Tą pačią dieną 
Churchill turėjo dviejų va
landų pasikalbėjimą su Sta
linu; drauge dalyvavo Eden 
ir Molotov. Apie pasitarimus 
informuojamas ir Amerikos 
ambasadorius Harriman.

Spalių 10 d. Stalinas iškė
lė pagerbimo pietus, kuriuo
se jis aukščiausiai įvertino 
„Amerikos ir Anglijos kariš
kų pajėgų nuopelnus Hitlerio 
pralaimėjimui priartinti.”

Kadangi Churchill atvyko 
labai greit po Kvebeko kon

ferencijos, kur jis tarėsi su 
prezidentu Rooseveltu, todėl 
manoma, kad Churchill galės 
pareikšti ir Roosevelto nuo
monę daugeliu klausimu.

Manoma, kad Churchill 
ypač paliesiąs Lenkijos ir 
Balkanų klausimus.

Stalinas nepripažįsta lenkų 
vyriausybės Londone ir visai 
vienašališkai elgiasi Balka
nuose. Anglijos gyvybiniai 
reikalai verčia juos daboti 
Viduržemio jūrą. Staigus 
anglų įsiveržimas Graikijon 
aiškinamas ir ta aplinkybe, 
kad anglai nori būti anks
čiau Graikijoje, nei rusai su
skubtų ten ateiti iš Bulgari
jos.

LIETUVOS KANČIA NEAPSAKOMA

Naujiems okupantams, ru
sams, įsiveržus vokiečių o- 
kupuoton Lietuvon, didžiau
siu kentėtoju buvo ne rusai 
ir ne vokiečiai, bet Lietuvos 
žmonės. Jų namai, jų ūkiai, 
visas jų turtas sunaikintas 
arba išplėštas; didingi nauji 
Kauno pastatai kaip Vytau
to Muziejus, Prisikėlimo 
šventovė, moderninės ligoni
nės, pastatai, — susprogdin
ti.

Žmonių gyvybes okupantai 
skaito niekais; su moterimis 
ir vaikais apsieinama barba
riškai. Rusų politinės polici
jos (NKVD būriai, karo 
veiksmų proga, žudo, plėšia 
ir naikina. Sibiran siunčiamų 
skaičius toks, kad net gyvu
linių vagonų nebeužtenka jų 
pervežimui; tremtinių bū

riai varomi kaip galvijai, — 
basi, be šiltų drabužių, alka
ni. Tai tautos naikinimas, 
tai į dangų šaukianti skriau
da, vykdoma tų, kurie save 
vadina „taiką ir laisvę my
linti tauta”.

Tokio kruvino keršto už
klupti, tik patys narsieji 
Lietuvos kariai — jaunuoliai 
įveikia priešintis. Rusų ak
las kerštas ir laukinis žiau
rumas tik gilina ir skatina 
neapykantą.

Gelbėdami savo šeimas ir 
gyvybes, daug lietuvių bėga 
nežinia kur, palikdami savo 
numylėtas sodybas. Daug bė
go vokiečiuosna nežinodami, 
kad ten jų laukia vargas ir 
pragaras. Daug buvo atsidū
rę Žemaitijoje. Daugelis iria
si per jūras, bijodami vokie
čių gestapininkų sauvalės.
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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.

“THE UNITED NATIONS”

Amerikos, Anglijos, Kinijos ir Rusijos vyriausybių 
delegacijos Washingtone užbaigė kelių savaičių pasitari
mus pokarinės taikos ir saugumo organizacijos sudarymo 
reikalu. Spalių 9 d. išleisti vieši pareiškimai, kurie paskel
bė tai, dėl ko susitarta. Iškilmingai pranešta, kad didžių
jų keturių valstybių delegacijos susitarė pasiūlyti savo vy
riausybėms įsteigti naują tarptautinę organizaciją vardu 
The United Nations — Jungtinės Tautos.

Ši organizacija pakeistų numarintą Tautų Sąjungą. 
Jos tikslai skelbiami šie: 1. Palaikyti tarptautinę taiką ir 
saugumą, siekiant bendromis jėgomis prašalinti taikos pa
vojus, taikiu keliu sprendžiant tarptautinius ginčus. 2. Plės
ti draugiškus santykius tarp tautų.

Organizacija yra remiama visų „taiką mylinčių tau
tų” suverenine lygybe. Visi jos nariai savo tarpusavio gin
čus spręs taikiu keliu, nevartodami jėgos ar jėgos grasini
mo.

Organizacijos pagrindiniai organai bus: A. Bendrasis 
Susirinkimas; B. Saugumo Taryba; C. Tarptautinis Teisin
gumo Teismas ir D. Sekretoriatas. Be to, gali būti visa eilė 
kitų jos įstaigų, komisijų ir t. t. Saugumo Taryba susida
rytų iš 11 narių, kurios nuolatiniais nariais būtų Amerika, 
Anglija, Rusija, Kinija ir, savo laiku, Prancūzija, šeši na
riai būtų renkami dvejiems metams.

Toliaus rašyti apie paruoštą planą, bent šį kartą, nėra 
reikalo. Planas gražus, pilnas puikiausių idėjų. Labai daug 
ten to paties turinio, koks buvo Tautų Sąjungoje. Apie tai 
teks vėliau plačiau pašnekėti.

Šiandie mums svarbu pasakyti tai, kad šios naujos or
ganizacijos pasisekimas priklausys grynai nuo jos kūrėjų 
darbų, o ne žodžių. Esame visi gyvi liudininkai, kokia žiau
ri tikrovė glūdi prieš visų akis.

Apie taiką ir saugumą visoms tautoms, didelėms ir 
mažoms, iškilmingai drauge su Amerikos, Anglijos ir Ki
nijos atstovais kalba ir Rusijos atstovai. Bet kaip elgiasi 
Rusijos valdovai savo kaimyninių mažesnių valstybių at
žvilgiu ?

Maskva ir toliau be jokios atodairos savinasi Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, kurias ji užgrobė pačiu negarbingiausiu 
būdu. Ji visiškai nesiskaito su Lenkijos vyrausybe, kurią 
pripažįsta Washingtonas ir Londonas. Maskvai atsidavusių 
lenkų pakalikų komitetui teikiami visoki pripažinimai, ku
riais tyčiojamasi iš pagrindinių tarptautinės teisės dėsnių. 
Nerodoma jokių ženklų, kad Maskva būtų linkusi nors 
mažiausią nuolaidą teisybei parodyti.

Dumbarton Oaks (Washingtone) pasitarimuose pa
siektus davinius paskelbus, prezidentas Roosevelt ir gub. 
Dewey pareiškė labai didelio pasitenkinimo, kad atsiekta 
didelių laimėjimų. Panašiu tonu prabilo ir didžioji spauda, 
sveikindama pirmąjį laimėjimą naują tarptautinę organi
zaciją steigiant. Bet nuoširdūs visos žmonijos laisvės sie
kėjai, mažųjų tautų draugai, negali dar džiaugtis.

Kaip džiaugsies tokia taikos ir saugumo organizacija, 
kurios vienas iš kūrėjų milijonus žmonių nori pasiglemžti 
visiškon savo vergovėn?

Jeigu tokia organizacija bus pasiūlyta Amerikai, jei 
jos visi dėsniai ir slapti priedai bus visuomenei žinomi, mes 
netikime, kad Amerika bent kada nors pritars biauriam 
mažomis valstybėmis pirkliavimui.

Ne veltui gal Churchill yra atlėkęs į Maskvą.
Lauksime daugiau žinių.

• /

VISI JŲ KRATOSI

Antanas Baranauskas

SUDIEV, LIETUVA
Sudiev, Lietuva! Man linksma buvo
Savo gyvent šalelėj!
Širdį man skaudžia, skaudžia ir graudžia 
Svetimojon važiuojant...

Z

Sudiev tėveliams, broliams, sesiulėms —
Nebegreit pasimatysim!
Sudiev Anykščiams, sudiev Utenai,
Sudiev Lietuvos kalnams!

Kažin ar grįšiu: gal ten supūsiu,
Žieminių gudų pusėj,
O ir sugrįžęs savon šalelėn,
Ašarėlėms paplūsiu.

Gal rasiu vargus, nelaimes, bėdas,
Gal nerasiu tėvelių...
Gal visa mano širdies paguoda
Bus ant šaltų kapelių...

Sauerveinas

LIETUVIAI ESAME MES GIMĘ
Lietuviai esame mes gimę, 
Lietuviai turime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

Kad debesiai ir susitraukia,
Ir vėtras grumzdž mus išardyt, 
Kad ir kelintas pykdams šaukia 
Ir kalbą mūs nor išvaryt: —

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio 
Lietuvis nieko neatbos,
Kaip eglė ten prie šešupėlio, 
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos.

Lietuviai esame mes gimę, 
Lietuviai norime ir būt;
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir nenorim leist pražūt.

AR DAUG PAŽANGOS PASIEKTA...
Laiškas „Amerikos redakci

jai”

Amerikos komunistai iki šiol statydavo šalies prezi
dento vietai savo kandidatą. Jie plūsdavo respublikonų ir 
demokratų kandidatus, kiek tik pajėgdavo. 1940 m. rin
kimuose jų visa ataka buvo daugiau nukreipta ne prieš 
respublikonų kandidatą, bet prieš prezidentą Rooseveltą.

1940 m. komunistams Roosevelt buvo baisiausias as
muo, „imperialistinio” karo kurstytojas, liaudies priešas 
ir t. t. ir t. t. Šiemet komunistai visu savo įniršimu visuose 
kampuose garsiausiai šaukia už Rooseveltą, už jo sąrašą. 
Tuo jų šaukimu naudojasi respublikonai, gąsdindami a- 
merikiečius komunizmo pavojumi.

Daugeliui galėjo atrodyti, kad Roosevelt tikrai nori 
komunistų paramos, nes labai ilgai tylėjo. Pagaliau, praeitą 
savaitę Roosevelt radijo kalboje aiškiai pasisakė, kad jis 
nesiekė ir nenori paramos nei komunistų, nei fašistų, nei 
kitų svetimos ideologijos grupių, kurios siekia pasirausti 
po mūsų šalies santvarkos pagrindais.

Spalių 9 d. per radiją senatorius Wagner, artimas 
Roosevelto draugas, taip pareiškė: „Kiekvienas žino, kad 
nei Franklin Roosevelt, nei aš nesame artimesni komunis
tams, kaip hotentotams”. Šis senatoriaus pareiškimas daug 
kartesnis pipiras komunistams, nes juos sugretino šalia 
laukinių, žmogėdrų...

Komunistų yra pęr mažai Amerikoje, kad vertėtų apie 
juos tiek daug kalbėti rinkiminėje agitacijoje. Mums at
rodo, kad lapkričio 7 d. balsuotojas vaduosis ne faktu, už 
ką pasisako komunistai, bet savo įsitikinimu, katras as
muo ir katra programa geriausia atsako į šios dienos rei
kalavimus.

PERGALEI - PIRKITE KARO BONUS

Ger. Redaktoriau:
„Amerikos” skiltyse yra 

skyrius „Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja”. Tačiau man 
rodos, kad ten „viskas sena”.

Istorikai sako, kad lietu
viai pradėjo jau tirščiau ap
sigyventi Amerikoje prieš 
šešiasdešimt metų. Pažiūrė
kime, ką rašė apie mūsų gy
venimą tais laikais, kas šian
dien rašoma, ir suraskime tą 
pažangą.

Vytautas Sirvydas savo 
tėvo Juozo O. Sirvydo bio
grafijoje, kuri kartu yra ir 
Amerikos lietuvių istorija, 
pusi. 177 paduoda ištrauką 
iš laikraščio „Lietuviškas 
Balsas” (rugp. 3, 1885), se
kantį straipsnį, parašytą 
kun. Zlotožinsko:

„Dieve Visagalingas, del- 
ko Lietuvninkai taip žemai 
ant šio svieto stovime? Esa
me žmonės, kaip visi; mūsų 
tauta labai sena ir visi tur
tingi, nes turime rankų ir 
sielų pašvęsti visuomenės 
darbui, tik pasitenkiname 
gauti šiai dienai pavalgyti ir 
išsigerti. Lietuvoje, sako, 
sunku savo balsą kelti, bet 
laisvoje Amerikoje kas drau
džia mokyklas, laikraščius, 
draugijas, bažnyčias kurti? 
Mes dažnai kitus kaltiname, 
bet tikrenybėje patys esame 
kalti. Broliai Lietuvninkai, 
kelkite, tegul kiti mato kad 
dar ne visi Lietuvos vaikai 
prapuolė!”

Taip parašyta prieš 60 me
tų, o šiandien ar daug 
geresnis vaizdas mūsų visuo
meniniame gyvenime?

Štai ir paties Gerb. Redak
toriaus „Amerikoje”, 1944 
metų spalių 6 d. laidoje ran
dame žinutę iš mūsų paties 
Brooklyno apie. įsteigimą 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Skyriaus vie
noje siuvykloje. O kaip ko
respondentas raportuoja tą 
žygį? Štai jo žodžiai:

„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.”

Tikrai gaila, kad po 60 me
tų mūsų gyvenimo tik tiek 
pažangos tepadarėme. Arba 
žinutė iš Philadelphijos apie 
Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto susirinki
mą, kur korespondentas rašo: 
„Tai išėjo tik ginčų, barnių, 
ir net peštynių... ir nieko 
naudingo... nenudirbta”. Ir 
tas korespondentas baigė sa
vo raštelį žodžiais: „Gaila, 
kad net prie to prieita.”

Kitas pavyzdys. Vyt. Sir
vydas savo knygoje išvardi
na arti šimto tarp lietuvių 
gyvavusių kooperatyvų veik 
visose mūsų lietuvių apgy
ventose kolonijose. Visų li
kimas toks, kad šiandien A- 
merikos lietuviai neturi nei 
vienos kooperatinės įstaigos. 
Vieni kaltina, sako V. Sirvy
das, Amerikos gyvenimo są
lygas, kiti — prityrusių ve
dėjų stoką, treti — mūsų vi
suomenės žemą kultūros 
laipsnį. Jeigu apie kitą tau
tą būtų taip aprašoma, kaip 
žemiau cituojami žodžiai, 
mums gardus juokas tebūtų, 
bet kai apie mūsų brolius 
taip rašoma, tikrai skaudu:

„Kooperatyvą tais metais 
(1888) ir Wilkes-Barre, Pa. 
Lietuviai bandė įkurti, bet į 
antrą susirinkimą teatėjo 16 
vyrų, kurie nusprendė koo
peratyvo vieton alaus stati- 
nukę nusipirkti. Alų begurk
šnojant, pradėta kortoms 
lošti, bartis ir net apsikulta”.

Kokia tamsi praeitis čia 
Amerikoje! Bet tikros pa
žangos ar daug padarėme? 
Šiandien kaip sunku prikal
binti mūsų vientaučius prie 
visuomeninio darbo! Vienas 
seimas neseniai po vidurnak
čio, po dviejų valandų pas
tangų, vos išrinko seną sa
vo valdybą, nes nesirado nei 
vieno gyvo žmogaus, norin
čio dirbti tą organizuotą dar
bą.

Kultūriniai, tautiškame 
susipratime ar padarėme pa
žangos ?

Patartina kiekvienam per
skaityti arba kun. Miluko 
knygas apie lietuvių istori-

Nauja Knygute 
Apie Lietuvą

Federacijos Chicago aps
krities Spaudos Sekcija šio
mis dienomis išleido naują 
brošiūrą — „Lietuva nacių ir 
bolševikų vergijoje.” Veika- 
liukas iliustruotas šiurpiais 
kankinimų, žudymų atvaiz
dais ir susideda iš dviejų da
lių. Pirmoj daly atvaizduo
jama nacių okupacija Lietu
voje, antroj — komunistų o- 
kupacija.

I. Po svastikos ženklu:
1. Pasikėsinimai į lietuvio 

sielą. 2. Lietuvos darbo žmo
nių Golgota. 3. Prievarta iš
stumtieji į frontą. 4. Baisios 
žmonių medžioklės. 5. Miliū
nai. 6. Nacių nelaisvėje. 7. 
Vyskupų balsas.
II. Tarp piautuvo ir kūjo:

1. Lietuvis bolševikų kalė
jime. 2. Egzekucijos Lietu
voje komunistų okupacijos 
metu: valstiečių skerdimas 
Praveniškių priverčiamųjų 
darbų stovykloje. Naujieji 
žemaičių kankiniai. Baisūs 
žudymai kitose Lietuvos vie
tose. Sušaudytieji ant plen
to ties Červene. 3. Baisiaja
me Sibire. Žymesniųjų iš
tremtų lietuvių biografijos. 
4. Komunistų planai lietuvių 
tautai sunaikinti. Politinių 
partijų vadovaujančio sąs
tato likvidacijos planas. Lie
tuvos TSR vidaus reikalų 
liaudies komisaro 1940 m. 
įsakymas apie visų antiso- 
vietinių asmenų sunaikinimą 
Lietuvoje. Pabaltijo tautų 
išnaikinimo planai. Dvi in
strukcijos Lietuvos dvasinin
kams sunaikinti. 5. Kores
pondencijos tikrinimas bol
ševikų okupacijos metu. Mū
sų viltys.

Daug paduodama žinių
Ši brošiūrėlė suprantamai 

patiekia daug naujų žinių 
apie mūsų tautos nelaimes. 
Kokie pasibaisėtini slaptie
ji Maskvos komisarų planai 
lietuviams išnaikinti ir ne
girdėtas pasaulio istorijoj tų 
planų vykdymo žiaurumas! 
Komunistai skelbiasi liau
dies „išlaisvintojais” ir dar
bininkams „rojaus” steigė
jais, o tikrenybėje darbinin
kus ir kitų profesijų žmones 
skerdžia ir ištremia iš tėviš
kių pikčiau, negu gyvulius. 
Knygelė skaitytojui atskleis 
tikrą raudonųjų ir rudųjų o- 
kupantų veidą iš jų pačių 
slaptų dokumentų ir darbų.

Šio leidinėlio kaina tik 25c. 
Galima įsigyti ir didesnį kie
kį. Kreiptis tokiu adresu:

L. K. Federacijos Apskritis
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Ill.

KATALIKAI RUOŠIASI 
SUVAŽIAVIMUI

Katalikų labdarybės „Na
tional Conference of Catho
lic Charities” ir šv. Vincento 
Pauliečio draugijų metinis 
suvažiavimas šiemet bus 
Brooklyne, lapkričio 17-20 d.

Posėdžiai St. George vieš
butyje.

PARAPIJAI 70 METŲ

Brooklyno lietuviams ge
rai pažįstama Transfigura
tion parapija (Marcy Ave ir 
Hooper St.) spalių 15 d. mi
nės savo gyvavimo 70 metų 
sukaktį. Iškilmingose pamal
dose dalyvaus ir J. E. vysk. 
Thomas E. Molloy.

ją čia Amerikoje, ar p. Sir
vydo (išleista Cleveland, 
1941) istoriją vardu „Juozas 
O Sirvydas (1875-1935) Bio
grafijos Bruožai”. Pasimo
kę iš mūsų pirmtakūnų klai
dų, stenkimės vengti ir tik
rai pradėti kelti mūsų žmo
nes į aukštesnį kultūrinio gy
venimo laipsnį!

Tiesąmylįs

KOKIUS DRABUŽIUS PAAUK0TM POPIEŽI
Drabužių rinkimo darbas atrodytų, kad tikrai du|-.jas A. Vaičiulaitis 

yra ir svarbus ir reikalingas su gera širdimi, ką gale ji,-lankėsi Prancūzi-
ir būtinas... Noriu keletą žo
džių tarti tuom reikalu, ka
dangi aš turėjau daug paty
rimo per pirmąjį pasaulinį 
karą, kuomet teko man va
žinėti po lietuvių kolonijas 
su prakalbomis tuo reikalu, 
bet to, teko dirbti prie paka
vimo ir, galiaus, Lietuvoje 
turėjau laimės prižiūrėti, 
kaip buvo tie drabužiai dali
nami Kauno geležinkelio sto
ties patalpose 1920 metų pra
džioje.

Yra žmonių, kurie duoda 
tokius daiktus, kurių patai
syti negalima, nes tik į sku
durus betinka. Gėda ir saky
ti, ką randi atidaręs „baksą”. 
Pakuodami veik pusę turėjo
me išmesti į skudurų dalį, 
kurių daugelio skudurų rin
kėjas visai nepriėmė.

Tai matote, kokių yra mū
sų brolių geraširdžių... Kaip 
jie myli artimą? Ar tai krik
ščioniškas darbas?

Duokite, nors kartais ir 
netaip gerą drabužį, bet šva
rų, kad kas nors ir kur nors 
galėtų naudoti. Jei reikia tai
symo, tai sutaisykite, išva
lykite, suprosykite, kad nors

ką turėjo. r^kė jis ir istori-

Jei duodami batai, laikina bu.
kite kiaurais padais: su|<-' •• __ 2—
sykite, nors ir prastesnil^u°ngj? 
kad gavęs galėtų jais nati^ 
tis bent kiek. Duodant j
viršutines drapanas, Įkiš ;
į kišenius nors kelis jai I 
siūlų, baltų ar juodų, J 
vieną kitą adatą ir ke 
baltų ir juodų sagų, gus

popiežių laikina bu- 
įa jis aprašo sa-

tis bent kiek. Duodan
popiežių miestą, į 

Avinjoną. Saulė

įo nusidriekusios
Nekiškite siūlų špulelių, 7118111168

• - - , jflgiverzdavo pra-
JVO AAIAVtį, VAVIVO UIAH1U Ujif . .

įtarimo sukelia. Be to, g; ji , s Per" 
dar askiai parašyti savo 
dą, pavardę ir adresą ant

jos daug vietos užima ir i ' prasiverždavo pra

a vieškelis, šaudavo 
į. žiūrėk, ten kal- 

pierėlio ir kur nors į kiš iflpBru(^av0> DU^alo, 
užgriebta. .

\ tikri Taraskono 
į, įpėdiniai, to Tar- 
įaris taip mokėjo 
p nieko nepadaryti.

įkišti; įdėti adresai yra *
rai naudingi; gavęs doi į mažiau poezijos, 
parašo laiškutį ar atviru 
tuomet davėjas turi džia 
mo, kai sužino, kas ir ki 
dovaną gavo. Būna geras 
lykas, kad tuomi gaun j sau patenkinti ir 
naujų ir ypatingų paži į saulės. Sėdi jie 
ir gerų draugų ant visa ' 
Taigi, sakau, yra gera tie 
lykai taip sutvarkyti ir 
visa padaryti, kad ir 
niems ir kitiems būtų n 
nu. i

ėdžiai, vyno, gero 
: moterų bičiuliai. 0 
^vagono skyriuj — 
jtdpa. Jos nėra čia 
ašių princesės ar 
įomantiškos būtybės, 
ai: priešais —stam- 
įso nosim kaip dram- 

DALYVAUKIM KARO FONDO VAJ WLS

J. K. M

Per spalių ir lapkričio mė
nesius visoj šaly vyksta Na
tional War Fund vajus. Jo 
svarbiausias tikslas paremti 
baisiam kare mūsų sūnus, 
mūsų brolius, guldančius 
galvas už Amerikos, taikos 
ieškančio 
senosios 
laisvę.
* Vajaus 
skiriama

pasaulio 
tėvynės

ir musų 
Lietuvos

^ji jaunutė prancū
zą nieko sau mer- 
a plačiausia skrybė
lėtu veidu, juodo- 

, nežiūrint ki 28 maišeliu.
^bjaurybės, šiau- 
atraukia visą lyriką 
nktiškos prancūziu- 
;i jos krepšely bro-

pajamų 65% bus 
mūsų kariams, o 

35% — nuo karo nukentėju
sioms tautoms, jų tarpe ir 
lietuviams, kenčiantiems pa
čioje karo ugnyje.

Ačiū Dievui, mūsų valdžia 
Washingtone pripažino mums 
pilną teisę lietuvius ir ki
tataučius organizuoti į Uni
ted Lithuanian Relief Fund 
of America, kurį priėmė į 
bendrą visų fondų šeimą ir 
kuriam leido teikti nukentė- 
jusiems lietuviams pašalpą.

Kaip National War Fund 
pilnateisiai nariai, vajuje pri
valome ne tik patys akty
viai darbu ir auka dalyvauti, 
bet ir įsipareigoti kitus ra
ginti tą atlikti.

Kiekvienas duotas do 
teiks pagalbą kariaujam 
mūsų kariui Dėdės Sam 
niformoje, 
me karo fronte jie beb 
teiks pagalbą ištrem 
broliui ir sesei.

Iš ko galėtų atsisteigti santarvėj, susi- 
tuvių tauta, jeigu mos i gUsįkeįtu. 
gelbetume jos gyvų lik, išsižiojusios, rodo 
is ugnies ir griuvėsių? I K
turtingos Amerikos pilie .įj0ŪBMat p-e. 
mes privalome teikti pa 3 jau atsjmu-a 
bą ne tik savo saliai, A i 
rika, ir savo kariams, b . jj 
kenčiančioms tautoms. ‘ 7’./ . . Jataus ir apims visus 

Negali būti nieko kil dar labiau įsi- 
nio, kaip alkaną papenėt, nuo dosnaus 
gantį pagydyt, suvargusį ^jimo. Taraskono 
glausti, apdengti ar pag 3^03 sav0 
ti. "'

Gelbėdami kitiems, g 8411 kelius, o 
time sau. Lengviau ge krūtinė ims

: išsižiojusios, rodo

-irjoms karšta! Pie
ša jau atsimuša į 
i langus ir ramiai

i kampą nuo dosnaus

j ir patenkintom ran-

Jtaip gražiai ir aukš
ti storulė dama sudo-

negu laukt pagalbos iš
Dalyvaudami Na

War Fondo Vajuje
me pavyzdingų Amenko ?
Iiap.iii nnrpijrA. u i . . r J

- ir mezga, ir mezga,

liečiu pareigą. ’apie šitą
Kun. Dr. J. B. Kol aąfėją? 0 prancūzai

—...... ....... Nf plepa apie savo
STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULA 8 *T Vištas.
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24 &mq

AND MARCH 3, 1933 į s. . C neUUOCia
■ '• biai tas vyras su

Of “Amerika” published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 1 .
State of New York, County of Kings, SS. ^e pradeda ilgiau-

į Štai tas vyras su

Before me, a Commissioner of Deeds, City of New York, in and f< 
State and County aforesaid, personally appeared Joseph B. Laucka, wh< 
ing been duly sworn according to law, deposes and says, that he is th 
paging Editor of the Lithuanian weekly “Amerika” and that the foil 
is, to the best of his knowledge and belief, a true statement of the 0 
ship, management etc., of the aforesaid publication for the date shown 
above caption, required by the Act of August 24, 1912 as amended b 
Act of March 3, 1933, embodied in section 537, Postal Laws and Regul 
to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managir 
tor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal B 
Inc., 222 South 9th St., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. Laucka, 2 
9th St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor Joseph B. Laucka, 222 So. 9 
Brooklyn, N. Y. Business Manager D. J. Averka 222 South 9th St., Bro 
N. Y.

2. That the owner is:. (If owned by a corporation, its name and a< 
must be stated and also immediately thereunder the names and add res 
stockholders owing or holding one percent or more of total ai 
of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of t

ft DĖDĖ IB 
MANO I 

Vertė A Vaiči

(Tęsinys) 

Pasidėjo ranką sau ; 
. , — «VWUkAUVJli

tokiu tvirtu bal; 
Junona, ką žadi dar 
^ė, kad šitos šutu 

Regina.
vės man patink 

®an patinka tik kaii 
“* jam turi prikišti? 
.nebent tiek, kad 
Jus vaikinas, bet pai 

jis nevisai da 
,a stinga poetiškum 

suprantama, j< 
^au sulaikydama < 
J’ Man atrodo, ka< 
® atsisakai?

any other ’ fiduciary relationlsi '’“tl mėnesio apsis 
į_su_^x^u_s^? J 1168 nenoriu nuvilt

full knowledge- and belief as to the circumstances and conditions įkyriais atžvilgiais a1 
which stockholders and security holders who do not appear upon the I WU Date vvrac vmo 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity r vyiab yid. 

' ' rii____ Mv*.“t?; -“i t’ :; ‘ -- --ason to bi JNktu in nemvli
person, association, or corporation has any interest ( k . . J 
ne said stock, bonds, or other securities than as so s ’Virtiną, kad Vėlia 

'^ai šeimoj būti

tiki panašiais dc 
šokteldama. —

dividual owners must be given. If owned by a firm, its name and ac . ,
as well as those of each individual member, must be given). * Im,.

The owners, owing or holding one or more per cent of Lithuania! u
versal Bureau, Inc., owners ofi “Amerika” are: John Balkunas, 64-14 5 , wKSta atsikratyti 
A/T < v tv z-\4 Tv NT NT O i 1 TO Ir L.' 4- 4- Tv ».! zxr. IJ Till T-T All UlKXXl J V ■ c
versal . . . ______  ___  ______________
Maspeth, N. Y., Silvester Remeika Estate, Charles P. Vilniškis, 68 Hov 
New Haven, Conn., Norbert Pakalnis, 259 No. Fifth St., Brooklyn, •’ 
Joseph židanavičius, 260 N. Main St., Amsterdam, N. Y., Joseph P. i 
lis, 85-56 85th St., Woodhaven, N. Y., Joseph Aleksunas, 213 So. 4 
Brooklyn, N. Y., George Tumasonis^ 222 So. 9th St., Brooklyn, N. 
seph Simonaitis, 211 Riple, 
Aaams St., Newark, _N. J., 1
Laučka?22Ž So.‘9th St.~ Brooklyn?" N?"Y%Pius'"5Lekešis?± 64-14 56 th Rd? 
peth, N. J., Joseph Shestokas, Warvick, N. Y., Anthony Stanišausl 
Warren SL, Bridgeport, Conn., Peter Vanagas, Palanga,. Lithuania, 
Z.11W1V1UO, -XVIV1 X CXX XX A ICXVXA, AA 11A.CA A. A v 11 , XT. V., A ACAI AZ <AA X.X XXX XXO XXCXO, UXM 

St., Woodhaven, N. Y., Apreiškimo Par. šv. Vardo Draugija, 259 Nor
St? Brooklyn, N. Y., Anthony Kazlas, 25 Taylor St., Newark, N. J., L.

South 4th St., Brooklyn, N. Y., Angelų Karalienė 
213 South 4th St., Brooklyn, N. Y., Moterų S

Joseph židanavičius, 260 N. Main St., i 
lis, 85-56 85th St., Woodhaven, N. Y.,
seph Simonaitis, 211 Ripley Place, Elizabeth, N. J., Ignatius Kelme: 
Aaams St., Newark, N. J., Vytautas žalnieraitis, 428 Church St., Ne. 
tain, Conn., Daniel J. Averka, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Jos€ L .. „„A _ -.. _ -- - — - - - -- - ■ — - - -
peth, N. J., Joseph Shestokas, Warvick, N. Y., Anthony Stanišausk 
Warren St., Bridgeport, Conn., Peter Vanagas, Palanga, Lithuania, 
Žilevičius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J., Peter Barzilauskas, 94-3 C- --- -- -- -- " •• -- r --
kD La i VV UUtll 1CA v Vll) A a V IO111A I A CAA . kJ V a V CAA UV A U U^1JCA| A VI

St., Brooklyn, N. Y., Apreiškimo Par. šv. Rožančiaus Dr-]a, 259 Nor 
St., Brooklyn, N. Y., Anthony Kazlas, 25 Taylor St., Newar’ — - - 
S. A. 134 Kuopa. 213 South 4th St., Brooklyn, N. Y., Angel 
šv. Rožančiaus Dr-ja, 21? 2. " ,
N. Y. — N. J. Apskritis.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security h 
owing or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mort 
or other securities are: None.

4. That the two parapraphs next above giving the name of the o
stockholders and security holders, if any, contain not only the list of 
holders and security holders as they appear upon the books of the co 
but also in cases where the stockholder or security holder appears 
the books of company as trustee or in s . ” ” ’ _
name of person or corporation for whom such trustee is acting, is fi 
also that the said two paragraphs contain statements embracing aff

than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason 
that any other i 
or indirect in the
by him. , , . , ,. :

5. That the average number of copies of each issue of this public 
sold or distributed, through the mail or otherwise, toTaid subscribers d 
the twelve months preceding the date shown above is ....... (This i
mation is required from daily publication only).

ding the date shown above is ....... (This i
daily publication only).

Joseph B. Laucka, 
Managing Edito

Sworn and subscribed before me this 30th day of September, 19 
Constantine R. Jurgela

Commissioner of Deeds, City of New York, Queens Co. Clks No. 
Reg. No. 5-J-12. Kings Co. No. 4 Commission expires June 24, 1945.

. ;man randai atsi 
daug sykių pas
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Antanas Vaičiulaitis

31 KUR POPIEŽIAI GYVENO...žiu rinkimo darbas 
arbus ir reikalingas 
s... Noriu keletą žo- 
;i tuom reikalu, ka- 
turėjau daug paty-

■ pirmąjį pasaulinį
omet teko man va-
> lietuvių kolonijas gailėtu popiežių laikina bu
rbomis tuo reikalu, bet) I buvo, čia jis aprašo sa-
v n • j • • « >■ ■* ■■ n v • t—« -i \

.šytojas A. Vaičiulaitis
, vikarą lankėsi Prancūzi- 
kite įį 
sykite,.

Teaplenkė jis ir istori- 
injono miesto, kur vie-

ko dirbti prie paka- 
galiaus, Lietuvoje 
laimės prižiūrėti, 

o tie drabužiai dail
ino geležinkelio sto
pose 1920 metų pra-

•ūdžius. Red.)

nonių, kurie duoda 
liktus, kurių patai- 
.Įima, nes tik į sku- 
:inka. Gėda ir saky- 
di atidaręs „baksą”. 
ni veik pusę turėjo- 
sti į skudurų dalį, 
ugelio skudurų rili
ai nepriėmė.
tote, kokių yra mū- 
geraširdžių... Kaip 

Lrtimą ? Ar tai krik- 
s darbas?
s, nors kartais ir 
rą drabužį, bet šva- 
as nors ir kur nors 
udoti. Jei reikia tai- 
i sutaisykite, išva- 
prosykite, kad nors

siems, nepatarčiau perdaug I dinolų ir princų šiandie ver- 
įsilinksminti ant garsiojo žiasi amerikonai su savo at- 
tilto: jis be turėklų, nėra jau 
toks platus, kad galėtum ten 
šėlsti ir, klausykite: jis tik 
ligi vidurio upės nuvestas. 
Rodos, turėjo statyti jį tia
ra ir skeptras, nes vienoj pu
sėj buvo popiežiaus valstybė, 
antroj — karaliaus, šventa
sis tėvas vis geresnis — jis 
savo dalį nuvedė ligi vidurio 
srovės, o pasaulinis vieš
pats... Ne, jo darbų nematy
ti. Ir riogso dabar tas didžiu
lis akmens griozdas, lyg nu
griuvęs pusiaukelėj į vande
nį. Todėl jis gal daugiau nie
kam nė nedera, kaip tik šok
ti, šokti ligi suvirsta į vil
nis, iš kurių tave ištrauks 
koks meškeriotojas. Pasta
rųjų gi niekur netrūksta 
prancūzų žemėj: stovi jie 
pakrantėj, stovi sau kantrūs 
ir laukia lydekos ar ešerio. 
Teisybę sakant, kartais jie 
per dieną nesužvejoja nė nu
plikusios gružės, bet vistiek 
— jie meškerioja, rūko sau 
papirosą po papiroso ir kai
tinasi saulėje.

Paliekam Saint-Bėnėzet 
tiltą ir paupiu einam į mies
tą, kuris čia apvestas didžiu
liu mūru. Statė jįjį senieji 
popiežiai, pradedant Klemen
su VI, ir anksčiau juo turė
jo būti apsaugotas visas A- 
vinjonas. Dabar gi didelė 
dalis miesto išbėgo iš šių 
varžtų, nusitiesusių kelis ki
lometrus. Kinų siena! Bet 
nežinau, ar Šv. Petro įpėdi
niai galėjo būti toki žiaurūs 
ir sienos viršų apsmaigstyti 
sudužusiais buteliais. Maži 
juokai — nelaimės ištiktas 
kavalierius, šiaip taip užsi
koręs ant mūro, galėjo vi
sas susiraižyti. Nepatartina 
tenai karstytis, tikrai ne! Ir 
jeigu dabar kurį prancūzų 
kas prispirtų sprukti trum
piausiu keliu, jis vistiek duos 
šuolį į šalį ir nesirabazdins 
ant išsikišusių šukių.

Gražiu sodu, kuriame daug 
vietos įžymybių mąsto, pa
virtę murmurinėmis statulo
mis, pro katedrą, kurioj sto
vi kuklus senųjų popiežių so
stas, štai esame aikštėje 
prieš pačius Bažnyčios val
dovų rūmus.

Giliai mėlynam danguj, 
pietietiškai mėlynam danguj 
įsirėžę, jie stūkso aukšti, ga
lingi, lyg kokia tvirtovė.

Pro sunkias duris įeikim į 
kiemą. Beje, tos durys yra 
vienintelės visuose namuose, 
išsilikusios iš viduramžių. 
Pasenę jos, parudavę, didžiu
lėmis vinimis nusagstytos. 
Atsimena jos praėjusią pui
kybę ir stebisi, kaip čia pro 
jas vietoj senos gadynės kar

e
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kištais smakrais, kaip ver
žiasi vengrai, rumunai ir šve
dai ir visa eilė kitų šalių eks
kursantų, vieni su kelionės 
maišais ant nugarų, kiti su 
valizomis rankose.

Štai kiemas — šulinys, vie
nur kitur žolė. Ir einam į rū
mus. Keliamės laiptais ir pa
tenkame į loggia, kurioje yra 
aukštas gotiško stiliaus lan
gas; pro jį popiežiai teikda
vo palaiminimus minioms, 
suklaupusioms ten kieme per 
didžiąsias šventes, čia pat 
pasižiūrėkime į amžių ranką, 
kuri palietė šią buveinę. Ka
daise, prieš šešis šimtus me
tų, tenai vaikščiojo tikėjimo 
šulai ir siuntė dangui savo 
maldas. Gi prieš pusantro 
šimto metų prancūzų revo
liucionieriai tose pačiose vie
tose išbandė savo netikėjimą, 
šventiesiems nukapodami 
galvas. Stovi dabar tos sta
tulos sužalotos ir sunkiai by- 
lodamos apie kruvinus lai
kus. Vėliau Napoleonas įren
gė ten kareivines. Ardyta bu
vo tada viduramžių meno lie
kanos, paveikslai užtinkuoti, 
erdvios salės padalytos į du 
aukštus ir statulos pakeistos 
kareiviais. Tik prieš dvide
šimtį metų vėl imta atstaty
ti, kaip buvo senovėj. Sieno
se po tinku randami paveiks
lai, taisomos sugadintos arba 
pristatomos visai sugriautos 
dalys, ir taip pamažu rūmai 
bus toki, koki buvo prieš dau
gel dienų.

Visa tai mums pasakoja — 
Kipras Petrauskas. Taip! 
Buvo ten Kipras Petrauskas 
— toki gestai to mūsų gido, 
tokia laikysena,, toksai nu- 
augimas, tik gal kiek mažes
nio stogo už Lietuvos gies
mininką. Jis turi ir tokius 
išdidžiai glamonėjančius pa
žvelgimus, kaip šaunusis 
mūsų kantorius. Kai jis mus 
nusivedė į didžiąją koplyčią 
ir uždainavo... Tikėkite ma
nim — tikriausias tenoras! 
Ko jis ten dainavo ar giedo- 
dojo? — paklausit jūs. Jis 
norėjo parodyti, kaip gieda 
akmenys. Akmenų giesmė! 
Taigi, mūsų gidas traukia sa
vo tenoru, nusigręždamas 
čia į pietus, čia į vakarus. 
Jis nutyla... Ne, jis nenutilo. 
Jis nuskrido aukštai, į 
skliaustus, ir po valandėlės 
ten atsiliepia aiškus tenoras, 
toks aiškus ir grynas, kad 
sakytum ten žmogų sėdint 
ir atsakinėjant, Tačiau ten 
gieda tik akmens.

Einam iš salės į salę, ko
piam laiptais, vėl leidžiamės 
žemyn, patenkam į siaurus ir 
ilgus koridorius, kai tuo tar

kilmės
Alfonsosią konferenciją apie vištų 

krepšį. Kiek jos kaštuoja, 
kaip jos riebos, ar dar nese
nos? Ne, jos nesenos! Ir, de
batams ko taikingiausiai 
baigti, paukščiai už kojų 
kraustomi iš savo landynės. 
Jie iš visų pusių vartomi ir 
susipažįsta su pusiausvyros 
dėsniais: čia kadaruoja že
myn galva, prasižioję ir lie
žuvius rodydami, čia vėl ant 
šono gula. Tas pietų smal
sumas — nuo jo net plunks
nos dulksta po vagoną. Re
vizija, stropi revizija atlie
kama su visomis vištomis. 
Kai jos vėl atsiduria savo 
krepšiuose ir iškišę galvas, 
prisimerkę pūsčioja pagurk
lius, dumdamos orą, Taras- 
kono Tartarėnai ir Dulcinė- 
jos sėdi patenkinti, kaip po 
kokio labdarybės žygio. Jie 
dabar jaučiasi turį teisę nu
silupti apelsiną ar susijieš- 
koti vynuogių kekę. O kad 
senesniųjų niekas neįtartų 
piktų palinkimų turint, pa
vyzdžiui, tinginiaujant, jos 
dar labiau gula prie siūlų ka
muolių.

Tuo tarpu saulė, sėdėdama 
mėlynam danguj, kaitina 
šlaitus, kur noksta vynuo
gės, kaitina mūrinius name
lius su raudonais stogais, 
kaitina Ronos upę ir slėnius, 
kaitina retkarčiais pasitai
kantį miškelį ir ten tolumoj, 
lyg migloj, dunksantį kalną. 
O anoj pusėj nuo mūsų bėga 
ir slepiasi Alpių viršūnės, čia 
niūrios ir rūsčios, čia vėl 
sniego lopų sau ant nugaros 
pasilikusios.

muolėlis. Spyrė popiežiaus 
mulė šauniai! Dar pastebė
tam, kad šitai visai istorijai 
su mule vienintelis 
dokumentų tėra
Daudet nenuilstama fantazi
ja.

Mes viršuj. Stengiamės pa
tikrinti, ką galėjo prieš še
šis šimtus metų iš čia matyti 
popiežiaus mulė. Ji regėjo 
visą Avinjoną, regėjo laivus 
Ronos upėj, nedidesnius už 
riešutą, regėjo gvardijos ka
reivius apačioj, kaip raudo
nas skruzdėles, o ten toli — 
tiltą, ant kurio šoka — ant 
kurio šoka ponai abatai, mo
terys ir vaikai. Už miesto — 
kaimai, sodai, tolumoj — 
dunksantys kalnai. Visas 
mielas Provanso kraštas su 
savo saule, su vynuogėmis ir 
Chateauneuf vynu, apie ku
rį mums pasakyta: „Jei pa
ragausi! jo butelį, jums visą 
gyvenimą gyslose saulė sro
vens”. Prieš mus nusitiesęs 
viduramžio poetų kraštas, 
garsioji trubadūrų žemė. Mes 
kad ir nešvydom tiek pro- 
vansališkų poetų, kiek popie
žiaus mulė, bet vistiek jau
tėm dar nenutrūkus tolimą
ją trubadūrų dvasią ir kal
bą, kurią neseniai buvo at
gaivinęs poezijoj Frederikas 
Mistralis.

Dar kartą metam žvilgsnį 
aplink. Upės, kloniai ir kal
vos, žaliuojantys sodai ir gi
liai mėlynas dangus. Stipriai 
pučia mistralis, sausas ir vė
sinantis šiaurės vėjas. Vyrų 
kepurės rankose, plaukai tar- 
šosi, o moterų sijonai plas
noja, lyg jos norėtų pakilti 
nuo šio bokšto.

Mes neliekam. Ramiai nu
lipanti. Esame kieme ir ren
giamės keliauti iš popiežių 
rūmų ir jų miesto.

Gidas mums, stovintiems 
prieš anas viduramžių duris, 
sako:

— Ponai ir ponios, palytė- 
kite ranka šiasJuris: tai 
neš jums laimę penkeris me
tus.

Penkeri metai laimės! Na, 
to jau perdaug! Delnai glau
džiasi prie durų, smulkūs, 
moteriški delnai. O vyriškiai, 
kurių šioj akskursijoj tik ke
letas, pabūgsta tiekos laimės 
metų ir nepalyti durų.

Ir mes nusigręžiam nuo A- 
vinjono ir jo giliai mėlyno 
dangaus.

įksti rytą išvažiavom 
sį popiežių miestą, 
buzų Avinjoną. Saulė 
Siaustėsi už kalnų, o ū- 
s buvo nusidriekusios 
uos. Bet pro viršūnes 
tais prasiverždavo pra- 
hiliai ir, lyg koks per- 

pig^bmas vieškelis, šaudavo 
į erdves, žiūrėk, ten kal- 
įugara parudavo, nubalo, 
dūlių užgriebta. .
Igone mažiau poezijos. 
Ii — tikri Taraskono 
;arėno įpėdiniai, to Tar
no, kuris taip mokėjo 
.s ir... nieko nepadaryti, 
sėdi sau patenkinti ir 
‘ginti saulės. Sėdi jie 

Honveidžiai, vyno, gero 
rio ir moterų bičiuliai. O 
poterų vagono skyriuj — 
k tik telpa. Jos nėra čia 
nos pasakų princesės ar 
pios romantiškos būtybės, 
d ir štai: priešais — stam- 
Įama su nosim kaip drarą- 
| straublys; nosių šnirp- 
I — kaip skylės barsuko 
į. Anoji jaunutė prancū- 
ptrodytų nieko sau mer
le: su plačiausia skrybė- 
Įsu saulėtu veidu, juode
lį akimis ir vištų maišeliu. 
I vištos, biaurybės, šiau
riui nutraukia visą lyriką 
D praktiškos prancūziu- 
B. Tupi jos krepšely b ro
miausio j santarvėj, susi- 
rudusios, galvas susikeitu- 
[s ir, išsižiojusios, rodo 

i ko mažus liežuvius. Ką pa-
’ mes prin. 
1 bą ne Iii 
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GAUKIM KARO I®
lių ir lapkričio mė- 
oj šaly vyksta Na- 
ir Fund vajus. Jo 
ias tikslas paremti 
:are mūsų sūnus, 
olius, guldančius 

Amerikos, taikos 
pasaulio ir mūsų 
tėvynės Lietuvos

pajamų 65% bus 
mūsų kariams, o 
io karo nukentėju- 
toms, jų tarpe ir 
, kenčiantiems pa- 
ugnyje.

evui, mūsų valdžia 
ne pripažino mums 
i lietuvius ir ki- 
organizuoti į Uni- 
tnian Relief Fund 
a, kurį priėmė į 
iu fondų šeimą ir 
do teikti nukentė- 
tuviams pašalpąr 
itional War Fund 
nariai, vajuje pri
tik patys akty- ( 

ir auka dalyvauti, j 
areigoti kitus re
ikti.

i 
i
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teiks pte 
mūsą kį 
nifoiDje 
me kare ."

broliui in
Iš ko d 

tuvių td 
gelbėte 
iš ugnies J

pys — ir joms karšta! Pie- 
I šiluma jau atsimuša į 
bikinio langus ir ramiai 
Ilsta į vagoną. Ji čia tuoj 
pešpataus ir apims visus 
Šiaurietis dar labiau įsi
raus į kampą nuo dosnaus 
I glamonėjimo. Taraskono 
rtarėnai atsisegios savo 
irkus ir patenkintom ran
tu zulins sau kelius, o 
incūziukės krūtinė ims 
notis taip gražiai ir aukš- 
| Toji storulė dama sudo- 
ja bananą, išsitraukia vir
ius — ir mezga, ir mezga. 
[, jūs trubadūrai, kaip jūs 

y^jępįgftumėt dainavę apie šitą

Km!
izgančią fėją? O prancūzai 
ii čia sau, plepa apie savo 
nuoges ir vištas.
Paukščiams jie neduoda 
tnybės. Štai tas vyras su 
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„Ant Avinjono tilto tai 
šoka, ant Avinjono tilto tai 
sukas aplink, ponai abatai 
daro štai taip...” Ko gi tie 
senų laikų Provanso gyven
tojai, vyrai, moterys ir vai
kai, karininkai ir medžioto
jai, prelatai ir vienuoliai šo
ko ant Avinjono tilto? Ar 
jiems nebuvo vietos mieste, 
šalia didžiulių popiežiaus rū
mų, soduose ir gatvėse? Sun
ku pasakyti, bet Alfonsas 
Daudet, tas gerasis pasako
tojas, tvirtina, kad anoj ži
loj gadynėj Avinjono gatvės 
buvo labai siauros, tokios 
siauros, kad nebuvo ten kur 
kadriliaus sudrožti. Tai ir 
susimetė visas miestas ant 
tilto ir dūko ten. O prancū
zas kaipgi bus nešokęs! A- 
vinjono piliečiai jau prieš še
šis šimtus metų buvo pusėti
ni padaužos ir nepailsdami 
trypė kadrilių. Bet dabar nei 
jiems nei jums, ten nuvyku-

Jean De La Brete

MANO DĖDĖ IR
MANO KLEBONAS

Vertė A. Vaičiulaitis

(Tęsinys)
Blanka prisidėjo ranką sau prie kaktos, kaip žmo- 
|s, kuris trokšta atsikratyti kokia mintimi. Bet aš 
hiau kalbėti tokiu tvirtu balsu, kad ji aprimo.
|— Na, Junona, ką žadi daryti?
I— Tėtis sakė, kad šitos sutuoktuvės patenkintų vi- 
ls jo norus, Regina.
I— Sutuoktuvės man patinka, aišku. Bet ligi šio- 
i Paulius man patinka tik kaip giminaitis.
Į— Ką tu jam turi prikišti?
p— Nieko, nebent tiek, kad jis man negana patin
au Tai šaunus vaikinas, bet panašaus vyro aš nemėgs- 
L Pirmiausia — jis nevisai dailus, paskui — tam ėd- 
am apetitui stinga poetiškumo. Ir tu pripažįsti!
— Bet visai suprantama, jei valgai, kai esi alka

is! — atsakiau sulaikydama ašaras.
Ko nori? Man atrodo, kad mudvi nesutariant.
Tai tu atsisakai?
Reikalavau mėnesio apsisvarstyti, Reginute. Man

ąbai keblu, nes nenoriu nuvilti tėčio. Be to, šios ves
tuvės kai kuriais atžvilgiais atsako visiems mano no
rams; pagaliau pats vyras yra tikrai gerbtinas. ’ 
I— Bet juk tu jo nemyli, Blanka!
I — Tėtis tvirtina, kad vėliau jį pamilsiu, kad ište
kant ir laimingai šeimoj būti tikrosios meilės nė ne
teikia.
t — Kaip tu tiki panašiais dalykais! — tariau iš ne
pasitenkinimo šokteldama. — Mano dėdei kyla tikrai 
taurios mintys!
į Bet Blanka man ramiai atsakė, kad jos tėvas išmin- 
pngas, kad ji daug sykių pastebėjusi jį retai suklys- 
įant ir kad ji linkusi jo klausyti.

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

SVENČ. 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.

pu gidas, aristokratišku ges
tu rodydamas sienas, pa
veikslas, skulptūras, kalba:

— Čia matote audiencijų 
salę. Joje štai išlikę Matteo 
Giovanetti freskų...

— O dabar jus nuvesiu į 
zokristiją...

— Ponios ir ponai, einame 
konkliavų galerija. O tenai 
patsai konkliavų kambarys...

— Patekom į puotų salę...
— O štai popiežių virtuvė...
Na, sprendžiant iš kamino, 

popiežiaus dvariškiai, kurių 
susirinkdavo koki trys šim
tai žmonių, buvo tikrai ėd
rūs. Tasai kaminas nemažes
nis už gerą bažnyčios bokš
tą. Tai bent kepdavo ir vir
davo!

— Esame šv. Jono koply
čioj. Matote freskas. Jose 
vaizduojamas šv. Jono Krik
štytojo ir šv. Jono Evange
listo gyvenimas. Freskų au
torius nežinomas.

Mes žiūrim. Šv. Jonas, už
simetęs ant nugaros gauruo
tą kailį, basas, skelbia krikš
tą. Jo klausosi dešinėje sto
vintis
ranka ir apaštalų apsuptas. 
Kairėj susitelkę žydai ir žy
dės.

—O tenai šv. Jono Evan
gelisto vizija. Ponios ir po
nai, matote Kristų, kuris pa
sirodo šv. Jonui su aštriu ka
laviju burnoje, tarp septynių 
aukso liktorių, rankoje lai-

Kristus su pakelta

kydamas pragaro ir mirties 
raktus.

Tačiau ne visi paveikslai 
toki šventi. Užlipkite į tre
čią aukštą, į rūbinės bokštą. 
Prieš jūsų akis realistinis 
paveikslas. Neieškokite jame 
perspektyvos: tada jos nesi- 
gaudyta. Todėl tvenkinys 
priešaky siauresnis negu už
pakaly. Vandeny, pačiam pa
viršiuj, pliuškenasi žuvys. 
Tik žvejok jas! Taip ir daro 
paveikslo herojai. Vienas 
tinklą meta, kitas leidžia 
samtį, trečias meškerę... Ap
linkui giria. Tankūs medžiai 
nupiešti ligi detalių. Arba 
vėl: medžioklės scenos. Di
dikas, ant pečių užsimetęs 
apsiaustą, grįžta namo, ran
koje iškėlęs sakalą. Paskui 
bėga du šunes, o giria tokia 
tanki... Jūs galite gėrėtis ir 
elnių ir triušių medžioklėmis. 
Taip, popiežiai protarpiais 
atsimindavo ir šį pasaulį.

Paskutinis žygis — mulės 
pėdomis. Kopiam į bokšto 
viršūnę, kurioje kadaise 
graudžiai jautėsi popiežiaus 
mulė, ten įviliota Tisteto Ve- 
deno, to padaužos vaikino. 
Koks vargas! Tokią daugybę 
laptų reikėjo užsirabazdinti 
tam gyvulėliui, ir dar išsis- 
tatyti baisiai pajuokai. Tei
sybė, po septynerių metų ji 
atsikeršijo Tistetui, atsiker- 
šijo taip smarkiai, kad iš jo 
teliko vien baltų dūmų ka-

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovpje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

— Junona, ar Paulius labai tave myli? — sušnabž
dėjau vos pakrutindama lūpas.

— Taip, jau seniai.
— Ar tu žinojai?
— Be abejo! Moteris visados žino panašius dalykus.

O tu ar nepastebėjai?
— Taip... truputį, — atsakiau, liūdnai šypsodamosi 

iš savo kvailumo.
Blanka paliko mane paaiškinus, kad Paulius delsė 

prašyti jos rankos, nes bijojo, ar ji sutiksianti.
Taip ir buvau manius! Karščio pagauta apsirengiau 

ir galvojau, kad tėvo paveikta ji pagaliau sutiks.
— Jos vietoj nė nemirktelėjus būčiau tarus „taip”, 

o po dviejų savaičių ištekėjus.
Deja, į ką pavirto mano svajonės... Ir aš patekau į 

didelį nusivylimą.
XVI

Buvo sutarta, kad Paulius kurį laiką nesilankys Pa- 
voliuos, ir negirdėtas neregėtas dalykas — Blanka, 
nematydama jo, atrodė beveik pasiryžus už jo tekėti. 
Mudvi tolydžio apie tai kalbėdavomės, aptardavom 
net vestuvių rūbus, ir aš buvau stojiškai, bemaž lygiai 
su senovės žmonėmis nusilenkusi likimui.

Bet šis nusivylimas kilo, mano akys apsiniaukė, ii' 
ėmiau sau kalbėti, kad, negalėdama be mylimo žmo
gaus gyventi, turiu keliauti sau į kitą pasaulį, ir tiek.

Šitas sumanymas buvo labai sunkus, bet aš karš
tai jo griebiaus. Galvojau apie jį, beveik liguistai 
džiaugdamos jį puoselėjau. Tačiau savo garbe prisie
kiu, kad man niekados neatėjo į galvą užsidusinti ar 
nuodų išgerti, — tokios brangios mūsų gadynės žmo
nėms priemonės atsiskaityti su šia ašarų pakalne. Bet 
kažkurioj knygoj buvau skaičius, kad viena mergaitė 
dėl neišklausytos meilės mirė sielvartu, ir aš nutariau 
pasekti jos pavyzdžiu.

Taip apsisprendus ir savo apsiniaukusiu veidu pakur- 
stydama tas klaikias mintis, pagalvojau, kad bus man
dagu, padoru įspėti kleboną ir kad, be to, negalėjau 
mirti, nepaspaudus jo rankos.

Taip nusistačius vieną rytą įėjau į dėdės kabinetą ir 
paprašiau mane leisti į Krūmynę.

— Verčiau tegu klebonas pas mus atvyksta, Re
gina.

— Dėde, jis negalės; jis niekados neturi atliekamo 
skatiko.

— Netaip smagu, tave, seserėčia, ten lydėti.
— Dėde, prašau jūs nevykti; jūs man tik kliudysit. 

Pageidaučiau keliauti viena, jei leisit, su sena tarnaite.
— Daryk, ką nori. Mano arkliais nuvažiuosi ligi 

K..., kur lengvai rasi kokį vežimą nukeliauti ligi Krū- 
mynės. Kada išvyksti?

— Anksti rytoj, dėde. Noriu netikėtai užklupti klebo
ną ir nakvosiu klebonijoj.

(— Na, gerai! Vežimą tau vėl atsiųsiu po dviejų die
nų. Užporyt apie trečią valandą būsi K...

Iš po tankių antakių jis atidžiai pažvelgė į mane ir 
susirūpinęs pasikasė smakrą.

— Ar nesergi, Regina?
— Ne, dėde.
— Mažoji seserėčia, aš beveik noriu, linkiu, kad 

mano norai neįvyktų.
Gerokai nustebus pasižiūrėjau į jį, nes vis dar tvir

tai tikėjau, kad jis nieko nėra pastebėjęs.
Aš jam gana šaltai atsakiau, kad nežinau, ką jis 

mano, kad esu labai laiminga ir kad linkiu tiems su
manymams įvykti. Jis meiliai mane pabučiavo ir iš
leido.

Iškeliavau kitą dieną, anksti rytą, nepriėmusi paly
dove Blankos, kuri norėjo vykti su manim.

Pakeliui svarsčiau dėdės žodžius:
— Jis viską žino! — mąsčiau. — Mano Dieve, kokia 

aš neakyla su savo siekimais! Bet jei ir Junonos su
tuoktuvių nebus, tai kas iš to, nes Paulius ją įsimylėjęs. 
Dabar kitos jis jau negali mylėti! Nesuprantu dėdės.

Netikėjau, kaip seniau, kad galima įsimylėti keletą 
moterų. Spręsdama iš savo jausmų, tariau sau, kad 
vyrai negali dukart įsimylėti savo gyvenime, žmonėms 
nesukėlę be galo nuostabaus vaizdo.

Kai taip sutvarkiau barzdočių širdies plakimą, mano 
mintys pasuko kita vaga, ir džiaugiausi pagalvojus, 
kad tuoj matysiu savo kleboną. Nutariau pulti jam ant 
kaklo, kad bent įrūdyčiau savarankiška esanti ir ne
kenčianti etiketo.

Atvykus į kleboniją įėjau ne pro vartus, bet pro tvo
roj buvusią skylę, kurią nuo neatmenamų laikų ži
nojau, ir ant galų pirštų prislinkau prie svečių kam
bario lango, nes ten kaip tik klebonas turėjo pusry
čiauti. Tasai langas buvo labai žemas, bet aš buvau to
kia mažytė, kad turėjau pasilypėti ant kelmo, atremto 
į sieną vietoj suolo, norėdama pažvelgti į vidų.

Apsupta vijoklių, tankiai nukarusių aplink langą, 
atsargiai prikišau galvą ir pamačiau kleboną.

Jis sėdėjo prie stalo ir nusiminęs kramsnojo; geri jo 
veidai nubluko, įdubo. Jo ilgi, balti plaukai jau nesi- 
šiaušė kaip seniau, bet buvo neapsakomai liūdnai pri
gulę prie galvos.

— A, mano geras vargše klebone!
Nušokau nuo kelmo, puoliau į kleboniją, pamesdama 

skrybėlę, ir kaip granata įsiritau į kambarį.
Išgąsdintas klebonas pakilo; meilus, šaunus jo veidas 

nušvito džiaugsmo, kai mane pamatė. Ne etiketo 
tradicijas laužydama, bet iš stiprios meilės, didelio 
susijaudinimo mečiausi į jo rankas ir ilgai verkiau ant 
jo peties.

žinau, kad pasauly nieko nėra netinkamesnio, kaip 
raudoti ant klebono peties, kad dėdė, Junona ir visos 
žemės našlės, nežiūrint mano protėvių, būtų akis už
sidengę prieš tokį skandalingą reginį. Bet permažai dar 
sėdėjau pusiausvyros mokykloj, kad varžyčiau savo 
prigimties laisvę. Be to, aš tvirtinu, kad tik kvailiai, 
paikšai ir beširdžiai gali sakytis niekados nepaaukoję 
etiketo tikrai gilaus jausmo dėliai.

— Klebone, gyvenimas tik skarmalas, niekingas 
skarmalas, — tariau pasikukčiodama.

— Ar ligi to priėjom, brangi dukrele, ar tikrai ligi to 
priėjom? Ne, ne, negalimas daiktas!

Ir vargšas klebonas, drauge juokęsis ir verkęs, glos
tė man galvą ir kalbėjo man, kaip sužeistai paukšty
tei, kurios palaužtą sparną jis būtų norėjęs pagydyti 
glamonėjimu ir gerais žodžiais.

— Na, Regina, na mano brangus vaikeli, nusiramink 
truputį, — pasakė jis, švelniai mane atitraukdamas.

— Teisybę kalbant, — atsakiau, įgrūsdama nosinę 
skarelę giliai į kišenių. — Jau trys mėnesiai man skel
bia ramybę, ir, matot, nė kiek nepasinaudojau tomis 
pamokomis! Valgykim, klebone.
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Spalių 7 d. Josephine Ta- 
railaitė, 2835 Cantrell St. iš
tekėjo už Stanley Mulligan. 
Jų sutuoktuvės buvo papras
tos; jos vyras nekatalikas.
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Petronėlė Adomaitienė, 
2123 Green St. palaidota spa
lių 3 d. Laidojo graborius 
Jonas Daunis. Ilsėkis ramy
bėj.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

1601 - 03 So. 2nd St.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau
šauktis prie manes

Philadelphijos Žinios
KALBĖJO SU POPIEŽIUM

Juozas Rimgaila, Glen 
Riddle, Pa., jau ilgokas lai
kas kariauja Italijos fronte. 
Jis buvo sužeistas, pasveiko 
ir vėl fronte.

Neseniai gautas laiškas, 
kad jis buvo Romoj ir matė 
popiežių drauge su kitais ka
riais ir kalbėjosi su juo. šis 
įvykis jaunuoliui palikęs la
bai gilų ir gražų įspūdį. Tai 
bus vienas pirmųjų lietuvių, 
kurie asmeniškai galėjo pasi
kalbėti su šv. Tėvu.

Jis savo laiške rašo, kad, 
lankydamas Romą, ten matęs 
labai daug ir įdomių dalykų.

STAIGIOS MIRTYS

iš šv. Kazimiero par. bažny
čios spalių 3 d.

Antanas Miceika, 54 m., 
104 McClellan St. žuvo nelai
mingai savo darbo vietoj. Jis 
paliko du sūnus karius ir dvi 
dukterį. Palaidotas spalių 5 
dieną.

Šios dvi nelaimingos ir 
staigios mirtys turėtų būti 
visiems skaudi pamoka kaip 
reikia būti pasirengusiam 
mirti, nes nežinome nei die
nos, nei valandos, kai Vieš
pats mus pašauks. O juk po 
mirties mes nieko negalime 
bepelnyti savo laimės sukū
rimui amžiname gyvenime. 
O šiais pavojingais laikais 
vis daugiau ir daugiau mirš
ta staiga ir netikėtai.

Daugėlų šeima, 2254 E. 
Allegheny Ave., šiomis die
nomis pergyveno laimingiau
sias savo dienas. Mat, prieš 
kiek laiko buvo pranešta, 
kad jų sūnus Kazys Daugėla 
žuvo kare. Bet neseniai jų 
sūnus seržantas Kazys lai
mingai sugrįžo ir aplankė 
savo tėvelius sveikas ir links
mas. Toks nuotykis tikrai 
pradžiugino juos visus ir jie 
dabar jaučiasi laimingi, ga
lėdami matyti savo sūnų 
sveiką ir gyvą.

Lietuvos Vyčių 3 kuopos 
naujai išrinkta valdyba, su 
pirmininke E. Jankauskaite, 
sekretore, A. Azaranskaite, 
fin. sekr. A. Poškevičiūtė, vi- 
cepirm. V. Tylaite ir J. Ma
žeika, spalių 6 d. susirinko 
pirmo savo posėdžio. Svarstė 
gyvuosius organizacijos rei
kalus.

Šiuo metu valdyba ruošia 
visų metų veikimo planą ir 
numato didelių atmainų vy
čių veikloj.

Šv. Kazimiero parapijos 
vaikučiai pasiryžo visą mė
nesį melstis už taiką ir savo 
broliukus ir sesutes karius ir 
taiką per visą rožančiaus 
mėnesį.

Kiekvieną rytą visi susi
renka į bažnyčią ir sukalba 
rožančių. Didelis būrys vai
kučių susirenka melstis ro
žančiui penktadienio vakare. 
Vyresnieji vaikučiai meldžia
si namuose su visa šeima.

Spalių-October 13,1944
ober 13,1944

Rugsėjo 29 d. staiga mirė 
Jonas Tebera, 3107 B. Morris 
St. Velionis buvo dar 50 m. 
nesulaukęs, atkeliavęs iš Lie
tuvos į laimės šalį, bet tos 
laimės nesulaukęs, ilgai sir
gęs. Ką tik išėjęs iš ligoni
nės su viltimi ilgai gyventi, 
išėjo gatvėn pasivaikščioti, 
krito ant gatvės ir mirė be 
jokios pagalbos ir palaimos. 
Jis paliko našlę žmoną ir tris 
jaunus vaikučius. Palaidotas

Šv. Vardo Draugijos 
mininkas Antanas Noreika, 
219 Fernon St., spalių 3 d. 
bedirbdamas staiga susirgo 
ir buvo nugabentas į Šv. Ag
nieškos ligoninę.

Visi draugijos nariai ir 
namiškiai meldžiasi už jo 
sveikatą ir greitą sugrįžimą 
vėl dirbti draugijos ir para
pijos naudai.

Rozalija Barkauskienė, 
422 Watkin St., neseniai ga
vo laišką per Raudonąjį Kry
žių, kad jos sūnus, karys An
tanas Barkauskas, serga ma
terija ir guli ligoninėj. Jau 
kelintas kartas kai jis ser
ga. Bet dieną, kai rašė laiš
ką, jis jautėsi sveikiau ir tu
ri daug vilties greit pasveik
ti.

Natalija Kenstavičienė, 
2604 Dudley St., atsiskyrė 
su šiuo pasauliu spalių 2 d. 
Buvo sulaukusi tik 48 metų 
amžiaus. Velionė buvo naš
lė, gyveno su savo dukteri
mi. Ji buvo gimusi ir augu
si Philadelphijoj.

Dideliame nuliūdime pali
ko savo dvi dukteris, sūnų 
ir anūkus. Iškilmingai palai
dota iš šv. Kazimiero par. 
bažnyčios spalių 7 d. Ji mi
rė šv. Agnieškos ligoninėj ir 
buvo aprūpinta visais sakra
mentais.

Vyčių 3 kuopa spalių 
d. daro didelę iškilą. Visi 
gistruojasi ir išvyksta į 
matytą vietą. Vieni išvyksta 
tuoj po pietų, kiti vėliau, kai 
sugrįš iš darbo. Ten numaty
ta programa su įvairiais pa
gražinimais.

Tai bus antroji jaunimo iš
kyla.

Sekmadienį, spalių 15 d., 
4 vai. popiet, įvyks Šv. An
driejaus parap. choro kortų 
vakaras, par. 
Lemon St. Visas 
riamas parapijos

Choro nariai 
kad parengimas 
mingas. Surinkta daug įvai
rių, gražių ir vertingų dova
nų dėl tų, kurie ateis į cho
ro parengimą pinaklio lošti. 
Be to, bus gėrimų ir užkan
džių.

Apylinkės lietuviai malo
niai prašomi atsilankyti į šį 
pirmą rudeninį parengimą— 
kortų lošimą.

Šv. Andriejaus par. choras

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,Mt.

DIDŽIULĖ AUKA 
KARO FONDUI

Me.

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 H

I ■

Tek RSgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3804 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Nusimoviau pirštines, nusimečiau apsiaustą ir links
mai sėsdama prie stalo ėmiau juoktis — tokios permai
nos pastaruoju metu man buvo dažnas svečias.

— Mielas klebone, kalbėsimės pavalgę. Aš badu 
mirštu.

— O aš beveik neturiu tau ko pasiūlyti!
— Štai pupos, aš tiesiog garbinu pupas! Ir naminė 

duona — tokia gardi.
— Bet ne viena atvykai, Regina?
— A, teisybė! Tarnaitė tupi vežime už bažnyčios. 

Klebone, nusiųskit jos atvesti, ir tegu jai pasako, kad 
paimtų skrybėlę, kuri vaikštinėja po sodą.

Gerasis klebonas nuėjęs paliepė ir grįžęs atsisėdo 
priešais mane. Kai aš smarkiai valgiau, nepaisant džio
vų ir skausmų, jisai nė nemanė pusryčiauti ir žiūrėjo 
į mane su pasigėrėjimu, kurį veltui jis stengėsi nuslėpti.

— Aš jums dailesnė, lyg ne, klebone?
— Bet... truputį, Regina.
— A, klebone! Kokių nuodėmių jums papasakočiau, 

jei eičiau išpažinties! Tai jau ne mažytės anų laikų 
nuodėmiukės, kurias jūs gerai žinot.

Vis valgydama, jam papasakojau apie savo tuščius 
smagumus, įspūdžius, rūbus, naujas mintis. Jis juo
kėsi, be paliovos šniaukštė, kaip ir seniau džiaugsmin
gai, ir žiūrėjo į mane, nė neketindamas barti.

— Ar nesu kelyje į pragarą, klebone?
— Vaikuti, man neatrodo. Kai esi jauna, turi būti 

jauna.
— Jauna! Nelaimingas klebone! Jei jūs pamatytumėt 

mano sielos gelmes! Jums rašiau, kad esu tik skeletas, 
ir teisybė!

— Vis dėlto taip neatrodai.
— Klebone, tuoj apie tai pasišnekėsim, ir jūs re- 

gėsit!
Kai pasisotinau, tarnaitė nuėmė stalą, pakūrė sma

gią ugnį, ir mudu susėdom abiejose židinio pusėse.
— Na, Regina, dabar rimtai pasikalbėsim. Ką pa

pasakosi?
. .. Atkišau savo mažą kojytę į židinio liepsną ir ra

miai atsakiau:
— Klebone, aš mirštu.
Klebonais nustebęs ūmai užvožė tabokinę, į kurią 

buvo bekišąs pirštus.

Spalių 4 d. Riverside, N. 
J., įvyko automobilio nelai
mė. Važiavęs lietuvis Izido
rius Augaitis, 40 m. amžiaus, 
buvo sunkiai sužeistas; ne
užilgo mirė ligoninėj.

Velionis paliko sunkiai 
sergančią mamytę, sesutes. 
Palaidotas iš Riverside. Jis 
buvo gimęs Philadelphijoj ir 
krikštytas šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj. Jo tėve
lis iš Lietuvos ir miręs 1937 
m., būdamas 48 metų am
žiaus. Teilsisi ramybėj.

Šv. Kazimiero parapijos 
numatytas parapijos naudai 
didelis vakaras (kortų ir 
kauliukų lošimas) bus lap
kričio 26 dieną. Išrinkta ko
misija jau pradėjo dirbti, 
kad šis parengimas gražiai 
pavyktų.

Bus išleista laimėjimo kny
gutės su daugeliu laimėjimų. 
Kas jas nusipirks, tai galės 
laimėti dovanų, nes šį ka.rtą 
paskirta net 20 laimėjimų ir 
daugiau. Dovanas jau galima 
nešti į kleboniją.

Vytės M. Bigenytės suma
nymu, vyčių rūpesčiu, yra 
organizuojamas gyvasis ro
žančius šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje.

To nepaprasto pamaldumo 
organizatorė paskirta suma
nytoja p. Marytė Bigenytė. 
Jai talkininkaus visa valdy
ba.

Spalių 4 d., šv. Pranciš
kaus dienoj, šv. Kazimiero 
parapijos Tretininkų Kon
gregacija turėjo dideles iš
kilmes. Mat, tą dieną kongre
gacijoj pradėta naujas lapas, 
nes į Kongregaciją įstojo 
trys jaunos sesutės. Tai bus 
pradžia jaunųjų sekcijos.
Manoma, kad neužilgo ir 

daugiau atsiras, kurios nori 
sekti šv. Pranciškaus dva
sią, įstos į tą taip naudingą 
Ordiną.

Pirmosios jaunosios treti
ninkės įsirašė: Frances- 
Bernadeta Mažeikaitė, Adele 
-Margareta Mažeikaitė ir 
Agnes-Marijona Mažeikaitė. 
Be jų į Kongregaciją priim
ta ir vyresnio amžiaus: Emi- 
lija-Kotrina Baltrukonis, 
Pranciška-Jadvyga Kalvai- 
tienė, Poškienė.

— Nepanašu į tai, mielas vaike.
— Kaip! Nematot pavargusių mano akių, išbyškusių 

lūpų?
— Ne, Regina. Tavo lūpos raudonos ir veidas žydi 

sveikata. Bet kodėl miršti?
Prieš atsakydama apsižvalgiau aplink save mąsty

dama, kad tarsiu žodį, kurio skambant dar niekados 
negirdėjo skurdžios šio kambario sienos; tokį keistą 
žodį, kad senas, be spyruoklių laikrodis, kertėj stovė
jęs, ir šventųjų paveikslai, sienose kaboję, tikriausiai 
nukris man ant galvos, nustebę ir nepatenkinti.

— Na, Regina!
— Na, klebone, aš mirštu iš meilės!
Laikrodis, paveikslai, baldai stovėjo kaip stovėję, 

ir klebonas tik visai nežymiai šoktelėjo.
— Taip ir maniau, — tarė jis, įkišdamas ranką į 

plaukus, kurie vėl pasišiaušė, kaip anais gerais laikais, 
— taip ir maniau. Regina, vaizduotė padarė savo.

— Čia kalba eina ne apie vaizduotę, tik apie širdį, 
klebone, kadangi aš myliu!

— O, tokia jauna, tokia dar vaikas!
— Tai kas! Aš jums kartoju, kad mirštu iš meilės 

ponui Konpratui!
— A, tai jis!
— Klebone, ar jūs mane laikot tuščiagalve, vėja

vaike? — sušukau.
— Bet, Reginute, užuot mirus, geriau pasielgtum 

ištekėdama.
— Brangus klebone, taip būtų visai logiška, labai 

logiška. Deja, aš jam nepatinku.
Šita žinia jam buvo tokia nepaprasta, kad jis kelis 

sekundes sėdėjo kaip suakmenėjęs.
— Negalimas daiktas! — tarė jis man taip įsitiki

nęs, kad nesusilaikiau ir nusijuokiau.
— Jis ne tik manęs nemyli, bet dar kitą myli. Jis 

įsimylėjęs Blanką ir prašo jos rankos.
Papasakojau paskutinių dienų įvykius Pavoliuos; 

savo patyrimus, aklumą ir Junonos abejones. Šį pasa
kojimą apvainikavau giliomis ašaromis, nes buvau 
tikrai nusiminus.

Klebonas, ligi šiol nesiryžęs rimtai žiūrėti į mano 
skausmus ir

Spalių 1 dieną pp. Lauka- 
galių šeima buvo dvigubai 
laiminga, nes ką tik sugrįžo 
iš didžios kelionės jūrinin
kas Edvardas Laukagalis. 
Jie turėjo krikštynas savo 
sūnaus Edvardo, kurs gimė 
rugp. 25 dieną.

Spalių 12 d. suėjo metai, 
kai žuvo Jurgis Adams, 219 
S. Philip St. Jis paliko žmo
ną ir savo sūnelį Jurgiuką. 
Metinės pažymėtos pamaldo
mis.

Spalių 2 d. mirė Ona Rup
šienė, sulaukusi 85 metų am
žiaus. Velionė paskutiniu lai
ku gyveno pas savo dukterį 
užmiesty j, bet palaidota iš 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios 
spalių 6 dieną.

Ji ilgai ir sunkiai sirgo.

Ona 
amžiaus, gyv. 302 Hyland 
Rd., mirė spalių 2 d. Pamal
dos buvo šv. Kazimiero baž
nyčioj. Palaidota šv. Kry
žiaus kapinėse spalių 6 d.

Natalie Konstavičienė, 48 
m., mirė spalių 2 d. Šv. Ag
nieškos ligoninėje, gyveno 
2640 Dudley. Pamaldos bu
vo šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse spalių 7 d.

Juozas Janeika, 70 metų, 
mirė spalių 4 d., gyv. 2564 E. 
Ontario. Pamaldos buvo šv. 
Jurgio bažnyčioj. Palaidotas 
Šv. Grabo kapinėse spalių 9 
dieną.

Patarnavo graborius J. 
Kavaliauskas.

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-

John D. Rockefeller Tauti 
niam Karo Fondui, dabarti
nio vajaus proga, paaukojo 
300,000 dolerių. Pinigai į- 
teikti per New Yorko skyrių. 
New Yorko miesto kvota yra 
17 mil. 200 tūkst. dol.

Duodamas savo auką, Ro
ckefeller pažymėjo visų pa
reigą ir privilegiją paremti 
savo šalies labdarybės orga
nizacijas, ypač tas, kurio 
rūpinasi karių gerove ir nuo 
karo nukentėjusias tautas 
remiančius fondus.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga, 
delč, graži koplyčia, erdvi salė, 

eleivinglems sutelkiama nakvynČ.
Viskas nemokamai. Kreipkitės 

diena ar nalrtj.
WVWW

Philadelphia, Pa.

pristūmė savo krėslą prie manęs, paėmė man už rankos 
ir mėgino paprieštarauti.

— Tavo giminaitė abejoja, vestuvės gal neįvyks.
— Vistiek! Juk jis ją myli! Negalima dukart mylėti.
— Mano vaikeli, ir taip yra atsitikę.
— Netikiu, tai būtų baisu! Vargše klebone, aš esu 

labai nelaiminga.
— Ar pasisakei savo dėdei?
— Ne, bet jis atspėjo mano mintis. Ir kas iš to pa

galiau? Jis neprivers Pauliaus nemylėti savo dukters 
ir ją pamiršti. Nenorėčiau, kad jis sužinotų mano mei
lę, verčiau man mirti!

Kai taip pareiškiau savo išdidumą, užėjo ilga tyla. 
Mudu žiūrėjom į ugnį, kaip du maži raganiai, kurie 
mėgina liepsnose ir žėruojančiose anglyse išskaityti 
ateities paslaptis.

Bet liepsnos ir žarijos neprabilo, ir aš tyliai verkiau, 
kai klebonas, krašteliu lūpų šypsodamasis, vėl prabi
lo:

— Tačiau jis nepanašus nei į Pranciškų I nei į Bu- 
kingamą!

— A, klebone! — greitai atsakiau, — jei čia būtų 
Pranciškus ar Bukingamas, tai jie nemirktelėję mane 
įsimylėtų, ir aš būčiau visai patenkinta!

Hum! Atsakymas klebonui atrodė priešingas tikra
jam tikėjimui ir pilnas pavojingos prasmės. Jis ko grei
čiausiai paliko spąstais apstatytą klausimą, kurį buvo 
palietęs, ir ėmė mane mokyti nusižeminimo.

— Regina, pagalvok — esi tokia jauna! Šis mėgini
mas praeis, ir prieš tave atsivers ilgas gyvenimas.

— žinokit, aš nelinkus pasiduoti, klebone. Niekados 
netekėsiu, jei ir gyvensiu. Bet aš negyvensiu, turiu 
džiovą. Klausykit!

Ir pabandžiau dusliai kosėti.
— Regina, nekrėskim juokų iš šito klausimo. Dėkui 

Dievui, tu gerai jautiesi.
— Na, — tariau pakildama. — Matau, kad nenorit 

manim tikėti. Pasinaudokim gražiu oru ir paskutinė
mis mano gyvenimo valandomis ir nuvykim į Krūmy- 
nę, klebone.

Mudu žingsniavom į mano senąją buveinę, švietė 
maloni lapkričio saulutė, toli gražu ne taip švelni, ne 
taip šilta, kaip klebono jautrumas ir jo meilus veidas,
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—- - —=s: ii todėl jiems ir
visas nuraudęs nuo tada, kai atvykau. Patenkinta žiū ' ?erai sekasi, 
rėjau į jo plaukus, kurie draikėsi nuo vėjo, į judrią ei x 
seną, į visą jį, kūningą ir linksmą, tiek sykių tykoti 
pro koridoriaus langą tuo metu, kai lietus tiško į stik
lą ir vėjas šniokštė, švilpė pro suirusias senų narni ^skyriaus susi- 
duris.

Aplankėm Perinę ir Suzoną, nuo viršaus ligi apačio 
apėjau tuos namus. Taip, laiko nereikia matuoti pra 
ėjusiomis dienomis, bet įspūdžių didumu ir skaičium 
Nors tik prieš kelias savaites buvau palikus tą pase įfob^u rinkė- 
nusį laužą, ir jei man būtų kas pasakęs, kad aš jai .
praleidau daug metų nuo tada, visiškai būčiau pa ^pa
tikėjus.

Nusivedžiau kleboną į sodą. Vargšai apleisti me 
džiai! Jie man priminė liūdnas dienas; tačiau smagi 
man buvo tarp jų į visas puses vaikščioti.

Ir paskui mano galvą užplūdo kelių viliojančių va^ p 
landų atsiminimas, dar ir dabar mane žavintis, nepai LODU. 
sant kartaus apsivylimo, ėjusio po trumpos laimės. -—

— Atsimenat, klebone? — tariau rodydama vyšnią tste labai iškil- 
į kurią Paulius buvo įlipęs.

— Reginute, apie ką nors kita galvokim.
•$jo National

. -. , ... „ „ , .. . ^jus, kurs tęsis— Argi galima, brangus klebone? Kad žinotumėt - X. .
-Si rvrirliiif Thindn vrirli Irarl iic naturi inlriii frii-i ‘ fflcll. VISI 

1 lietuviai pa
tyli gausiai. Jo

kaip jį myliu! Duodu žodį, kad jis neturi jokių trū 
kūmų!

Kartą įsileidusią į šias šnekas, mane dangaus ir že _ 
mes galybės nebūtų sulaikiusios, ypač kad Pavoliuos ir Lietu- 
buvau priversta slėpti savo mintis. Kalbėjau taip ilgais t Visi, kiek ga- 
kad nelaimingas klebonas visai sumišo. ^prisidėti.

Vakarą praleidom plepėdami ir ginčydamiesi. Kle J 
bonas griebėsi visų savo iškalbos gabumų, noredamaf ™ skyrius tu- 
įrodyti, kad nusižeminime slepiasi išmintis ir kad j Jty susirinkimą, 
lengva pasiekti.

— Klebone, — atsakiau rimtai, — jūs nežinote, kas 
yra meilė.

— Regina, tikėk manim, kad su gera valia pami 
ir lengvai pakelsi šitą mėginimą. Esi tokia jauna!

Tokia jauna!... Tai jo dainelė. Lyg žmogus neken 
čia būdamas šešiolikos metų, kaip ir bet kuriam am 
žiu j? Nuostabūs tie seniai!

^liavos reikalu. 
19 d. 8 vai. vak. 
Par. salėje. Visi 
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®am svarbiam 
įkalbėsime vi- 
reikalus.
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RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Bayonne, N. J NENUTRŪKSTANTI EILĖ ŠV. MIŠIŲ UŽ LIETUVOS 
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ja kun. Al. Zanavičius.

prirengtas labai
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ią.
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pšienė, 85 metų 
yv. 302 Hyland 
palių 2 d. Pamal- 
v. Kazimiero baž- 
laidota šv. Kry- 
iėse spalių 6 d. 
Konstavičienė, 48 
)alių 2 d. šv. Ag
aminėje, gyveno 
;y. Pamaldos bu- 
miero bažnyčioje. 
Šv. Kryžiaus ka
tu 7 d.
aneika, 70 metų, 
4 d., gyv. 2564 E. 

imaldos buvo šv. 
lyčioj. Palaidotas 
kapinėse spalių 9

niam Kam 
ni° vajaiu
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teikti p&x|,<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NewYofy
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irre, Pa. — švenč. 
ar., 40 vai. atlai- 
ininkų vizitacija, 
) d., Tėv. Juv.

h, Pa— šv. Ka- 
r. Tretininkų ir 
kaus Mylėtojų re- 
r konferencija, 40
i, lapkričio 23-28 
įtinąs Vaškys. 
UI. — švenč. P. 
įsidėjimo novena,
— gruodžio 8 d., 

ikys, O. F. M.
;e, Mass. — švč. 
Nekalto Prasidė- 
jvenč. P. Marijos 
imo novena, lap-
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Šv. Jurgio parapijos cho
ras jau pradėjo mokytis vei
kalą, labai juokingą, iš lietu
vių gyvenimo Lietuvoj. Vai
dintojai labai gerai mokosi, 
choras rengiasi su gražiom 
lietuviškom dainom. Viskas 
bus lapkričio 26 d.

New Britain, Conn

Spalių 8 d. Tretininkės su
ruošė kortų vakarą; nors ne 
per daug atsilankė, bet pini- 
giškai pramoga pasisekė. Do
vanos įdomios, nes pirmą 
kartą teko matyti prie kiek
vieno stalelio gyvą vazonėlį 
augančių gėlių. Kai kurie lai
mėjo sūrius ir pinigiškas do
vanas. Nuotaika graži, pel
nas nemažas, tikslas kilnus... 
gėlėms.omenėn velionis įs- 

40 pkričio 27 d. 
je buvo pėstininkuo- 
i m. liepos 15 d. per- 
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Keturdešimties Atlaidai 
prasideda mūsų parapijoj 
spalių 15 d. 11:00 vai. ir baig
sis antradienio vakare 7:30. 
Klebonas ragino visus jaunus 
ir senus, ypač tuos, kurie yra 
pamiršę Dievą, apsnūdę savo 
pareigose, grįžti prie šv. Sak
ramentų, prie Dievo ir, pri
siminę sunkią parapijos pra
džią, darbuotis ta pačia dva
sia savo sielos išganymui ir 
tautos gerovei. „Šie Jubilie
jaus metai privalėtų jungti 
mus visus tikroj broliškoj 
meilėj,” — kalbėjo jis. Pa
mokslus per atlaidus sakys 
kun. J. Balkūnas.

Šią savaitę mirė ir palai
doti iš mūsų bažnyčios Juo
zapas Stankevičius ir Mari
jona Januškienė.

Miesto majoras yra įsa
kęs, kad Karo Laimėjimo 
Dienoj nebus galima parduo
ti svaiginančių gėrimų ir ne
reikalingai trukšmauti. ,,Ta 
diena privalėtų būti praleis
ta maldoje ir dvasios susi
telkime, ypač visi turėtų šir
dyje dėkoti Dievui už taiką”, 
sakė jis.

Praėję atlaidai
Rugsėjo 28-29 d. Šv. My

kolo bažnyčioje buvo parapi
jos Patrono atlaidai. Pa
mokslus sakė kun. Dr. J. 
Starkus ir kun. J. šernius. 
Buvo daug svečių kunigų. 
Mišparus labai gražiai gie
dojo jaunimo choras.

Čia negalima nepaminėti 
kad ir mylimas klebonas, 
kun. Kemėžis yra Mykolas, 
tad buvo dvigubos iškilmės. 
Beje, ir klebono gimtadienis 
buvo tą pačią dieną!..

Kleb. kun. M. Kemėžis per 
trumpą laiką savo darbštu
mu ir sumanumu mūsų pa
rapiją iškėlė į pirmaeiles pa
rapijas, kur jau galėtų būti 
pastoviai du kunigai (tik 
gaila, kad klebonas negali 

' gauti vikaro, tad jam vis pa
gelbsti vienas vienuolis). 
Kaip visiems žinoma, klebo
nas nupirko ir įrengė gra
žiausią parką, kuris vertas 
kelių tūkstančių dol. Šįmet 
daug kas padaryta: apdeng
ta stogas bažnyčios, kleboni
jos ir salės; klebonija padi
dinta — pristatyti trys nau
ji kambariai, nes buvo labai 
ankšta. Visi pataisymai daug 
kaštavo, bet iki Naujų Metų 
tikimasi visas išlaidas apmo
kėti.

Bayonnės žmonės todėl 
savo kleboną labai gerbia. 
Vardinių ir gimtadienio pro
ga, moterų ir jaunimo cho
ras suruošė savo klebonui 
nuoširdžias pagerbtuves. 
Rugsėjo 28 d. po mišparų į 
salę buvo pakviesti klebonas 
ir svečiai kunigai. Čia buvo 
susirinkę parapijiečiai. Varg. 
J. Liubinskui vadovaujant, 
choras sudainavo „linksmo 
gimtadienio”, „ilgiausių me
tų” ir keletą dainų. Klebonui 
įteikta stambi dovana, pa
linkėta gražiausių ir ilgiau
sių metų tarp Bayonnės lie
tuvių.

Pagerbtu vių komisijoje 
daugiausia pasidarbavo Mrs. 
Fekete, Mildvidienė, A. Ku- 
lich, Mrs. Latož, Kviatkovs- 
ky ir Jurevičiūtė.

Linden, N. J.

Kor.

10 — Nekalto Prasidėjimo par., Sheboygan
11 — Šv. Kazimiero par., E. Vandergrift, Pa.
12 — Šv. Pranciškaus par., Miners Mills, Pa.
13 — Aušros Vartų par., Eynon, Pa.
14 — Šv. Juozapo par., Danora, Pa.
15 — Karalienės Angelų, Brooklyn, N. Y.
16 — Šv. Kazimiero par., Paterson, N. J.

— Šv. Jurgio par., Norwood, Mass.

1 — TT. Pasionistai, Brighton, Mass.
2 — St. Robert Hall, Pomfret, Conn.
3 — Šv. Juozapo par., Philadelphia, Pa.
4 — Šv. Kazimiero par., Los Angeles, Calif.
5 — Šv. Juozapo par., Scranton, Pa.
6 — Šv. Juozapo par., Philadelphia, Pa.
7 — TT. Pasionistai, Brighton, Mass.
8 — TT. Pasionistai, Brighton, Mass.
9 — TT. Pasionistai, Brighton, Mass.

10 — Šv. Kazimiero par., St. Clair, Pa.

Spalių
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 17
Spalių 18 — Nesiliaujančios Pagalbos par., Cleveland.
Spalių 19 — Aušros Vartų par., New York
Spalių 20 — TT. Pranciškonai, Greene, Maine
Spalių 21 — Šv. Kazimiero par., Pittsburgh, Pa.
Spalių 22 — Šv. Jurgio par., Bridgeport, Conn.
Spalių 23 — Šv. Antano par., Cicero, III.
Spalių 24 — Šv. Kazimiero par., Montreal, Canada.
Spalių 25 — Švč. P. M. Užgimimo par., Chicago, Ill.
Spalių 26 — Šv. Vincento par., Girardville, Pa.
Spalių 27 — Šv. Kazimiero par., Los Angeles, California 
Spalių 28 — Šv. Kazimiero par. Los Angeles, California 
Spalių 29 — Šv. Andriejaus par., Philadelphia, Pa.
Spalių 30 — Šv. Kazimiero par., Los Angeles, California 
Spalių 31 — Šv. Juozapo par., Philadelphia, Pa.
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio 11 — St. Robert’s Hall, Pomfret, Conn.
Lapkričio 12 — Toronto, Canada.
Lapkričio 13 — Šv. Kazimiero par., Philadelphia, Pa.
Lapkričio 14 — TT. Lasaletai, Hartford, Conn.
Lapkričio 15 — TT. Lasaletai, Hartford, Conn.
Lapkričio 16 — Šv. Petro par., Chicago, Ill.

Iki šiol sudėtinių Mišių parapijose už Lietuvos laisvę 
Vajus gana gerai sekėsi. Didžioji dauguma parapijose ir 
daugelis pavienių asmenų nuoširdžiai prisidėjo, todėl nuo 
vasario 16 dienos iki šiol Mišių eilė dar nenutrūko!

Deja, dar yra parapijų, neatsiliepusių į mūsų atsišau
kimą. Todėl pritrūko Mišių šioms ateinančių mėnesių die
nomis:

Lapkričio — 17, 18, 20—4, 27, 29, 30
Gruodžio — 1 iki 8 d.
Sausio — 30, 31
Vasario — 1 iki 16 d.
Kas išgelbės nenutrūkstančią Mišių eilę? Pirmiausia 

kviečiame atsiliepti iki šiol neprisidėjusias parapijas. Bet 
kadangi joms gal sunku pasitikėti, tai gal atsirastų para
pijų, galinčių atlaikyti dar nors vienerias be jau atlaikytų 
Mišių? Pagaliau, ar neatsirastų daugiau Lietuvą dar my
linčių katalikų, kurie galėtų užprašyti Mišias aukščiau pa
minėtomis dienomis.

Malonėkite ko greičiausiai pranešti:
Maldos Apaštalavimas

St. Robert’s Hall
Pomfret Centre, Conn.

VAIKŲ VEDYBOS TAI BENT BETURTIS...

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

komisijos

Lietuvos šalpos Fondo 
skyriaus valdyba buvo susi
rinkusi posėdžio. Drapanų 
rinkimo komisija jau prisi
rengė darbui;
pirm. A. Petrauskienė davė 
vietą drapanoms laikyti, kol 
bus surinkta ir sutvarkyta. 
Drapanų rinkimo komisiją 
sudaro Petrauskienė, Lažau- 
nikienė, Blažonienė, Rusienė, 
Ališauskienė. Straukas ir 
Kurtinaitis.

Nutarta surengti prakal
bos. Jos bus spalių 22 d. Kas- 
močiaus salėje. Kalbės Fondo 
centro atstovas Jonas Valai
tis.

Pirm. Al. Vasiliauskas pra
nešė, kad steigiamajame su
sirinkime skyriun įsirašė 14 
narių. Mūsų skyriui paskir
tas 20 nr. Jis ragino valdybos 
narius paieškoti daugiau na
rių ir kreiptis į draugijas, 
kad jos prisidėtų su savo pa
rama.

Susiprato
Šv. Vincento draugija prieš 

keletą mėnesių buvo išrinkus 
savo atstovus į bolševikų ko
mitetą. šioje draugijoje yra 
tik 6 komunistai, bet jiems 
buvo pasisekę apgauti gerus 
dr-jos narius.

Praeitame susirinkime pa
keltas balsas prieš dalyvavi
mą bolševikų komitete. Bu
vo balsavimas, ir dauguma 
balsų nutarta atšaukti ats
tovus iš bolševikų komiteto.

Rep.

RUSĖ RAŠYTOJA APIE 
AUŠROS VARTUS

Mūsų kariai
jaunuoliai kariai 

visose kariuomenės
IgOl dauguma jų aukštes- 

fipsnio. Turime ne tik 
®Ątų, bet leitenantų ir 

nų. Yra laimėjusių ir 
ls atsižymėjimo meda
uk labai gaila, kad yra 
kurie vadinasi nelietu-

iriAT c t-vi’ Is var(lais — slaviškais, 
JOJNAS DAW Itais ir kitokiais. Ko čia 

, t ls savo lietuviškos pa-
vis Graborius-Bahb!

jguma karių buvo geri 
IT. VERNON ST., PfflLlDELFlLįnkai ypač krepšinio 

ai; gal todėl jiems ir 
pienėje gerai sekasi.
[Pašalpos darbai
lių 8 d. įvyko Lietuvos 
I Fondo skyriaus susi
nąs. Vadovavo pirm, 
erbelis. Narių jau yra 
D. Visi pasiryžę veikti, 
ųkta narių prirašinėji- 
jmisija, drabužių rinkė- 
Įkt. Tikimasi, kad šal- 
pirbe Amsterdamo lietu- 
lepasiliks nuo kitų.
:antis susirinkimas gal1 (centre), čia jie bus tvarko- 
Ivigubai gausesnis.

Pittston, Pa.

>as nuraudęs nuo tada, kai atvyk 

jau į jo plaukus, kurie draikėsi e 
ną, į visą jį, kūningą ir linksnų d 
o koridoriaus langą tuo metu, tai H 

ir vėjas šniokštė, švilpė pro r 
ris.
Aplankėm Perinę ir Suzoną, nuoki 

ėjau tuos namus. Taip, laiko netI 
įsiomis dienomis, bet įspūdžių M 
irs tik prieš kelias savaites torai 
sį laužą, ir jei man būtų kas pd 
įleidau daug metų nuo tada, k| 

ėjus.

Vusivedžiau kleboną į sodą. W| 
ai! Jie man priminė liūdnas 0j 
n buvo tarp jų į visas puses va^ j 
r paskui mano galvą užplūdo k I 
dų atsiminimas, dar ir dabar 
it kartaus apsivylimo, ėjusio po

- Atsimenat, klebone? — tariau-I 
urią Paulius buvo įlipęs.

- Reginute, apie ką nore kita £ I
- Argi galima, brangus kleb#’ j 
p jį myliu! Duodu žodį, kad 

nų!

lartą įsileidusią į šias šnekas, I 
; galybės nebūtų sulaikiusios. )? I 
au priversta slėpti savo mintis^ | 

nelaimingas klebonas visai 90 f 

akarą praleidom plepėdami ir 

as griebėsi visų savo iškaltos 
yti, kad nusižeminime slepiasi 

,va pasiekti.
- Klebone, — atsakiau rimtai,-z l 

meilė.
- Regina, tikėk manim, kad 
ngvai pakelsi šitą mėginimu 1 

okia jauna!... Tai jo dainele, 
oūdamas šešiolikos metų, kaip Į

z Nuostabūs tie seniai! B'

dgeport, Conn
Įsų mieste labai iškil
ai prasidėjo National 
[Fund vajus, kurs tęsis 
kišą spalių mėn. Visi 
jeporto lietuviai pa- 
ime šį vajų gausiai. Jo 
[yra skiriama ir Lietu- 
Įfelpimui. Visi, kiek ga- 
f prašomi prisidėti, 
herikos Lietuvių Tary- 
Bridgeporto skyrius tu- 
iavo svarbų susirinkimą, 
ližių rinkliavos reikalu, 
spalių 19 d. 8 vai. vak. 
Jurgio par. salėje. Visi 
bos nariai ir jų atstovai 
įraukite šiam svarbiam 
inkime. Apkalbėsime vi- 
^varbius reikalus.

įrapijos metinis bazaras 
larnavalas prasidės spa-

Šalpos Skyrius Darbuojasi
Spalių 1 d. turėjo susirin- 

rinkimą Šv. Kazimiero par. 
salėje ir nutarė pravesti rū
bų rinkimo vajų. Bus 20 
grupių, kurios eis po namus 
ir rinks rūbus. Iki lapkričio 
5-tos rūbai bus laikomi gru
pių kapitonų namuose. Po to 
rūbai bus padėti tuščioje 
krautuvėje prie Main St., ku
rią užleidžia Miners bankas. 
Nacionalio rūbų rinkimo va
jaus laiku—nuo lapkričio 5 
iki 20, 1944, rūbai bus pri
imami minėtoje krautuvėje

I / 1 4-

mi (rūšiuojami).
Rūbų rinkimą nutarta pra

dėti kaip galima anksčiau, 
kad rinkėjai galėtų atlanky
ti namus Bendruomenės Ka
ro Vajaus (Community War 
Chest Drive) laiku.

BALF skyrius, prisilaiky
damas centro instrukcijų, 
nutarė visomis išgalėmis dė
tis prie Karo Fondo vajaus 
pasisekimo.

Skyrius rengia labdarybės 
pramogą lapkričio 11 d. (šeš
tadienį) Casino Hall. Pelnas 
eis padengimui išlaidų, su
rištų su rūbų rinkliava.

Skyriaus garbės pirminin
ku yra kun. kleb. J. Kasakai- 
tis; pirmin. V. Grieštaraitis; 
vicepirm. kun. J. Tribendis, 
Ant. Galinskas ir Karosienė; 
finansų sekr. J. Maceina; už
rašų sėkr. Jonas Venskus; 
iždin. Danielius Želionis.

Rap.

V v •V.- V

Vieša vakarienė
L. R. K. Moterų sąjungos 

New York-New Jersey aps
kritis spalių 15 d. turės čia 
savo suvažiavimą, lietuvių 
parko salėje, 340 Mitchell 
Ave. Po posėdžių bus vieša 
vakarienė su programa; pra
džia 6 vai.

Kortų pramoga
Lindeno centralinis komi

tetas rengia kortų pramogą 
spalių 28 d., lietuvių parko 
salėje. Pelnas skiriamas ka
rių dovanoms. Šis komitetas 
yra ruošęs gražų karių „gar
bės sąrašą” ir siunčia ka
riams dovanų. Tą vakarą bus 
ir vienas laimėjimas.

Louisianos valstybės jau- 
namečių teismas turi vargo 
su jaunomis žmonomis, šiuo 
metu svarsto vedybų panai
kinimą 11 metų mergaitės, 
ištekėjusios už vieno jūrinin
ko.

Kai mergaitė išsiėmė 
dybų leidimą, jos tėvas 
dijo, kad jai 18 metų, 
bar jau pasakė teisybę.

Rugp. 13 d. Chicagoje mi
rė St. Morris, gyvenęs dide
liame skurde. Policija iškrė
tus namą surado, kad jis tu
rėjo $26,000 valdžios bonais 
ir $6,200.00 bankoje.

K.

Hartford, Conn.

Bendro Lietuvai šelpti 
Fondo Hartfordo skyrius 
veikia visu uolumu. Skyriaus 
numeris yra 12.

Skyriaus garbės pirmin. 
prel. J. Ambotas iš sakyklos 
pranešė, kad jau nemažai 
drabužių surinkta. Ragino ir 
toliau darbuotis.

Parapijos mokykloje yra 
paskirti 3 kambariai drabu
žiams. Sekmadienis, pirma
dienis ir antradienis (nuo 3 
iki 9 vai. vak.) yra paskirtos 
dienos drabužiams priimti, 
bet tai galima padaryti ir ki
tu laiku. Mokykla yra 339 
Capitol Ave. Prie drabužių 
palikite raštelį su aukotojo 
vardu.

Skyriaus pirm. V. Petrai- 
tienė lanko draugijų susirin
kimus, ragindama stoti į 
skyrių. Draugijos nario mo
kesčio moka 5 dol., atskiri 
asmens — 2 dol. Visi kvie
čiami į Lietuvos Šalpos Fon
do skyrių ir jo darbą.

ve- 
liu- 
Da-

NUŠOVĖ žmoną ir 
ATĖJO POLICIJON

Žinoma rusė rašytoja He
len Isvolsky, kuri dabar gy
vena Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, parašė straipsnį: 
„Our Lady in Russia” (Die
vo Motina Rusijoje).

Autorė nupasakoja, kaip 
labai, net dabar, rusų gerbia
mos Ikonos — šventi paveik
slai, ypač Dievo Motinos. Au
torės žiniomis, net gi Aušros 
Vartų paveikslas rusų yra 
labai gerbiamas. Aušros 
Vartų paveikslo kopija buvo 
uždėta ant kapo garsiojo ru
sų filosofo, atsivertusio į ka
talikybę, Vladimiro Solovjo
vo.

Rašytoja Helen Iswolski 
yra atsivertėlė, dabar labai 
nuoširdžiai garsinanti kata
likybę savo raštuose.

Visą nupirks
Hypolitas Dauzavičius, 

nuėjęs į batų krautuvę, pra
šo naujų batų. Klausia kai
nos. Pardavėjas sako: „Imk 
šiuos. Labai gera teliuko o- 
da.”.

— Kiek reikės mokėti ?
— Dešimt dolerių.
— Mai gudnes, — tarė 

Hypolitas, — už dešimt do
lerių aš galiu nusipirkti visą 
teliuką!

Trūksta drąsos
Dantisto duktė: — Na... 

Jonai, ar paprašei tėvo ma
no rankos?

Jonas: — Ne. Kiekvieną 
kartą kai tik žengiu į jo ka
binetą, pametu savo drąsą. 
Šiandien daviau jam ištrauk
ti septintą dantį.

Matėmės
Teisėjas: — Berods, mes 

kada nors pirmiaus matė
mės, ar ne?

Prasikaltėlis: — Taip. Aš 
daviau jūsų dukterei daina
vimo pamokas.

Teisėjas: — Trisdešimt 
metų į šaltąją.

Aiškiai žinojo
Mokytoja: — Pranuk, kas 

tave sutvėrė?
Pranukas: — Dievas dalį 

manęs sutvėrė.
Mokytoja: — Ką tokis pa

sakymas reiškia?
Pranukas: — Dievas ma

ne mažą sutvėrė,... Bet aš vi
sas pats išaugau.

Negarsiai
Vaikas: — Tetuk, ar ži

nojai, kad kiekvienas žvėre
lis kasmet užsideda naujus 
kailinius ?

Tėvas:.— Sh... vaikeli, ne 
taip garsiai. Tavo mama sėdi 
kitame kambaryje.

Pranas Bekampis

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

GRĄŽINO PROFESORIŲ

Brooklyn College profeso
rius Seymour S. Leikind bu
vo š. m. kovo mėn. atstatytas 
iš vietos. Mat, jis parašė į 
„The Tablet”, kad Brooklyno 
Kolegijoje „Browderio 
kai” veikia, nepaisant, 
„kolegijos vadovybė 
juos užslėpti.”

Matyt, vadovybė susipra
to padariusi klaidą ir sugrą
žino prof. Leikind vietą ir al
gą nuo suspendavimo laiko.

pul- 
kaip 
nori

Brooklyno policijai praeitą 
savaitę prisistatė John 
Schumm, 58 metų, BMT po
žeminių traukinių tarnauto
jas. Jis pasisakė nužudęs sa
vo žmoną, žmonos lavoną su- 
viniojęs ir paslėpęs rūsyje. 
Vėliau, giminių patariamas, 
pats pasidavė policijai, kuri 
nė nežinojo, kad įvyko žmog
žudystė.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

PALESTINOJ TERORAS

NAUJAS PAVEIKSLAS

Netrukus gal pamatysime 
Motinos Gabrini gyvenimą 
judamuose paveiksluose. Dvi 
kompanijos dirba tuo reika
lu. Motina Gabrini neseniai 
priskirta palaimintųjų skai
čium

Gauta žinių, kad mirė kun. 
Benediktas Kristaponis iš A- 
dutiškio. Ši parapija yra 
Švenčionių apskrity. Kitados 
tai buvo 
ras.

Pirmą 
1608 m. 
Stanislovas Kiška, vėliau 
1826 m. kan. Civinskis čia 
išmūrijo bažnyčią. Miestelis 
yra už keliolikos mylių (30 
km.) nuo geležinkelio, į ry
tus nuo Švenčionių.

didelis Kiškų dva-

bažnyčią čia įkūrė 
Vilniaus vyskupas

Kiška,

Šiomis dienomis prieš Pa
lestinos policiją keliose vie
tose kraštutinių žydų karinė 
organizacija surengė visą ei
lę užpuolimų. Panaudotos 
bombos.

Daugiausia užpuolimų pa
daryta kelyje iš Jeruzalės 
Jafą.

i

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų S-gos New Yorko- 
New Jersey apskrities pus
metinis suvažiavimas bus 
spalių 15 d. Lindeno lietuvių 
salėje, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J. Pradžia 2 vai. po
piet.

Visos kuopos prašomos iš
rinkti savo atstovus. Yra la
bai daug svarbių reikalų ap
tarti.

S. Subatienė
Apskr. pirmininkė

Tel. NEwtown 9 - 4464

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

----------------------------------------

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

---- --------

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

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

/T--------------------------------------

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Spalių-October 13,19.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

B A Z AR AS
SPALIŲ-OCTOBER 14—22 D. D.

PARAPIJOS SALĖJE
No. 5 & Havemeyer Sts. Brooklyn, N. Y.

Kiekvieną vakarą nuo 7:30 vai.
Sekmadieniais nuo 4 vai. popiet.

KASDIEN NAUJI DALYKAI, ĮDOMŪS MARGUMYNAI, 
STAMBIOS DOVANOS.

LABAI SVARBIOS PRAKALBOS

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai jau sęnokai neturė
jo viešų prakalbų svarbiais 
gyvenamo laikotarpio klausi
mais. Bet štai yra gera pro
ga!

New Yorko Lietuvių Ta
ryba ateinantį trečiadienį, 
spalių 18 d., 7:30 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje, ruo
šia viešas prakalbas. Kalbės 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm., „Draugo” redaktorius 
Leonardas Šimutis; A.L.T. 
sekr., „Naujienų” redakto
rius Dr. Pijus Grigaitis; 
„Sandaros” redaktorius Mi
kas Vaidyla ir kiti..

Kalbėtojai palies visą eilę 
svarbių klausimų, kurie šian
die rūpi kiekvienam lietuviui 
amerikiečiui.

Prakalbos bus paįvairintos 
įdomiausiais judomais pa
veikslais apie Lietuvą; juos 
rodys Kazys Motuzą.

Jokio įžangos mokesčio ne
bus. X

Visi, kurie domisi gyvybi
niais Lietuvos klausimais, 
kuriems, rūpi greita karo 
pergalė ir teisinga taika, 
kviečiami į šias prakalbas.

JEI NEĮSIREGISTRUOSI

DRAUGIJŲ PARAMA 
KARO FONDUI

Tik dvi dienos liko New 
Yorke įsiregistruoti, kad ga
lėtum balsuoti: penktadienį, 
spalių 13 d., nuo 5 vai. po
piet iki 10:30 vai. vak. ir šeš
tadienį, spalių 14 d., nuo 7 
vai. ryto iki 10:30 vai. vak.

Kiekvieno piliečio pareiga 
įsiregistruoti savo balsavimo 
distrikte. Prezidento rinkime 
lapkričio 7 d. negalės balsuo
ti tie, kurie neįsiregistravo.

Jei nežinai, kur registruo
tis, paklauski policininko.

Šv. Jurgio vyrų pašelpinė 
draugija turėjo savo susirin
kimą spalių 4 d. Buvo atvy
kusi Tautinio Karo Fondo 
Vajaus Lietuvių Komiteto 
sekr. Ona Valaitienė ir pa
prašė paremti Karo Fondą. 
Draugija iš savo iždo paau
kojo 25 dol.

Šiame susirinkime nupirk
ta Dariaus-Girėno paminklo 
komiteto vakarienės 10 bi
lietų už 25 dol.

Vyrai gerai supranta savo 
šalies ir lietuviškus reikalus. 
Bravo! (Bolševikų Grikšto 
jie visai neįsileido).

Piliečių klubo susirinkime 
spalių 6 d. lankėsi T. K. F. 
Lietuvių Komiteto pirm. Dr. 
Šliupaitė; ji kvietė paremti 
Karo Fondą per Lietuvių Ko
mitetą. Jos kreipimasis pri
imtas teigiamai; paskirta 25 
dol. Dariaus-Girėno komiteto 
vakarienės bilietų nupirkta 
už 75 dol. Mizaros visai ne
išdrįso pasipriešinti. Iš bol
ševikų šauktos konferencijos 
delegatai davė savo raportus, 
bet pasakė, kad ten nieko ne
išėjo, fondo nesutvėrė, nes 
valdžia neduoda leidimo.

Šie abu susirinkimai pa
rodė lietuvišką susipratimą. 
Jei draugijų nariai uoliai 
lankys savo susirinkimus, 
jei į komitetus bus renkami 
susipratę amerikiečiai, tai 
bolševikų pakalikams nebus 
ten vietos.

Juozas

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Dr. Jonas Peters (Pet
rauskas) staiga nuo širdies 
smūgio mirė spalių 6 d. A- 
mityville, L. I. Liko žmona ir 
tėvai. Buvo 36 metų, malo
naus būdo. Visi pažįstami 
liūdi.

® Kunigų Vienybės centro 
posėdis bus New Yorke spa
lių 18 d.

® Kun. Antanas Pažerec- 
kas nuo spalių 13 d. yra pa
skirtas vikaru į Šv. Jurgio 
lietuvių parapiją. Kun. Ed. 
Nedzinskas yra išvykęs ne
ribotam laikui gydytis.

• 40 vai. atlaidai šv. Jur
gio bažnyčioje prasidės spa
lių 15 d. per sumą. Spalių 17 
d. vakare bus rodomi įdomūs 
judomi paveikslai, be to į- 
vyks steigiamasis pašalpos 
skyriaus susirinkimas.

• Angelų Karalienės par. 
metinis rudens koncertas ir 
balius bus lapkričio 12 d. 
Transfiguration salėje.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos metinis susirinkimas 
bus lapkričio 27 d., pirmadie
nį, Apreiškimo mokykloje.

® Juozas Skarulis šiomis 
dienomis garbingai atleistas 
iš kariuomenės. Dalyvavo 
Gvadalkanalo kautynėse. 
Grįžo pas tėvus. Yra vedęs 
WAC narę.

• Jonas Skarulis, chemi
kas, grįžo su žmona Alice 
(Steckyte) ir sūneliu į 
Brooklyną. Gavo naują pas
kyrimą New Yorke.

•Serž. Henrikas Vencevi- 
čius vieši savo šeimoje; jo 
žmona ir dvinukės dukrelės 
puikiai laikosi. Jis būna Mis
sissippi valst.

• Petras Ivanauskas, jūri
ninkas, buvęs Apreiškimo 
par. choro pirm., yra atvy
kęs 10 dienų pas savo žmo
ną. Išvyks į San Francisco.

® Sgt. Juozas Pajaujis 
rugsėjo mėn. sužeistas Pran
cūzijos fronte. Dabar yra 
Anglijoje.

• Jonas Butkus, artimas 
„Amerikos” bičiulis, yra su
sirgęs. Jam padaryta opera
cija vienoje New Yorko li
goninėje. Visi pažįstami ir 
draugai linki jam sėkmingai 
išsveikti.

• Dr. B. Venciaus sūnus 
šią savaitę vieši namuose. 
Jis baigė Sampson, N. Y., 
jūrininkų pratybas.

® Jonas Valaitis Lietuvos 
šalpos reikalais kalbės spa
lių 22 d. Great Necke, spa
lių 29 d. — Hartforde.

J. STUKO SUGRĮŽIMO

Radijo Koncertas 

Lapkričio-Nov. 19 d. 
ŠV. JURGIO DR-JOS SALĖJ

Newark, N. J.

BILIETAI — 90 c.
■IIIIIBliHH; 3. 1HBIIIIIMIHIIB. B S S MIIIIIEIIIL

ŽUVO DR. H. BERTULIS

Ką tik gauta telegrama, 
kad Prancūzijoje žuvo D r. 
Henrikas Bertulis, leitenan
tas, Šv. Jurgio parapijos na
rys. Jis buvo fronte sunkiai 
sužeistas ir mirė nuo žaizdų.

Medicinos mokslus Dr. 
Bertulis buvo baigęs prieš 
dvejis metus.

Giliame nuliūdime paliko 
jauną žmoną ir tėvelius.

Gedulo mišios už velionies 
vėlę bus atlaikytos Šv. Jur
gio bažnyčioje spalių 13 d. 
8 vai. ryte.

Angelų Karalienės 
Parapija

Parapijos vaikučių pamo
kos būna antradienių ir tre- 
čiadienų popiet nuo 4 vai. iki 
6 vai. Moko Sesutės pranciš- 
kietės.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime buvo svarstoma bū
simo baliaus, spalių 28 d., 
šeštadienį, parap. salėje, rei
kalai. Nutarta turėti visokios 
rūšies užkandžių, šis balius 
bus pirmą kartą rengiamas 
šeštadienio vakare.

Parapijos sodalietės šį sek
madienį eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Tuojaus po mi
šių bus svarbus susirinki
mas par. salėje. Visos narės 
ir norinčios prie draugijos 
prisidėti prašomos dalyvau
ti.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyrius turi 
savo susirinkimus ir dirba 
naudingus darbus kiekvieno 
pirmadienio vakarą, tuojaus 
po pamaldų. Moters ir mer
ginos prašomos talkon.

Gyv. Rožančiaus dr-ja lap
kričio 25 d., šeštadienį, ruošia 
kugelio balių. Bus daug įdo
mumų. Gros orkestras. Bi
lietai tik po 50 c.

NAUJA PASKOLA

Šeštoji Karo Paskola pra
sidės lapkričio 20 dieną.

MEMORIES of LITHUANIA

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

LAKŪNŲ PAMINKLO 
KOM-TO VAKARIENE

Dariaus-Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas šį šešta
dienį, spalių 14 d., 7:30 vai. 
vak., Brooklyno piliečių klu
bo salėje rengia vakarienę. 
Bilietai po 2 dol. 50 c. Vien 
tik į šokius — po 50 c.

Kelios vietinės draugijos 
prisidėjo gausiu bilietų nu
pirkimu. Yra ir taip daug 
vietų užsakyta. Komitetas 
kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

KARŠTAS RUDENĖLIS

Spalių 7 d. New Yorke bu
vo karščiausia istorijoje. 
Termometras rodė 3 vai. po
piet 83 laipsnius šilumos.

Mūsų varg. Pranas A. Dul
kė visą vasarą lankė muzikos 
kursus kolegijoje. Gilesnį 
mokymąsi jis tęsia ir toliau. 
Dabar lanko „Pius X School 
of Liturgical Music”, kur 
mokosi specialiame kurse, 
kaip tinkamiau chorą mokyti 
ir balsus lavinti.

Choro pamokos dabar bū
na antradieniais ir penkta
dieniais nuo 8 vai. vak. Ku
rie mėgstate giesmę ir dai
ną, malonėkite lankytis tais 
vakarais į pamokas. Tėvai 
prašomi paraginti savo sū
nus ir dukras, kad tikrai a- 
teitų į cho-ro pamokas. Vi
sus kviečia choras ir choro 
pirm. Alekas Banys.

Maspetho Žinios

— Kareivis Jurgis Alonis 
yra sužeistas Prancūzijoje.

— Jonas A. Jackus yra su
žeistas Saipan saloje ir ap
dovanotas „Purple Heart” 
medaliu.

— Leit. Jurgis Černiaus
kas dabar moko kitus Cha
tham Field, Ga.

— Seržanto Stasio Tauro 
naujas antrašas yra Hqs. 86 
Fighter Group, A. P. O. 650, 
New York.

— Katarina Balkūnaitė 
sugrįžo iš ligoninės ir gra
žiai sveiksta.

— High School mokslei
viams tikybinės pamokos yra 
duodamos trečiadienio vaka
rais 7-8 vai. Po pamokų vi
sada būna pasilinksminimas.

— Rožančiaus draugijos 
metiniame susirinkime išrin
kta ta pati valdyba kitiems 
metams.

— Spalių 21 d. kun. Juve
nalis Liauba, O. F. M. at
vyksta Maspethan, tretinin
kų vizitacijai.

— Drabužių vajaus Komi
sija vedama p. Kivytienės 
gražiai dirba. Surinkta daug 
rūbų, peržiūrimi ir dėstomi 
į dėžes, kurias persiųs Šal
pos Fondui New Yorke.

— Simonas Degulis studi
juoja mediciną Cornell uni
versitete ir yra futbolo ko
mandos narys.

3 dienų rekolekcijas treti
ninkams davė kun. J. Balkū- 
nas. Žmonės gausiai lankėsi, 
nes dabar kasdien kalbamas 
rožančius.

Spalių 8 d. buvo metinis 
Rožančiaus dr-jos susirinki
mas. Valdyba palikta ta pa
ti: dvasios vadas kun. J. Bal- 
kūnas, pirm. Pr. Kurienė, vi- 
cepirm. Pr. Ražickienė, nut. 
rašt. O. Petrulienė, fin. rast. 
O. Černiauskienė, ižd. R. Ne- 
dzinskienė. Dr-ja turi 166 na
res; visos gražiai susiklauso.

Drabužių rinkimo komite
tas gražiai dirba. Jau daug 
drabužių surinko ir supaka
vo. Laukiama daugiau. Ko
mitetas nutarė rinktis par. 
salėje kiekvieną ketvirtadie
nį ir sutvarkyti atnešamus 
drabužius.

O. P.

Raudonojo Kryžiaus vie
neto bendra Komunija bus 
sekmadienį, spalių 15 d., per 
9 vai mišias. Po mišių bus 
bendri pusryčiai. Kviečiamos 
ir „nurses aides” dalyvauti, 
jei galima, uniformoje.

EI. Matulionytė.

BARBARA DARLYS 
PER RADIJĄ

Artistė Barbara Darlys šį 
sekmadienį, spalių 15 dieną, 
12:15 vai. popiet dainuos 
iš New Yorko miesto radijo 
stoties WNYC (830 klc.).

Tai bus „Treasury” pro
grama, kurios vedėjai pa
kvietė gražiabalsę artistę 
antrą kartą.

NAUJAGIMIS

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

Niūrai.
■■jjnasi.
L negerai.
pasiduos!
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Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
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Uj neįeina į 
My skaičių, bet 
Chartiniam kare 
Į negu eilės Jung- 
l Laikraščiai ra- 
Gtvijos gyvento- 
,-įšte ketvirtada
liu neliko: vieni 
Lodami ar nuo 
k kiti buvo iš
gyti ar išvežti, 
kil tokius nuos- 
J Aelusi ir lietuvių MAISTO KALENDORIŲ ŪUoStoHS 

Jįjį
Cukrui ženkleliai 30J\,nn5mifl 

32 ir 33 yra tinkami 
kiems svarams, neribt 
laikui, ženklelis nr. 40] 
geras penkiems svarams 
navimo cukrui iki vai 
28 d.

Mėsai, riebalams raų 
ženkleliai nuo A8 iki 2 
A5 iki K5 yra geri nerib( 
laikui.

Vaisiams ir daržovėm] 
ri mėlyni ženkleliai nu( 
iki Z8 ir A5 iki R5.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkti
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIT1

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel.

KARO FONDO NAUDAI 
DIDELE PRAMOGA

N. Y. Karo Fondo Vajaus 
Lietuvių Komitetas lapkričio 
5 d., 5 vai. popiet, Apreiški
mo par. salėje, ruošia didžiu
lį koncertą ir prakalbas. Pra
mogos pelnas — Tautiniam 
Karo Fondui, kurio pilnatei
siu nariu yra ir Bendrasis 
Lietuvos Šalpos Fondas.

Programoje bus Barbara 
Darlys, Helen Bartush, Vikt. 
Benderis. Bus duetų, kvarte
tų ir kitų įdomybių. Ona Za- 
jankauskaitė pasakys mono
logą.

Prakalbą pasakys prof. K. 
Pakštas.

S. čerienė

MOTERŲ SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

Moterų S-gos N. Y.—N. 
apskrities suvažiavimas 
vyks spalių 15 d., Lindeno 
lietuvių parko salėje, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J., 
2 vai. popiet.

Suvažiavimas bus pradėtas 
laiku. Turėsime jį baigti lai
ku, nes 6 vai. vak. 53 kuopa 
rengia viešą vakarienę.

Visos kuopos prašomos 
pasirūpinti atsiųsti savo at
stoves.

i-

St. Subatienė,
Apskr. pirmininkė

PAŠALPOS PARODA

Spalių 15 d. Radio City, 
International Building patal
pose, atidaroma Tautinio Ka
ro Fondo paroda. Dalyvauja 
visi pašalpos fondai, jų tarpe 
ir Lietuvos.

Paroda bus atdara per tris 
savaites.

Pašalpos kita paroda yra 
280 Broadway, New Yorke, 
Mandells krautuvėje.

FOTOGRAFIJŲ PARODA

Rusų Karo Pašalpos įstai
ga spalių 17 d. atidaro „do
kumentų fotografijų” paro
dą, kuri bus 499 Fifth Ave., 
prie 40 St. Bus išstatyta 150 
fotografijų, rodančių nacių 
terorą tikrovėje.

Paroda bus atdara kasdien 
nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. 
vak.

-- ( 
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Real Estate Insuran
496 Grand St., Brooklyn,

Tel. EVergreen 7-167(
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j

Joseph Vastuni ’ neseniai pakar- 
teigimą, kad ko- 
ir fašizmas yra 
riejos. „Laisvė” 
.eną mėgino, ma- 
. prezidento Roo- 
?timą komunistų

Advokatas

4 J-40 —74f h St re
Jackson Heights, N.

Clement Voketai tovės„ išmin
si:
>as nėra sveti- 
toešta iš kur nors 
jvergija, kaip ka- 
taip ir komuniz-

Biavas visuomenės NEwtown 9 - 5972f™yb03 įrankių 

^tobulėjimo.”
=-------  sĮitemliaus vergai,

l&vikai prisipa-

Saugok Savo Aoia yra. visu°‘ 
lėtinamas ir kitas 

jCjaimėjimas” —Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėjir 
AKINIAI prieinamiausi* 
kainomis pagal jų rūšis

Ši ištaiga įsteigta prieš 40 n

OPTOMETRISTAS — OPT]

394-398 Broadway, Brooklyn,

vergai negi gali 
■ tik vergiškai ir 
R vergiją.

dideliu balsu 
šmatoriaus
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Jl Girdi, jis einąs 
Imperialistais, nes 
J’ž nepriklausomą 
4'Mio dienos kal-
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AJuozafina Gražienė spalių 
7 d. tapo „grandma”. Tą die
ną jos sūnus Antanas Jukne
vičius ir marti Elena susilau
kė nepaprasto svečio: garnys 
ilgakojis atnešė 9 svarų sū
nelį, sveiką, linksmą.

Naujoji „grandma” J. 
Gražienė labai džiaugiasi 
pirmuoju anūku, sveikina jį, 
linki sveikam augti, o savo 
sūnui — laimingai grįžti iš 
kariuomenės ir džiaugsmin
gai gyventi savo šeimoje.

$

STagg 2-1454 £
NF. GRAŽYS ir SŪNUS $ 

KONTR  AKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų iš- $ 
lyginimų, plasteriavimą, šaligat- 
vių cementavimų ir kt. darbus. $

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

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjlmu 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

tivo kalboje nė žo- 
^ninė apie Rusi
ja tačiau nerims- 
Hos spauda smar
kaus plūdo ve
ikai šis buvo už- 
pos, Latvijos ir 
ps. 0 kai anks- 
P lankėsi Maskvo- 
R) pakalikai ne- 
K įtikti jam.
P aukština žmones 
p jie tyli, kai rusų 
pas rodo savo dan-

Moterų S-gos 24 kuopos 
čigonių balius labai gražiai 
pasisekė. Atsilankė daug 
žmonių. Buvo gera nuotaika. 
M. Brangaitienė buvo paau
kojusi išlaimėjimui maldak
nygę, kuri atiteko nr. 29 (kas 
turi šį laimės bilietą, atsi
šaukite) .

Kuopos pirm. N. Civinskie- 
nė nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, visiems dir
busiems, darbininkėms ir 
darbininkams.

Lietuvių Radijo Draugijos Vakarines 
PROGRAMOS

NAMAI PARDAVIMUI

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRLUOOkc
Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

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

AD. JĖZA VITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

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

RADIJO KONCERTAS

DAUG DRABUŽIŲ

Italai su katalikų vyskupų 
pagalba surinko 2,977.992 
svarų drapanų, kurios tuo
jau siunčiamos Italijon.

Spalių mėn. 19 d. (ketvir
tadienį) įvyks Vytauto Ba
cevičiaus piano rečitalis ra
dio stoty W.N.Y.C. nuo 9:30 
iki 9:55 vai. vakare.

Programoj: Schumanno,
Chopino ir Bacevičiaus kūri
niai.

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

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street; 

Brooklyn, N. Y.
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HAvemeyer 8 - 0259 j^ro daviniai Lie-
RALPH KRUC1

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENU1 

Maspeth, N. Y.
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