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ndidatai į Ameri- 
entus davė viso- 

areiškimų ir paža- 
bu tyli apie Lietu-

ŽUVĘ KARIAI

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ b 
pTNHT A '

Lengvi Užkandžiai Kan,^ 

PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARENi 
AISKRYMAS gamintas namie E ggį 
riaušių bravorų. Parengimams prifaį^' ’

Aetuva neįeina į 
(Tautų skaičių, bet

GERIAUSIOS R* dabartiniam kare 
kandžiai Km J? lė> negu eilės Jung-

495 Grand Street,

ifų. Laikraščiai ra
li Latvijos gyvento- 

■ krašte ketvirta da- 
ų jau neliko: vieni 
jekovodami ar nuo 
sumų, kiti buvo iš- 
šžudyti ar išvežti.

LARO FONDO NAUDAI jį^ . tokius nuos 
DIDELĖ PRAMOGA

--------” fe'L Y. Karo Fondo Vajaus^
tuvių Komitetas lapkričio 
L, 5 vai. popiet, Apreiški- 
par. salėje, ruošia didžiu- 
oncertą ir prakalbas. Pra
gos pelnas — Tautiniam 
ro Fondui, kurio pilnatei- 
nariu yra ir Bendrasis 

tuvos Šalpos Fondas, 
’rogramoje bus Barbara 
'lys, Helen Bartush, Vikt 
ideris. Bus duetų, kvarte- 
r kitų įdomybių. Ona Za- 
kauskaitė pasakys mono-

L pakėlusi ir lietuvių 
ks žmonių nuostolis 
į reikštų netekti per 
nų žmonėmis.

laikį int šios lietuvių au- 
ų laisvės kovose, di- 

naviį |ės susičiaupę tyli.
merikos stambiau- 
Tams jau taip abe- 
įtų laisvės siekimai 
į o terūpi „praktiš- 
ika?

rakalbą pasakys prof. K 
:štas.

S. Čerienė

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

oterų S-gos N. Y.—N. J. 
crities suvažiavimas į- 
3 spalių 15 d., Lindeno 
ivių parko salėje, 340 
ihell Ave., Linden, N. J, 
1. popiet.
įvažiavimas bus pradėtas 
i. Turėsime jį baigti lai
ties 6 vai. vak. 53 kuopa 
ia viešą vakarienę.
sos kuopos prašomos 
rūpinti atsiųsti savo at- 
es.

... i girdėti, kad, be ki- 
į, Amerikos lietuvių 
cijos daugiau susi- 
r kultūriniais klau-

■ Štai jau matyti, kad 
-k i bus išleista viena 

hite iviška knyga, kad iš- 
ų veikalų anglų kal

tinį I Lietuvą.
=5 ;ų pageidauti, kad 

D :oji visuomenė pla- 
Lil emtų šį kultūros žy-

, iviška knyga ar laik- 
. )do žmonių apsišvie- 

“v iltūringumo ir susi- 
laipsnį. Juo daugiau 

i ateis lietuviškai 
juo labiau tai rodys 
t pažangą ir susipra-

St. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė

AŠALPOS PARODA

alių 15 d. Radio City, 
■national Building patal- 
atidaroma Tautinio Ka- 

indo paroda. Dalyvauja 
)ašalpos fondai, jų tarpe 
etuvos.
rodą bus atdara per tris 
tęs.
šalpos kita paroda yra 
Broadway, New Yorke, 
ells krautuvėje.

JGRAFIJŲ PARODA

su Karo Pašalpos įstai- 
alių 17 d. atidaro „do- 
atų fotografijų” paro- 
iri bus 499 Fifth Ave., 
0 St. Bus išstatyta 150 
'afijų, rodančių nacių 
t tikrovėje.

oda bus atdara kasdien 
1 vai. ryto iki 8 vai.

g 2-1454

GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

ca marinių namų sienų įi
ma, plasterlavimą, šaligat- 
rnentavima ir kt darbus.
293 MAUJER ST., 

JROOKLYN 6, N. Y.

ai — Apdrauda 
i norite pirkti ar par- 
amus, arba kai reika- 
pdrauda (insurance), 
rite kreiptis žemiau 
tu antrašu, kur Jums 
i ir gerai patarnaus— 

. MACHULIS
ĮSTATE & INSURANCE 
i St, Woodhaven 21, N. Y. 

'orest Parkway Stoties) 

Virginia 7 -1896

Pranas Kairys iš Rumford, 
Me.

J. V. Balčiūnas iš Rum
ford, Me.

Jonas Sabaliauskas iš 
Rumford, Me.

Charles česūnas iš Fayet
teville, W. Va.

Walter Bielevičius iš Law
rence, Mass.

Pranas Tamošiūnas iš Phi
ladelphia, Pa.

Jonas Norvilą iš Philadel
phia, Pa.

Antanas Yodis iš Phila
delphia, Pa.

jvelt neseniai pakar
po teigimą, kad ko- 
as ir fašizmas yra 
s idėjos. „Laisvė” 
.3 dieną mėgino, ma- 
kinti prezidento Roo- 
atmetimą komunistų 

OfEkaip „Laisvės” išmin- 
kinasi:
įunizmas nėra sveti- 
|a, atnešta iš kur nors 
kaip vergija, kaip ka
las, taip ir komuniz- 
a išdavas visuomenės 
bosi, gamybos įrankių 
>si, tobulėjimo.” 
imi Kremliaus vergai, 
Į bolševikai prisipa- 

Jad vergija yra visuo- 
Luj'ltobulejimo „išdavas”, 
“t ps gretinamas ir kitas 

mes „laimėjimas” — 
anas.Tefcj___

ĮP^liOs vergai negi gali 
|A®|kaip tik vergiškai ir 
’taikli savo vergiją.

kva dideliu balsu už- 
SteDfk gubernatoriaus De- 

-Brpcn div-rli i i a birias
OPIU

JO

presu. Girdi, jis einąs 
kais imperialistais, nes 
kė už nepriklausomą 
lą Pulaskio dienos kal

M

DR

|ey savo kalboje nė žo- 
heužsiminė apie Rusi- 
Maskva tačiau nerims- 
jrnai jos spauda smar- 
ais žodžiais plūdo ve- 
yillkie, kai šis buvo už- 
įLietuvos, Latvijos ir 
® teises. O kai anks- 
Villkie lankėsi Maskvo- 
I Stalino pakalikai ne- 
|kaip įtikti jam.
ikva aukština žmones 
1, kol jie tyli, kai rusų 
lalizmas rodo savo dan-

|ių teroro daviniai Lie- 
| dabar skelbiami bol- 
I spaudoje. Apie tai 
brikoje” ir kituose laik
uose jau buvo seniai ra- 
I Tos žinios mūsų buvo 

daugiausia per švedi- 
®iš Lietuvos pranešda-

bah

Graikijoje Badu 
Mirė 400 Tūkst.

PREZ. F. D. ROOSEVELT PRAŠOMAS 
GELBET lietuvius, LATVIUS, estus Japonų Laivynas Vėl Pabūgo - - -- - - - - - * __

in the

to you 
an im-

The Honorable 
Franklin D. Roosevelt, 
The President of the United States 
Washington D C 
Dear Mr. President:

Your loyal constituents of Lithuanian, Latvian and 
Estonian extraction fully realize that you, as a representa
tive of the most integral morally and most powerful country 
in the world, are the only person who is able to help their 
relatives in Lithuania, Latvia and Estonia now facing a 
complete extermination and dispersal from their homelands 
at the hands of Russian NKVD troops following 
wake of the liberating Red Army.

A memorandum and petition were transmitted 
and to the secretary of state on July 21 asking for
mediate intervention to Forestall the repetition of com
munist terror and installation of alien communist regimes 
in the Baltic States. New facts and developments were call
ed to your attention with due dispatch as soon as the facts 
were made available. On September 26 a supplement to our 
earlier memorandum and petition was presented to the 
secretary of state by our delegation received by Mr. Long 
and a request was made to bring the horrible facts to your 
personal attention.

We are not in a position to know what steps have been 
taken by our government to compel Russia, the beneficiary 
of American Lend Lease, to live up to the rules of interna
tional law governing military occupations and to respect 
the basic human rights and political life of occupied neutral 
peoples.

Regardless of the intervention that may have been 
made by the United States, all fractional news escaping 
through the blanket of Soviet imposed blackout of all con
tacts with the outside free world depict the picture of un
precedented terror in the Baltic States. Baltic populations 
are being murdered, tortured and driven on foot to distant 
parts of Russia. Soviet regimes are being brought from 
Russia and installed in the Baltic states, Russian settlers 
are being colonized on confiscated depopulated estates. No 
attention whatsoever is being paid to the commitments of 
the Atlantic Charter nor to any other subsequent declara
tions. Finns are compelled to handover Baltic refugees from 
Red terror to NKVD commanders although armistice terms 
provide for handing over only of allled cixTzeiis taken to 
Finland by force.

The continuing terror calls for an immediate inter
vention of the United Nations to respect the solemn un
dertakings of Russia to create conditions in liberated count
ries in accord with the Atlantic Charter and other declara
tions of the United Nations. Our country has been and 
continues to be the leader in planning a future world. You, 
Mr. President, are the author of the basic statement of our 
war aims, the Atlantic Charter. We are all proud of our 
government for its steadfast adherence to the traditional 
American policy of nonrecognition of territorial acquisi
tions by force of arms or under threats of using force. 
We are all proud of the American policy of nonrecognition 
of Russian claims to the Baltic States and condemnation 
of Russian devious processes in attempting annihilation of 
peaceful Baltic Nations. We are all proud that in the ca
pital of our country Baltic legations continue to represent 
their countries officially and without restrictions.

However we fear there will be no indigenous native 
Baltic peoples left on the Baltic shores to enjoy the bene
fits of peace envisioned in the declarations of the United 
Nations, unless our government, the leader of the United 
Nations and savior of many Allied Nations including Rus
sia, intervene immediately to save the Lithuanians, Lat
vians and Estonians from extermination now being con
ducted since July 1944 by Russian police armies.

During their independence the Baltic States puncti- 
nuo kokių žaizdų " ir kada liously observed all of their international obligations, in
Rommel mirė. eluding even the pacts of mutual assistance imposed on

Rommel buvo pramintas, them by Russia following the Molotov — Ribbentrop ag- 
,,dykumų lapė”. Tai įvyko reement in 1939. The Baltic peoples always had a strong 
kautynių Afrikoje metu, kai 
Rommel buvo nustūmęs ang
lus net iki Aleksandrijos.

Rommel buvo vienas iš iš
tikimiausių Hitleriui genero
lų.

Roma. — Per vokiečių o- 
kupaciją Graikijoj badu mi
rė 400,000. Daugiau kaip mi
lijonas graikų serga džiova. 
Visame krašte buvo sunaikin
ta 2000 kaimų ir sušaudyta 
1000 žmonių kaip įkaitai. 60,- 
000 gyventojų buvo išžudyta 
Trakijos ir Makedonijos pro
vincijose.

Atėnų uostą jau pasiekė 
pirmieji britų karo laivai.

Marshal Sugrįžo
Washington. — Preziden

tas Roosevelt spalių 16 d. 
priėmė ką tik iš Europos su
grįžusi generolą Marshall, 
armijos štabo viršininką.

Gen. Marshall spalių 6 d. 
atvyko Paryžiun, lankėsi 
fronte. Jis pranešė preziden
tui paskutines žinias iš- pa
ties fronto.

Rumunijoj Krizė
Maskva. — Sovietų žinių 

agentūra Tass pranešė, kad 
Rumunijoje vyksta politinė 
krizė. Komunistai ir social
demokratai reikalauja, kad 
karalius Mikalojus sudarytų 
naują vyriausybę, kurioje 
nebūtų ūkininkų ir liberalų 
partijų atstovų.

Komunistai Rumunijoje 
iki šiol buvo visai nereikš
minga grupė. Kai Sovietų ka
riuomenė įžygiavo Rumuni
jon, negausūs komunistai pa
kėlė savo galvas.

New Yorke Buvo 
Daug Posėdžių ___

Spalių 17, 18 ir 19 dienomis 
New Yorke įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Kunigų 
Vienybės, Federacijos Tary
bos, Lietuvių Kultūrinio In
stituto ir kiti posėdžiai.

Spalių 17 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos metiniame su
sirinkime perrinkta ta pati 
valdyba: pirm. Leonardas 
Šimutis, sekr. Dr. Pijus Gri
gaitis, ižd. Mikas Vaidyla. 
Jie trys sudaro Vykdomąjį 
Komitetą. Vicepirmininkais 
išrinkti P. Pivoriūnas iš 
Pittsburgh© ir adv. Wm. 
Laukaitis iš Baltimorės, iž
do globėjais — Wm. T. Kvet- 
kas iš Wilkes-Barre ir Dr. 
M. J. Vinikas.

Spalių 17 d. vakare įvyko 
bendras posėdis su latvių ir 
estų amerikiečių jungtinių 
organizacijų atstovais. Pri
imta telegrama prezidentui 
Rooseveltui. Telegramos tu
rinys skelbiamas šiame „A- 
merikos” numeryje.

Spalių 18 d. A. L. Tarybos 
posėdyje dalyvavo kolonijų 
atstovai, kurių buvo iš Illi
nois, Pennsylvanijos, New 
Yorko, Connecticut, Massa
chusetts ir kitur. Visų dide
lis pasiryžimas: dalyvauti 
visu pajėgumu karo pastan
gose pergalei priartinti ir 
Lietuvai nepriklausomybę 
užtikrinti. -

Roosevelt Kalbės 
Philadelphijoj

Žiniomis iš Washington©, 
prezidentas Roosevelt pla
nuoja dar kalbėti Philadel- 
phijoje ir kituose svarbes
niuose miestuose.

Philadelphijoje preziden
tas kalbės spalių 27 d. Kiek 
vėliau, kaip pranešė Chica- 
gos miesto mayoras Kelly, 
prezidentas kalbės Soldiers 
Field, Chicagoje.

Japonijos karo laivynas 
šią savaitę Pacifike buvo iš
plaukęs prieš Jungtinių A- 
merikos Valstybių laivyną 
Pacifike, bet, pamatęs Ame
rikos jūrų jėgą, apsisuko ir 
pabėgo Japonijos linkui, ne- 
paleidęs nė vieno šūvio į A- 
merikos karo laivus, pareiš
kė Amerikos karo laivyno 
vadas admirolas Nimitz.

Tuo tarpu Formozos salo
je, Filipinose ir Hong Konge 
visą savaitę vyksta didelės 
kautynės ore, tarp alijantų ir 
japonų karo lėktuvų. Vėliau
siomis žiniomis, tose kauty
nėse iki šiol buvo sunaikin
ta 885 japonų karo lėktuvai, 
daugelis jų ant žemės, aero
dromuose. Tose oro kautynė
se ir prieš teritorijos bom
bardavimuose Filipinuose ir 
kitur dalyvauja dvi Ameri
kos karo aviacijos grupės: 
didieji B-29 sausumos bom
bonešiai ir karo laivyno avia
cija.

Savaitės pradžioje Japoni
jos radijas buvo paskelbęs,

kad japonų karo laivynas su
sirėmė su Amerikos laivynu 
Pacifike ir nuskandino 50 ka
ro laivų. Pasirodo, kad tas 
pranešimas buvo tik papras
tas japonų prasimanymas.

Admirolo Nimitz praneši
mu, nė vienas Amerikos lai
vas nebuvo nuskandintas, o 
tuo tarpu mūsų karo lėktu
vai nuskandino vieną japonų 
šarvuotį ir vieną naikintoją 
smarkiai apdaužė.

Be tų laivų Amerikos karo 
aviacija nuskandino kelioli
ka japonų transportinių ir 
prekybinių laivų Formozoje, 
Ryukyu ir Mindinao salų pa
kraščiuose.

Formozos sala, kur buvo 
įrengtos didžiausios japonų 
karo laivyno ir aviacijos ba
zės, beveik visai išdaužyta ir 
negali būti japonams nau
dinga nei karo laivynui, nei 
aviacijai.

Smarkios kautynės tebeei
na visame Pacifiko fronte.

RUSAI PUOLA RYTPRŪSIUS
4

Londonas. — Rusų kariuo
menė iš Lietuvos pradėjo 
smarkų veržimąsi į Rytprū
sius ir manoma, kad kai ku
riose vietose jau gali būti 
prasimušę į Vokietijos žemę.

Rusai savo naują puolimą 
pradėjo dviem linkmėmis 
nuo Vilkaviškio mįeąto, ku
riame jie jau du mėnesius 
stovėjo įsistiprinę. Netrukus 
raudonoji armija pasiekė Vo
kietijos sieną netoli Nau
miesčio miesto. Rusų verži
masis eina 25 mylių frontu 
abiejose pusėse nuo Vilka
viškio, kuris yra už 12 mylių 
nuo Vokietijos.

Patys vokiečiai pripažino, 
kad rusai pasiekė sieną vie
noje vietoje, kurios vardo ne-

nurodė. Berlyno radijas su 
dideliu nerimu ir susirūpini
mu skelbė šią žinią apie ru
sų prisiartinimą prie pat Vo
kietijos.

Rusų žygio tikslas yra Įs- 
ruties (Instenburgo) mies
tas, kuris, kaip svarbus ge
ležinkelių centras, turi dide
lę strateginę reikšmę?

Kitos rusų kariuomenės 
dalys pasiekė Tilžės pakraš
čius ir laiko apsupusios Klai
pėdos uostą.

Baltijos kraštuose vokie
čių dar yra likę Latvijoj. Ten 
jų gali būti per 100,000. Ru
sams pasiekus Baltijos jūrą 
ties Palanga, vienintelis tų 
nacių pasprukimo kelias li
ko Liepojos ir Ventspilės 
uostai.

AACHEN AMERIKIEČIŲ APSUPTAS

Mire Rommel
d.Londonas. — Spalių 15 

Berlyno radijas pranešė, kad 
maršalas Erwin Rommel mi
rė nuo žaizdų. Nepasakyta, I

LĖKTUVŲ NELAIMŪS

Spalių 16 d. keturių lėktu
vų nelaimėse užmušta 16 
žmonių. Nelaimės įvyko 
Newton, N. J., Alamogordo, 
N. M., Coquille, Ore. ir San
ta Rosa, Cal.

Pirmoji Jungtinių Ameri
kos Valstybių armija apsupo 
Aacheno miestą iš visų pusių 
ir dabar baigia paties miesto 
okupaciją ir valymą. Tuo 
tarpu kiti pirmosios armijos 
kariuomenės daliniai pradėjo 
žygiuoti giliau į Vokietiją į 
rytus nuo Aacheno.

eluding even the pacts of mutual assistance imposed on
DERYBOS DEL LENKŲ MASKVOJE

Ketveri Metai
Spalių 16 d. sukako ketve

ri metai, kai New Yorke pir
mą kartą užrašyti vyrai ka
rinei prievolei. Tą dieną 1940 
m. karinei tarnybai New Yor
ke užsirašė 1,026,002 vyrai, 
tarp 21 ir 35 metų amžiaus. 
Po to sekė kiti užrašymai. 
Iki 1942 m. birželio m. buvo 
užsirašę 2,723,066 vyrai.

vo patriotinio, požemio sąjū
džio vadai.

Lietuvos požemio komite
tas neišnyko. Jis ir šiandie 
veikia. Jo pranešimai aiškiai 
liudija, kad lietuvių tauta ne
pasiduos jokiam plėšikui!

feeling for private property, religious freedom and indivi
dual rights and differ from the Russians in every way: 
origin language, religion and ways of life. The Baltic peop
les revolted against the Russian terror and suppression 
of independence in 1941 and opposed German annexionist 
plans ever since the German invasion in 1941. They want 
to be free. They fought for their freedom and are continu
ing to fight for their freedom, believing that the Atlantic 
Charter is their hope , and that the declaration of the Unit
ed States government made public on July 23, 1940 and 
subsequent declarations of the United Nations entitle them 
to fight for their freedom in full confidence that the vic
tory of the United Nations will mean their liberation from 
German and Russian yokes. They know that the United 
States is their friend and protector. They expect the Unit
ed States finally to prevail upon Russia to respect their 
aspirations for independence.

We are once more appealing to you, Mr. President to 
restate the policy of the United States insofar as it affects 
the Baltic States and to intercede with the Russian govern
ment to stop the terror and deportations, to place the oc
cupied Baltic Republics under an inter allied control pend
ing the restoration of their selfgovernment and independ
ence.

Your intercession will save the six millions of innocent 
Lithuanians, Latvians and Estonians whose only fault is 
that they are loyal patriots of their homelands lying in 
the path of German and Russian imperialism. The Ameri-

Maskva. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill ir užsienių reikalų se
kretorius Eden tebesitaria 
Maskvoje. Tarp kitų klausi
mų, jie daug vietos skiria 
lenkų naujos vyriausybės su
darymui ir lenkų sienų nus
tatymui.

Ligšiol rusai tebesilaiko 
savo nusistatymo iš Len
kijos atimti žemes ligi Cur- 
zono linijos. Manoma, kad 
Churchill ir Londono lenkų

vyriausybė yra susitarusi 95 
procentais, bet neskelbiama, 
kuriais, būtent, klausimais 
prieita prie susitarimo.

Atrodo, kad naujoji lenkų 
vyriausybė, kurios pirmi
ninku pasiliktų Mikolaiczyk, 
savo atstovus turėtų visos 
didžiosios lenkų partijos — 
kaimiečiai, socialistai, krikš
čionys demokratai, darbo 
partija, tautiniai demokratai 
ir lenkų darbininkai. Lenkų 
darbininkai yra komunistų 
partijos įpėdiniai.

can people are with you in winning this war and the peace 
to follow, and it is up to you to safeguard the traditional 
American banner of protecting the weak by saving the 
Baltic peoples from annihilation.

Unanimously voted at the conference of representative 
Organizations of Baltic Americans at Hotel McAlpin, 
New York. October 17, 1944
Leonardas Šimutis,

President, Lithuanian American Council
Richard Hermanson,

President, United Latvian American Committee
Hardy Nurmsen,

In Behalf of United Estonian American Committee

Pačiame Aachene eina di
deli mūšiai. Pasilikę ten vo
kiečiai atkakliai laikosi ne 
tik atskirose gatvėse, bet net 
namuose, kuriuos mūsų ka
riuomenė po vieną turi su
naikinti. Dėlto pažanga pa
čiame Aachene labai lėta.

Į šiaurę nuo Aacheno ang
lų armija šią savaitę Olandi
joje pasistūmėjo pirmyn, ar
čiau Olandijos Vokietijos sie
nos ir pasiekė punktą apie 
8 mylias nuo Vokietijos.

Visame šiauriniame vaka
rų fronto bare vokiečių įgu
los ir didesnieji daliniai lai
kosi nepaprastu atsparumu 
ir dažnai tik durtuvų pagalba 
galima juos išvaryti, ypač 
aršios kautynės eina apie 
Aacheną ir Olandijoje.

Vėliausiomis žiniomis ang
lų kariuomenė paėmė Ven- 
ray, arti Vokietijos sienos.

Vyriausia Sąjungininkų 
karo vadovybė praneša, kad 
septintą kartą per tris sa
vaites karo aviacija bombar
davo Koelną, 40 mylių nuo 
Aacheno. Per tas tris savai
tes ant Koelno numesta 12,- 
000 tonų bombų. Bombarda
vime dalyvavo per 2,400 mū
sų karo lėktuvų.

Prieš amerikiečių lėktuvų 
puolimą, Koelną ir kitus Vo
kietijos miestus, ypač pra
monės centrus arti Prancū
zijos, Olandijos ir Belgijos, 
smarkiai bombardavo anglų 
karo aviacija.



GATVIŲ D
AŠ BERNUŽĖLIS

dainas

MISIJŲ SEKMADIENIS

įesto gatvėmis eina

Balys Sruoga

nuo j ant

Kazys Binkis

AGUONĖLES

Lietuvą atv

Minėtinos Sukak

Kazys Binkis

negalima atimti iš 1

.J

medus, jeigu pik 
$ nekeliauja pi

$ su žibančiais rū 
^kilniai mėtomais
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Aš apmesiu, tu atausi, 
Tu staklėse, kaip laukuos: 
Drobėn — žiedą mylimiausią, 
Dūšią — žydinčiuos sapnuos.

Bet niekur nesti, negali rasti
Tokios, kaip mūs šalelė:
Gražus čia oras ir laukas tyras, 
Dar gražesnės mergelės.

Kur ryžiais snigo, kur vynu lijo, 
Linkui, kur saulė tėmė, — 
Buvau Valakuos ir Prancūzijoj, 
Buvau Šveicarų žemėj.

Aš1 bernužėlis, jaunas, buvaunas, 
Svečių šalių tyrėjas.
Klauskite, kur aš jaunas nebuvęs, 
Kur aš nevažinėjęs?

Šveicarų plotas — kalnais nuklotas, 
Žaliais miškais apžėlęs;
Valakuos doras dangus ir oras, 
Prancūzuos — mergužėlės.

kaitrus muzikos bal- 
3ij vienos švilpynės 
ėdžioj neaiški, lyg iš 
įį rūkų, iš svetimų 
irtėjantis slaptas ii

į įš labai toli, iš tų 
įnoj skendinčių bul- 

f j$ kreivų, ankštų se- 
’įsto gatvių šią sau-

(Tęsinys) 

mostu, purčiau galv 
’'suprantat, klebone, 

dieną, kai vaikščio;

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

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

. taikos ir ramybės lai 
plojas lankėsi Paryžių 
įai stebėjo jo gyveni 

skaitome jo atsimini 
į Paryžiaus gatvių dai 
.-Red.

ii stebuklus išdarinė 
ilta peliuke, ne gyve 
nke ar šiaip keno na 
riinuota. Toji pel 
ilesnė už aną žėrii

— Gruodžio 1 d. bus 2 Į savininkas ii 
nuo mirties garsiojo Lieti '........ -
kalbininko K. Būgos. Vii_. ..

i šitas gyvulėlis m< 
doroti. Ir kad visi ti 
yra teisybė, štai eil 
i} ir vienas prigh 
i įrodymas tavo pa 
žaizdoj: negyva pe 
ima bėgti skrybėle 
Žmogus jai šūktelia 
sstotis”, ir gyvulėli!

AUDĖJA
Suk, sesule, tamprias nytis — 
Drobę aušime abu...
Mes nakties karaliai, vytys, 
Mes — smūtkeliai tarp žiedų...

draudimo metu, rusų pe Šiaurės^ stotiei 
kiotas ir ištremtas į Kr( 
gos vienuolyną, daug pa 
slaptajai lietuvių spa

■ - - ■ • j kad loterijoj ji ga 
kalbininko K. Būgos. Vi( bilijoninį laim 
iš jo didžiųjų darbų t D pagelbė
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Šis sekmadienis, spalių 22 d., visose Amerikos katali
kų bažnyčiose bus minimas kaip Misijų Sekmadienis. Pa
mokslininkai primins tikintiesiems misijų prasmę, o tikin
tieji atvers savo geras širdis nepaprastai išganingam dar
bui paremti.

Misijų, tikėjimo skelbimo, darbas yra vienas didžiųjų 
Katalikų Bažnyčios tikrumo žymių. Per misijas Katalikų 
Bažnyčia vykdo savo Dieviškojo Įsteigėjo paliktą nurody
mą: Eikite ir mokykite visas tautas... Skelbkite Evangeliją 
visam sutvėrimui. Šiam nurodymui Bažnyčia ištikima nuo 
pat savo pirmųjų dienų. Jos pasiaukoję sūnūs ir dukros 
misijonieriai skelbia Dieviškąjį Žodį visoms tautoms, vi
sam sutvėrimui.

Misijonieriai, iš meilės savo Dievui ir artimui, palieka 
viską, kas tik žmogui artimiausia ir eina i tolimiausius, į 
pavojingiausius pasaulio kraštus. Misijų darbe jie ne tik 
skelbia Dievo žodį, ne tik neša dvasines priemones sielai 
išganyti. Jie neša ir medžiaginę paramą sunkiose sąlygo
se ’gyvenantiems vaikučiams, našlaičiams, seneliams, naš
lėms, paliegėliams. Su misijonieriais drauge ateina ir medi
cinos pagalba.

Visoje eilėje vietų misijonieriai išlaisvina iš verguvės, 
iš baudžiavos, iš priespaudos ištisas šeimas žmonių. Misi
jonieriai globoja ir slaugo raupsuotuosius, nuo kurių visi 
bėga kaip nuo didžiausios pabaisos. Misijonierius yra ir 
mokytojas, ir gydytojas, ir prietelius, ir globėjas, ir gy
nėjas.

Misijonieriai, vyrai ir moters, skleidžia apšvietą, steig
dami ir vesdami mokyklas. Jie yra išsižadėję bet kokio at
lyginimo. Jie savo gražiąsias jaunystės dienas yra paau
koję kitiems. Save pamiršę, save atidavę Kristui, jie sie
kia laimės kitiems.

Visai suprantama, kad misijonieriai negali atlikti savo 
švento darbo be geros širdies tikinčiųjų paramos. Jiems 
remti veikia daug draugijų. Amerikoje svarbiausia organi
zacija misijoms remti yra Tikėjimo Platinimo Draugija, ku
ri turi skyrius visose vyskupijose. Kasmet ji auga ir stip-

Čia malonu pažymėti, kad Brooklyn© vyskupijoje Tikė
jimo Platinimo Draugija gražiai klesti: J. E. Vyskupo 
Molloy paskelbtomis žiniomis, Brooklyno vyskupijoje Ti
kėjimo Platinimo Draugija turėjo narių: 1937 m. — 1 ,000; 
193^ m. — 17,000; 1939 m. — 30,000; 1940 m. — 37,000; 
1941 m. — 40,000; 1942 m. — 60,000 ;3 194 m. — 75,000. 
Augo ir Brooklyno tikinčiųjų aukos misijoms paremti:' 
1937 m. — 112,797 dol.; 1939 m. — 241,791 dol.; 1943 m. 
— 449,588 dol.

Šiandie misijų darbas, kiek tai liečia medžiaginę para
mą, daugiausia turi remtis Amerikos katalikų parama. 
Karo nuteriotos tautos šiandie pačios reikalingos pašal
pos. Ant Amerikos katalikų pečių gula našta, bet drauge 
ir didelė privilegija, šiais laikais stipriau paremti misijas. 
Misijonierių skaičiuje Amerikos katalikai turi tik penkis 
procentus, tad nors medžiaginiai privalo stropiau ir gau
siau pasirodyti.

Misijų Sekmadienio rinkliavoje atsiminkime šventą 
misijų darbą. Paremkime jį, kiek galima, stambesne savo 
auka. Tai kilniausiam tikslui paremti dovana.

BRANGŪS LIETUVOS VARDAI

Pasaulio spaudoje vėl pasirodė lietuviški vardai — 
miestų, miestelių ir net kaimų. Karo fronto pranešimuose 
buvo minimi Šiauliai, Kelmė, Tauragė, Palanga, Švėkšna, 
Mosėdis, Degučiai, Šateikiai, Gargždai, Darbėnai, Šakiai, 
Jurbarkas ir daugel kitų. j

Svetimose šalyse tie lietuviški vietų vardai tėra eili
nis karo audrų ženklas, nekeliąs jokios prasmės, jausmo 
ar prisirišimo. Nei atminimų jokių daugeliui nesužadins, 
nors prieš trejus metus bolševikų GPU žudė nekaltus žmo
nes tokioj Tauragėj ir kituose miestuose, kai rusams, susi
kirtus su kitais užpuolikais, teko bėgti iš Lietuvos. Raudo
ni teroristai, sekdami savo kariuomenės pėdomis, nūn grįž
ta savo žudynių baigti ir nekaltos tautos naikinti.

Generolai ir maršalai žemėlapy persmeigs vėliavėles 
nuo Šiaulių ligi Klaipėdos ir Ragainės tardami, kad štai 
dar vienas kraštas nušluotas nuo vokiečių ir kad prisiar
tinta prie pačių Reicho sienų.

Kitose žemėse, kai naciai išvaromi, tautos atgauna 
laisvę. Taip yra Graikijoj, Prancūzijoj, Belgijoj ar Olandi
joj. Baltijos valstybėms gi nešama nauja vergija, priespau
da, teroras, žudynės ir trėmimai. Ir likimo ironijos bei di
džiųjų valstybių vadų dėka tą išnaikinimą ir vergiją Lie
tuvai uždeda viena iš „laisvę mylinčių tautų”.

Tauragė, Palanga, Mažeikiai, Kretinga, Plungė kiek
vienam lietuviui yra brangios vietos ir brangūs vardai.

Ten mūsų tėvų tėvai gyveno šimtus ir tūkstančius 
metų, nuo pat žilų senovių. Ten pakelėse stovėjo gražūs ir 
liūdni lietuviški kryžiai, lietuvio meninės sielos dovana. 
Ten būta brangių architektūros paminklų, Šaukėnų baž
nyčia ir sinagoga, Rietavo bažnyčia.

Ten, ant marių krašto, stovėjo Birutės Kunigaikštie
nės tėviškė, poetų dainose apdainuota, liaudies svajonėse 
išgražinta. Ten ošė ir liūliavo jūra motinėlė, kurios vilnys

tober 20,1944

Jonas Jonila

Ugniaspalvės aguonėlės 
Po rugius visur liepsnojąs, 
lyg išklydę rojaus vėlės, 
Ugniaspalvės aguonėlės... 
Visas kraštas — vienos gėlės! 
Ar čia žemė, ar čia rojus? — 
Ugniaspalvės aguonėlės — 
Tik liepsnuojas, tik liepsnojąs...

RUGIAGĖLES
Vien tik mėlyna akyse! 
Žemėj, ore ir danguj 
Daugiau nieko nebmatysi, — 
Vien tik mėlyna akyse. 
Užsimerksi, pamąstysi, 
Nusijuoksi... O paskui — 
Vien tik mėlyna akyse, 
Žemėj, ar ir danguj.

Spalių-October 20,1944

DEL KO JIE MIRŠTA?
„The Tablet”, Brooklyno ' ir katalikų spaudos leidiniai 

vyskupijos savaitraštis, spa-'liko paliesti spėliojimo iš 
lių 14 d. paskelbė įžanginį žvaigždžių. Be jokios prie- 
straipsnį „Dėl ko jie mirš- žasties šie „nekaltieji” jau 
ta?” Tuo straipsniu atsako- tikrai tikėjo, kad Sovietai 
ma Maskvos spaudai, vėl; pakeitė savo pažiūras reli- 
puolusiai Šventąjį Tėvą ir i gijos atžvilgiu, kad jie sude- 
katalikų spaudą. Tas naujas 
katalikų puolimas buvo at
spausdintas Maskvos laik
raštyje „Karas ir darbo kla
sė.” Čia mes paduosime iš
traukas iš „The Tablet” 
straipsnio:

,, ... Tas straipsnis, nerei
kia nei aiškinti, išreiškia So
vietų režimo pažiūras, nes 
Rusija neturi nei laisvos 
spaudos, nei laisvų redakto
rių, nei laisvų idėjų. Visa, 
kas tik pasirodo Sovietų 
spaudoje, turi atstovauti val
dančios diktatūros pažiūras 
ir žodžius. Stalinas įkalba 
plokštelę, o Sovietų spauda 
yra gramafonas, kurs ją gro
ja.

„Kaltinimai prieš Katali
kų Bažnyčią ir jos Vyriausią panaudos visas priemones ir 
Galvą yra neverti jokio at-į būdus susimaišymui, pasi

skirstymui ir ginčams sukel
ti Anglijoje, Amerikoje ir vi
sur, kur tik jos įšėlimas pa
saulio jėgai pasiekia.

„Puolimas Popiežiaus, ku
ris stovi už Dievą, tikybą, 
dorovę, taiką, teisingumą, 
tvarką ir brolišką meilę, įro
do viską, kas yra pasakyta 
prieš stalinistinį režimą. Pa
galiau, tai yra metimas pirš
tinės min. pirm-kui Chur
chill ir prezidentui Roose
velt, kurie pasaulio laisvės 
vardan davė bilijonus dole
rių ir milijonus vyrų dabar
tiniame tarptautiniame kon
flikte. Laimei, greit bus su
naikinti nacizmas, kurs an
ksčiau ranka ir pirštine dir
bo su Sovietų Rusija, ir Hit
leris, kurs pasirašė susitari
mą su Stalinu, ir japoniškas 
fašizmas, kurs tebėra arti
muose ir draugiškuose san-

mokratėjo ir kad pakantos 
gadynė jau čia pat.

„Mes tikime, kad dabarti
nis totalitarinis režimas So
vietų Rusijoje yra prieštiky- 
binis ir didžiausias pavojus 
keturioms laisvėms pasauly
je šiandie. Mes tikime, kad 
diktatūrinė Sovietų Rusijos 
vyriausybė sudaro didžiausią 
pavojų pasaulio taikai, nes 
ji yra pasimojusi ne tik už
grobti krikščioniškas Lenki
jos, Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos valstybes ir pasiekti 
visiškos kontrolės Balkanuo
se, bet jos agentai ir pasekė
jai yra pasiryžę sukelti pi
lietinį karą Prancūzijoje, 
Graikijoje, Italijoje, Vokieti
joje ir Tolimuose Rytuose. Ji

sėkmės naujose pareigose, 
iš vienuolyno vadovybės 1 
kia paskyrimo daugiau 1 
kininkių Sao Paulo misi 
nes tie darbai, kurie yra 
dėti ant ten esančių seseJ- 
pečių, joms vienoms yra ; 
sunkūs.

Tarp Sao Paulo lietu 
sėkmingai darbuojasi uoli '' 
jų klebonas kun. P. Ra 
žinskas, o taipgi lietuj 
kunigai Arminas ir Tamoj 
nas.

, ~~ ; ;v >-os dieną girdėti lai-Falsifikuoja lietuvišką a _117jkn< h_.

Apmirus Brazilijoje tai 
ninkiškam frontui, kaip į 
neša LKFSB. korespond 
tas, dabar pasireiškia vis 
stiprūs lietuviai katalika ' , ....
bando šiokį tokį veikimą S*“.“™ dudele 
vystyti komunistai. Rau 
no atspalvio organizai 
„Rytas” vietinių valdžios 
ganų liko uždaryta, tai da 
Brazilijos bolševikuojant 
lietuviai glaudžiasi prie r 
Raudonojo Kryžiaus s 
riaus. Jie jau tiek yra pa 
davę, kad net lietuviškassakymo, nors jie įžeidžia 

kiekvieną kataliką pasaulyje, 
o ypač milijonus katalikų ka
rių... Kiekvienas žino, kad 
Hitleris ir Stalinas buvo geri 
draugai iki 1941 m., kad jie 
pasirašė labai draugišką su
tartį, kad jie puikiu sutaikini
mu ir laiko suderinimu pra
dėjo dabartinį karą drauge 
užpuldami Lenkiją, kad jie 
aprūpino viens kitą karo me
džiagomis, informacijomis 
ir patarimais per keleris me
tus iki jie išsiskyrė. Kiekvie
nas taip pat žino, kad Rusija 
ir Japonija dabar bendradar
biauja draugiškiausiomis są
lygomis. Be to, visi žmonės 
žino, kad skirtumas tarp ru
dojo ir raudonojo fašizmo 
yra dabar mažas; katalikai 
tai ypač žino.

„Paskelbtas laikraštyje 
„Karas ir darbo klasė”

į tų nerūpestingų va- 
-įgų, kurie dabar bas- 
jvartalo į kvartalą su 
pelėmis, su katarin- 
jsiiklametomis. At- 
|e nežinia iš kur, at- 
išlauki}, išlindę iš 

s!ii}, ir kaip koki va

davę, kad net lietuviškas < nuo name 
nas iškraipo. Pavyzdžiui, ( ft stovi aikštėse ii 

: „Savanorių mai ® šaligatviuose save 
žodžius „po trispalve vėlia iTada Saint-Miche- 
pakeitė „po raudona vėliai ® užgrūstas viso 

v r ~~ ~
Rusų raudonojo Kryži ■ 

atstovai vaikščioja ir P> L fcmyn nuteik 

i kuriai žoržeta drįs 
tėti savo slėpinius. I

aukų iš lietuvių, kurias, 
rusų prekybos laivai nuvi
Lietuvon Kad okupantarį“^“^““-.; 
sai su bolševikišku ?iaun lauk kJ 
is Lietuvos gabeno žmoni j,
plėsdami jų turtą gabei

žinių bet kad bolševikail’ . akAa
gero būtų į i
apie tai dar negirdėti.

sūpavo ramaus žvejo valtį ir kartojo legendą apie gintaro 
rūmus giliai dugne ir nelaimingą Kastytį.

Ten kai kurie miestai buvo susilaukę istorinės žymės. 
Tose vietose kadaise mūsų sentėviai regėjo vikingus ir šve
dus, kryžiuočių pulkus, — ir vis tiek lietuviai savo sody
bose ištvėrė, pakėlę visus atplūdžius.

Šimtus ir tūkstančius metų lietuvių giminės gyveno 
savo sodžiuose, pilyse ir miesteliuose, dirbo savo sunkius 
darbus, sekė pasakas, skurdo, verkė ir meilės dainas dai
navo. Giedroje ar darganoj, bado metais ar pertekliuj, — 
visados tai buvo jų žemė, jų tėviškė, jų Lietuva.

Ir štai šiandien „laisvę mylinti tauta” varo vilksti
nėmis lietuvius iš jų tėvynės, žudo jų laisvę, žmones ir a- 
teitį.

Kur dingo pasauly teisybė? Kur pasidėjo tie išminties 
vyrai, kurie seniau gindavo tautų laisvę ir nevengdavo iš
tarti skriaudžiamųjų vardo?

Veltui vartytume šios šalies didžiųjų laikraščių la
pus, veltui lauktume užtarimo žodžio vadovaujamų vyrų 
kalbose. Jie tyli. Graikams, ir belgams, ir norvegams vi
sa ko žadama, nors jiems niekas neketina ateity uždėti 
vergijos. Lietuvai, kuri daugiausia kenčia už visas pasau
lio tautas, nerandama gero žodžio ir pažadų laisvai ateičiai.

Vienok tie, kurie nesėdi aukštuose sostuose, žino, kad 
galingųjų sąžinėj tebėra didelė spraga ir neteisybė. Jie 
mato ir supranta, kad negalima pilotiškai nusiplauti ran
kas, kada naikinama tūkstantmetė lietuvių tauta. Bet jų 
balsas toli nepasiekia. Tačiau ne vienas jų šią valandą, ko
vodamas tolimuose frontuose, pagalvoja sau: „Kažin, ar 
aš mušuosi ir gal žūsiu dėl to, kad eilei valstybių Europoje 
būtų užkrautas naujas vergijos jungas?”

Žinomas anglų autorius St. George Saunders rašo: 
„Aš pakankamai regėjau Amerikos, Kanados, Australijos, 
Naujosios Zelandijos ir Britanijos kareivių, kad galėčiau 
tikėti, jog šie kariai yra pasiryžę, kad Atlanto Čarteris 
turi duoti kokių nors galutinių ir konkrečių vaisių.”

Taip galvoja kareivis apkasuose ir mato, kaip netei
sybei leidžiama kerotis ir siausti. Bet tautų vadai ir va
dinamieji intelektualai tyli, kada Lietuvos keliai užgrūsti 
tremtiniais, kada ištisos vietovės paliekamos be lietuvio 
ir kada Baltijos kraštams galima pritaikyti Jeremijo rau
dos žodžius: „Tautų smaugėjas atsikėlė; jis išėjo iš savo 
vietos, kad iš tavo žemės padarytų tyrumą; tavo miestai 
bus sunaikinti ir pasiliks be gyventojo.”

Baisu pagalvojus, kaip pasaulio sąžinė šiandien apker
pėjo ir sumenkėjo,—ir lietuvių tautos kančia yra liūdnas 
tos didžiųjų sąžinės vertingumo ištyrimas.

■straipsnis-taeiau-patarnauįa. tykiuose su . Sovietų Rusija, 
vienam reikalui. Jis drama
tiškai vėl iškelia ne tiktai 
didelį prieštikybinį organi
zuoto komunizmo pavojų, bet 
jis paniekina visas gailestin
gas viltis tų žvaigždes skai
tytojų, kurie mano, kad Ru
sija pasikeitė, kad ji nebė
ra prieštikybinė, kad laisvę 
mylinti žmonija gali keliau
ti drauge su Sovietais, tikė
dama gerovės.

„Mums gaila pažymėti, 
kad net kai kurie katalikai

Bet jei Churchill ir Roose
velt leis komunistų diktatū
rai pagrobti ir laikyti mažes
nes tautas, ruošti sunaikini
mą laisvų žmonių visame pa
saulyje ir vesti kovą prieš ti
kybą, veltui tada mūsų pa
sibaisėtini pasiaukojimai; 
tada žuvusieji, sužeistieji, jų 
žmonos, tėvai ir kūdikiai iki 
dešimtosios gentkartės šauks 
skausmingai: „Dėl ko mes 
ir aukojomės, ir kentėjome, 
ir mirėme?”

rinkimas medžiagos lieti 
kalbos žodynui, kurį, -U- --------- --
jau girdėjome, naciai žiat ® dangaus angeh 
sunaikino.

— Gruodžio 1 d. sueini 
metų, kai mirė rašytojas 
Dobilas-Lindė; jis yra si 
ręs stambų veikalą: „ 
das”.

— Gruodžio 2 d. suein 
m. nuo mirties kun. 
Pranckūno, kurs spai

T. B.

PASAULIO LIETUVIAI
Mokytojos Pietų Amerikoje

Seselių pranciškiečių veda
mose Sao Paulo mokyklose 
yra arti 600 mokinių. Moks
lo metų pabaiga bus lapkri
čio mėnesio gale.

Iš S.ąo Paulo į Pittsburgh, 
Pa. grįžo birželio mėnesį se
selė M. Julija, kviečiama vie
nuolyno vadovybės. Išvyko 
keliems mėnesiams, bet iš
rinkta į tarpą vadovaujančių 
seselių, noroms nenoroms, 
turės pasakyti „Adeus Bra
zil”.

Kaip mums rašo iš Brazi
lijos, Sao Paulo lietuvių ko
lonija seselės Julijos labai 
pasiges. Per šešerius metus 
ji jau buvo susigyvenusi su 
vietos lietuviais, jai vado
vaujant pirmųjų seserų pran
ciškiečių buvo laužiama kie
ta religinio ir kultūrinio gy
venimo dirva. Darbas buvo 
tiek didelis ir jo imtasi tiek 
nuoširdžiai, kad sesers svei
kata liko gerokai palaužta. 
Iš pradžių atvykusios sese
rys keletai mėnesių turėjo 
apsigyventi už kelių mylių, 
prie vieno vienuolyno, iš kur 
kiekvieną dieną turėjo darbo 
vieton pusę- kelio pėsčios 
bristi per raudoną Brazili
jos purvyną. Vėliau pavyko 
išnuomoti iš pustrečio kam
bario vienos darbininkų šei
mos namelis, kuriame ir da
bar seserys tebegyvena.

Norint dirbti mokykloje, 
seserims reikėjo išlaikyti 
portugalų kalbos ir kitų da
lykų egzaminus. Esant dide
liam skaičiui mokinių, dar
bas suskirstytas dviem pa
mainom, taip, kad seserims 
tenka dirbti su vaikais nuo 
7 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, 
su valandos pertrauka pie
tums. Be to, vakarais dažnai 
būna choro pamokos, tai vie
noki, tai kitokį kursai, su
sirinkimai. Darbo daug ir to
dėl seserims tenka daug pa
siaukoti, sunkumų ir kliūčių 
nugalėti.

Bet joms gerai sekasi. Lie
tuvaičių seserų mokytojų 
darbą įvertino ir dvasinė vy
riausybė, ir vietinės valdžios 
švietimo vadovybė. Mokykla 
statoma pavyzdžiu kitoms. 
Mokytojų susirinkimuose ne
be vieną kartą seselės kvie
čiamos su savo mokiniais 
duoti pavyzdines pamokas. 
Vietos arkivyskupas leido 
seserims atidaryti noviciatą. 
Sao Paulo bažnytinės provin
cijos vadas džiaugėsi, kad 
seserų apaštalavimo darbas 
atliekamas ne puošniuose ir 
patogiuose miesto rajonuose, 
bet tarp neturtingosios ir 
daugiausiai apleistos darbi
ninkų klasės. Net tie, kurie 
mažai reikalų turi su Bažny
čia ir Dievu, yra sužavėti se
serų darbu ir pasišventimu.

Dėkingi Brazilijos lietu
viai seselei M. Julijai linki

Ir dabar: jeigu tu j j 
šeimininkas pasiry 
išduoti peliukės se 

Mirė jaunas, vos 32 mf ^vo gyvenimui su 
keriopų nuostabų 

imu. Išsirikiavę ter 
prekiautojai, kurie 
tranką savo butelius

amžiaus sulaukęs.
— Gruodžio 6 d. (senu 

lendorium — lapkr. 24 
sueina 80 metų nuo mi 
garsaus Lietuvos iste 
Simano Daukanto, pasiž 
jusio didele Lietuvos m 
iškėlusio daug gražių b 
žų iš senovės lietuvių 
nimo.

— Gruodžio 13 d. su 
30 metų, kai įsteigta 
Liet. R. Kat. Moterų Są 
gai

— Gruodžio 15 d. b 
metai, kai galutinai lik 
vosi dideli Lietuvos prj 
bermontininkai.

— Gruodžio 16 d. suein 
m. nuo mirties Mažosios 
tuvos rašytojo ir veikėjo 
Jurgio Sauerveino, kurs 
kitų dalykų, yra sukūręs 
kią giesmę „Lietuviais es 
mes gimę”.

— Gruodžio 17 d. suk 
35 m. nuo mirties kun. 
Žeimio, slaptosios, Prus 
leistos lietuvių spaudos 
dradarbio, vėliau klebon 
šio Pelikuose, Zarasų aps 
tyje.

— Gruodžio 21 d. bu 
dabrinis kunigystės jub 
jus kun. J. Karaliaus, 
nandoah klebono, Ku 
Vienybės pirmininko.

— Gruodžio 27 d. bus 
tuvos ministerio Londone 
Balučio 65 gimtadienis.

— Spalių 25 d. suein 
m. nuo mirties žymaus 
tuvos žurnalisto Dr. J. 
Ido.
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Vertė A Vaičii

ir aš į jo nusilpini. Ar nebūtim
kad taip. Tačiau n 
Jau trisdešimt pe 
ją pamilau.

'• Ne visados jums či 
Mia. Žinai, kaip čia 
?Hai, kad esu buvęs 

tokios kaip tavo, t 
Būčiau norėjęs p 

man proto nestigo, i 
man visados trūk 

. nei meilės, nei dr 
^ĮDa, žmogus pakeli r 

išvykimą iš Krūmyne 
Pamiršau tokias liūdr

Įdebonas pažvelgė į te 
i jį nuolat linksmą 
tvojus, kad jis sav



spaudos leidiniai 
ti spėliojimo iš

Be jokios prie- 
„nekaltieji” jau 

jo, kad Sovietai 
zo pažiūras reli- 
giu, kad jie sude- 
ir kad pakantos 

čia pat.
me, kad dabarti- 
rinis režimas So- 
)je yra prieštiky- 
Ižiausias pavojus 
aisvėms pasauly- 
Mes tikime, kad 
Sovietų Rusijos 

sudaro didžiausią 
aulio taikai, nes 
no jusi ne tik už- 
ičioniškas Lenki- 
s, Estijos ir Lat
hes ir pasiekti 
įtrolės Balkanuo- 
gentai ir pasekė- 
iryžę sukelti pi- 
į Prancūzijoje,

nesą

Antanas Vaičiulaitis

GATVIŲ DAINININKAI
ais taikos ir ramybės lai-į duoda studentams nusimuš- 
rašytojas lankėsi Paryžiu- 
[atidžiai stebėjo jo gyveni- 
Cia skaitome jo atsimini- 
apie Paryžiaus gatvių dai
gus. — Red.

T toli, iš labai toli, iš tų 
h ūkanoj skendinčių bul- 

ir iš kreivų, ankštų se
ki miesto gatvių šią sau- 
Ižiemos dieną girdėti lai- 
fir kaitrus muzikos bai
li vienų vienos švilpynės 
ja, pradžioj neaiški, lyg iš 
momų rūkų, iš svetimų 
etų artėjantis slaptas ir 
Jmielas traliavimas. Mil-stipris į___

bando įjlį miesto gatvėmis eina
rpiniuodamas savo dūdele 

Do atsčias iš tų nerūpestingų va- 
>.Rytas”rls žiogų, kurie dabar bas- 
ganij [į | iš kvartalo į kvartalą su

talijoje, Vokieti-??** P. dainelSmis’ su katarin-
** ** 1IAiIITTI m . m « n v» Z—« 11 1 r 1 r~» vtvi 4- Z-X A 4-

tuose Rytuose. Ji 
sas priemones ir 
maišymui, pasi- 
r ginčams sukel- 
Amerikoje ir vi
jos įšėlimas pa- 
pasiekia. 
Popiežiaus, ku- 
Dievą, tikybą, 

ją, teisingumą, 
)lišką meilę, įro- 
.s yra pasakyta 
itinį režimą. Pa- 
•a metimas pirš- 
pirm-kui Chur- 
ddentui Roose- 
pasaulio laisvės 

bilijonus dole-1 
ius vyrų dabar-1 
tautiniame kon- ! 
i, greit bus su- 
zmas, kurs an- 
ir pirštine dir- 

į Rusija, ir Hit- 
tsirašė susitari- 
i, ir japoniškas 
rs tebėra arti- 
ugiškuose san- 
šavietų RusijaJl 
rchiU ir Roose- ’ 
lunistų diktatū- 
ir laikyti mažės- 
niošti sunaikini- 
lonių visame pa- 
iti kovą prieš ti- 
tada mūsų pa- 
pasiaukojimai; das" 

i, sužeistieji, jų 
i ir kūdikiai iki 
entkartės šauks

„Dėl ko mes 
, ir kentėjome,

lietuviaij 
Raudomį:" 
riauaft; 
davę,hjį 
nasisbc -i jie nūn bėga nuo namo
nuojautą J ‘ :
žodžius,.a įstato šaligatviuose savo 
pakeitėj ’

s ir su klarnetomis. At- 
į do jie nežinia iš kur, at- 
L rti iš laukų, išlindę iš 
į miesčių, ir kaip koki va-

namo, stovi aikštėse ir

Miių. Tada Saint-Miche- 
bulvaras užgrūstas viso- 

l ! magų su žibančiais rū- 
atstovai:. prakilniai mėtomais 
auhjir- gsniais ir žemyn nulenk- 

usim, kuriai žoržeta drįs- 
LietumL jatikėti savo slėpinius. Ir 
saisubt^ o ruožtu vėl žoržeta į jos 
išlietas: biniuotus plaukus kužda 
liesdami] ties kelius, išskaitytus iš 

gždžių susibėgimo ir iš

saisnfe

iusijįiji
žinių, betk rastai mirtingojo akiai 
gero H|j 
apie tai ii

VIAI

paleista 
skutelė, 
pinigas, 
skutelė

skustais žandais, kreteno 
lazda pasirėmęs žmogelis, 
viena koja įžengęs jau į gra
bą. Urkštė jis savo dainą su
sitraukęs, bailiai žvelgdamas 
į praeivius — ir jo žodžiai 
buvo toki beprasmiški, jie 
taip neatliepė nei širdyse, nei 
gatvėj, nei aplinkiniuos na
muos, kad net skurdu buvo 
žiūrėti į šitą karšinčių, alkio 
išuitą į maišatį ir sliūkinantį 
čia, lyg šunelis benamis: tyr
lauky jis būtų niurzgęs savo 
giesmelę, nebūtų buvęs toks 
atskirtas, toks neišklausy
tas ir toks priglušintas, kaip 
tarp penkių Paryžiaus mili
jonų, greta visos prabangos, 
išminties, meno ir paleistu
vystės.

O ten kitas dainuoja, vaka
rui jau temstant, ir mini ji
sai auksinį derlių, ir žydras 
kalvas, ir gerą mylimąją. Ir 
aš pažįstu anuos aukso der
liaus laikus ir tas mėlynas 
prancūzų žemės kalvas, ir 
mano akyse kyla, besiklau
sant šito giesmininko, tasai 
vasaros dienų saulėleidis, ka
da vienas sėdėjau už Oranžo 
miesto, prie didžiulio, apleis
to sodo ar kapinyno. Priešais 
mane, lyg gilūs ežerai, tyvu
liavo Provanso lygumos, į 
kurias jau gulė lengvi rūkai, 
ir brendo platūs vynuogynai, 
ir skambėjo įnirtusių žiogų 
pulkai. Tolumoj ten ryškėjo 
mėlynos pašlaitės, žmonės 
grįžo po dienos darbų, ap
mąstydami aukso derlių ant 
saulėtų kalvų, apie kurias 
šaukė dabar gatvės daininin
kas aikštėje.

Kiti jie, šitie dainininkai, 
yra aukštesnio rango. Tai 
kilmingieji, ir sutemus jiems 
nereikia nakvoti ant suolų 
Senos pakrantėj. Susiburia 
jie į kompanijas, sudaro ke
lių balsų chorus ir skardenas, 
pritariami armonikos ar 
smuiko. Kiti savo meną skel
bia iš gaidų, kurias paskui 
pardavinėja ir jau sykiu su 
besiklausiančiais užtraukia. 
Ir taip dainuoja Paryžius, 
tas didysis miestas, o nuo tų 
dainų ne vieną užplūsta link
smybė. Tad labai rimtai ūkę 
ir šaukę, štai kapelijos na
riai išdyksta ir ima komedi
jas varinėti: jie pademons
truos laidotuves. Liūdnai 
pragysta choristai, vienas 
vyras desperatišku gestu už
sideda ant galvos cilinderį ir 
ima judėti paskui grabą, ei
senos priešaky. Teisybė, nė
ra ko jums meluoti: tada prie 
Šv. Magdalenos bažnyčios 
nebuvo nei grabo nei eisenos, 
bet mūsų žmogus taip nusi
minęs žengė paskui velionį 
ir taip sielvartingai patempė
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Jų skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
Išlaikė pasižadėjimą 

nestreikuoti
11. Neduokite vaikams 

špilkų, adatų ar šiaip aštrių 
įrankių.
' 12. Pirma pradėdami va
žiuoti, įsitikinkite, ar gara
žo durys atidaros.

13. Nestatykite karštų 
lėkščių ant stalo krašto.

14. Norėdami ką aukštai 
pasiekti, pasilipkite ant že
mų kopėtaičių, o ne ant suo
liukų, kėdžių ar dėžių.

15. Lipdami laiptais, ven
kite nešioti sunkių daiktų.

Washington. — Karo Lai
vininkystės Administracijos 
pranešimu, vienuolika jūri
ninkystės unijų, atstovau
jančių didelę dalį Jungtinių 
Valstybių prekybos laivyno 
155,000 jūrininkų, visu šim
tu nuošimčiu išlaikė pasiža
dėjimą nestreikuoti, Jungti
nėms Valstybėms įstojus į 
karą, tuomi nepaprastai pa
dėdamos karo gamybai.

Karui prasidėjus, unijų 
vadovybė susitarė su val
džios ir pramonės atstovais 
nestreikuoti karo metu, šio 
pasižadėjimo unijos niekada 
nesulaužė.

Tuoj pasižadėjimą paskel
bus, didžioji dalis jūrinin
kystės unijų sustiprino savo 
narių discipliną ir nustatė 
griežtas bausmes už sulau
žymą taisyklių perilgu pasi
likimu sausumoje. Adminis
tracijos teigimu, minėtosios 
sugriežtintos taisyklės dar 
tebegalioja.

Penkiolika Atsargumo 
patarimų

Washington. — Federali
nė Apsaugos Agentūra, ko
operuodama valdžios planui, 
išleido penkiolika atsargumo 
patarimų, kaip elgtis namuo
se, kad išvengtų nelaimingų 
atsitikimų, dėl kurių svarbių 
karo įmonių darbininkai daž
nai būna priversti nesilanky
ti

Karių Kūdikiams 
Gera Globa

Washington. — Katharine 
F. Lenroot, Jungtinių Valsty
bių Darbo Departamento Vai
kų Biuro viršininkėj prane
ša, kad ketvirčiui milijono 
karių kūdikių bus taikomas 
naujas motinų ir kūdikių glo
bos planas. Tuo pačiu pra
nešimu, ji paskelbė planą, 
šiuo metu išdirbamą kai ku
riose valstybėse, apie tieki
mą globos tiems kūdikiams. 
Vienerių metų laiko peri j odą 
kūdikių sveikatos globai yra 
nustatęs Kongresas.

K. F. Lenroot taipgi nuro
dė, kad valstybių sveikatos 
departamentai, kurie nė kiek 
nemažiau atsakomingi už 
minėtąją kūdikių globą nei 
Vaikų Biuras, turi dabar tei
sę naudotis šiam stambiam 
planui skirtomis lėšomis. Ši 
globa gali būti teikiama arba 
kabinete, ar vaikų sveikatos 
įstaigose, pagal kiekvienai 
valstybei nustatytą planą. 
Ypatingoms sąlygoms susi
dėjus, lėšos gali būti naudo
jamos įsteigti dar naujoms 
vaikų sveikatos įstaigoms.

(OWI).

ti, jei tik turi taiklią ranką. 
Ir dar ir dar...

Ir pro visą šitą maišatį se
ku aš aną tolimą švilpynės 
garsą. Ir kai įsiklausai į o- 
rientališką, monotonišką jos 
žaismę, tartum lyg išvysti 
prieš save rytų šalies kvar
talą, kaitrų ir tvankų — ir 
deginančioj saulėj su savo 
vienoda gaida einantį gyva
čių kerėtoją, švilpia jis ir 
švilpia, tingiai, vienodai, pil
nas tolimų kraštų viliojimo 
ir ilgesio — o šalia jo lygiai 
taip tingiai svirduliuoja ap
žavėta gyvatės galva... Bet 
nūn muzika garsėja. Iš pa
sisukimo išeina žaidžiantis 
žmogus, su vienu tuo plonu, 
kaip karklas, instrumentu 
lūpose, o greta jo — vien
plaukis berniukas su kepure 
rankoj. Akimirką jie stabte
lia, pasižiūri aukštyn, į pa
purusias galvas languose, į 
tą jaunųjų porą ten balko
ne. Iš šešto aukšto 
krenta popieriaus 
kurioj įvyniotas 
Dar antra ir trečia
nupuola, ir vyras vėl traliuo
ja, lėtai žengdamas artyn. 
Nūn jo instrumentas pasiro
do graudus, jis verkte ver
kia žemai ten po langais, 
skamba apytuštėj gatvėj ne
laimingai ir su tokiu bega
linių sričių lūkesčiu. Ir pa
čiam tada klaiku ir sunku, ir 
esi tu pilnas ilgesio — ir vi
si tavo atsiminimai krauju 
srūva ir teka lygiai taip be
prasmiški, nepaguodžiami, 
kaip ta gatvės švilpynė, kuri 
raudodama tolsta į tą pusę, 
kur elgetos guoly prieš ke
liasdešimt metų mirė didy
sis lyrikas Verlaine’as, ji 
glosto aukštas Panteono sie
nas, už kurių dūli ironiška 
Voltaire’o mumija.

Dar suokia ten švilpynė, 
jau tokia nežymi ir miesto 
ošimo stelbiama, menkėja ir 
silpsta ji.

Ir visai išnyksta.
Bet sutiksi jų tu daug, ši

tų vasaros žiogų. Klajodamas 
gatvėmis, tu jų rasi senų ir 
jaunų, rasi tų, kurių balsas 
skardus ir gyvas, ir tų, kurie 
surgina taip nykiai, lyg pa
skutinį dūsavimą jau iškvėp
tų. Pro šalį ne kartą čia ėjo 
anas vaikinas su raudonomis 
nuo šalčio rankomis, be švar
ko, ir su Tino Rossi, to sen
timentalaus ir saldaus vyre
lio, dainuškomis prikimusioj 
gerklėj. Arba tenai, prie anų 
apgriuvusių ir suramstytų
namų, luošas, žilais ir seniai kaklą prakalbai sakyti, jog

Luiza su žiulieta leipo iš juo
ko, o pritarti ir aš joms pri
tariau.

Tačiau ką būtų pamanęs 
apie šituos išdykėlius anas 
kantorius, kuris su smuiki
ninku užsuko į graiko val
gyklą? šis yra tragiškas dai
nininkas, rimtas kaip Lohen- 
grinas, ir prieš pradėdamas 
jis žiūri iškilmingai į lubas 
ir gniaužo pirštus, kaip ope
ros tenoras koncerte. Smui
kas sucirpia, rimtasis vyras 
nusikosti ir dar labiau paba
lina akis į viršų, tarsi lubos 
prasivers ir bus matyti pat
sai mėlynas dangus. Nūn ji
sai dainuoja. Dainuoja, sau 
ranka padiriguodamas, čia 
pat pritupia bešaukdamas 
apie gražiaidienas su juod
plauke Zuzy, čia vėl svyruo
ja į šonus su senųjų prancū
zų liaudies melodijomis, o 
nūn jo balsas ima beprotiš
kai kilti kažkur į viršūnes, 
taip aukštai, jog žmogus net 
didelį pilvą susiima, lyg no
rėdamas jį ūmai kilstelti su 
savo giesme į nepasiekiamas 
erdves.

Daug jų ten, šitų vasaros 
žiogų. Eina jie gatvėmis, ne
žinia kur prasidedančiomis ir 
kur besibaigiančiomis. Ir va
karas temsta, ir naktis ar
tėja, ir juodam skliauste dre
ba didelė Trijų Karalių 
žvaigždė. Tada tai šv. Jokū
bo gatvėj susitikau visą šei-

mą. Buvo ten moteris ir dai 
nuodama stūmė vežimėlį su 
kūdikiu. Buvo ten jos vyras 
ir vedėsi už rankos mažą 
mergytę. Ir ji, šita mažoji, 
šita balta mergytė, lyg karo
sėlis, žiopčiojo menkomis lū
pytėmis, pritardama savo 
tėvui ir motei. Ir jos skur
džiam balse buvo tiek gyve
nimo naštos, kad širdis ne
tvėrė klausantis jos žodžių, 
menko jos lūpyčių žiopčioji- 
mo, klausantis negudraus di
džiojo miesto svirplelio, ei
nančio prieš visus šituos bul
varus ir aikštes, prieš Pary
žiaus miestą ir visą žemę li
gi tamsaus skliauto, kuriam 
drebėjo didelė žvaigždė.

darbe.
Patarimai yra šie:
1. Vaikščiokite, nebėgioki

te, ypatingai lipdami laip
tais.

2. Neleiskite vaikams žais
ti arti silpnų laiptų ar lipti 
ant baldų.

3. Žiūrėkite, kad grindys 
nebūtų slidžios.

4. Numetę, nepalikite smul
kių daiktų ant grindų gulėti.

5. Dėkite pastangas iš
vengti slidumo vonioje. Nau
dokite neslidžius kilimėlius 
ir niekada nepalikite muilo 
vonios viduje.

6. Saugokitės, kad ties pe
čium prikalti pakabintuvai 
nebadytų jums akių, todėl 
visada nusukite juos į šalį.

7. Niekada nelieskite tuo 
pačiu metu šviesos mygtuko 
ir žemai įtaisyto metalinio 
daikto, kaip pavyzdžiui van
dens kranelio.

8. Nenaudojimo metu, vi
si elektros įrankiai privalo 
būti išjungti.

9. Nelaikykite pagalvių 
kūdikių lovutėse.

10. Nerūkykite lovoje.

[ nesuvokiamų ženklų. Ki
autai stebuklus išdarinė- 

_ ju balta peliuke, ne gyva, 
Mi’nphr ar šiaip keno na-
1‘lHliIL sukombinuota. Toji pelė 

. a kuklesnė už aną žėrin- 
akirą: jos savininkas iš- 

nuomirte: tins> kad loterijoj ji gali 
nulemti milijoninį laimė- 

iš jo didį 4, kad ji gali pagelbėti 
rinktam Hj, o vedus, jeigu pikta 
kalbos i" d£ai nekeliauja pas 
jau gidėj- tuosius dangaus angelus 

ir tada šitas gyvulėlis mo- 
susidoroti. Ir kad visi tie 

Ižiai yra teisybė, štai eilė 
ryzdžių ir vienas priglu- 
antis įrodymas tavo pa- 
s akivaizdoj: negyva pe- 
kštė ima bėgti skrybėles 
šum. žmogus jai šūktelia: 
iaurės .stotis”, ir gyvulėlis 
lai sukasi šiaurės stoties 
kui. Ir dabar: jeigu tu ją 

šeimininkas pasiry- 
. tau išduoti peliukės se
ifą ir tavo gyvenimui su
kti visokeriopų nuostabių 

amžiaus uireiškimų. Išsirikiavę ten 
-Ghkč ėvyno prekiautojai, kurie 

lendortai - vieną franką savo butelius

kalbininrl

sunate
-GnĖ 

metų, hi: 
Dobilas-IL 
ręs stiĖ

-Gnė 
m. nuo e 
Pranckw 
draudimo: 
kiotas ir ii|ksi, 
gos vienur 
slaptajai I 
Mirė jot

□ti mokykloje, 
kėjo išlaikyti 
bos ir kitų da
is. Esant dide- 
mokinių, dar- 

tas dviem pa- 
kad seserims 

iu vaikais nuo 
5 vai. vakaro,

pertrauka pie- 30 metų, b 
akarais dažnai Liet R $ 
mokos, tai vie- 
ki kursai, su- 
'bo daug ir to- 
mka daug pa
imu ir kliūčių

sueina 
garsaus Ii 
Simono Ds- 
jusio didš- 
iškėlusio c? 
žų iš 80IOŠ 
nimo.
- G<

metai, hi P 
vosi dideli 
bermonti^

m. nuoffli^ 
tuvos rašyt?
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LENKŲ PARADAS

Jean De La Brete

MANO DĖDĖ IR
MANO KLEBONAS

Vertė A. Vaičiulaitis •. ■

(Tęsinys)
Aš, savo ruoštu, purčiau galvą kartodama:
— Jūs nesuprantat, klebone, nesuprantat!
Rytojaus dieną, kai vaikščiojomės jo sode, tariau

— Klebone, šiąnakt man kilo viena mintis.
— Pažiūrėsim tavo minties, mažyte.
— Aš noriu, kad persikeltumėt klebonauti į Pa
tous.

ai sekasi. Lie- 
rų mokytojų 
ir dvasinė vy- Jurgio r— Regina, negalima atimti iš kitų vietą,
tinęs valdžios 
ybė. Mokykla 
įdžiu kitoms, 
inkimuose ne- 
seselės kvie- 
o mokiniais Žeimio, s^l 
es pamokas, leistos W| 
jkupas leido dradarbio. M 
yti noviciatą. sioPeliWj 
dinės provin- tyje. | 
daugėsi, kad 
vimo darbas 
mošniuose ir 
to rajonuose, 
tingosios ir 
eistos darbi- 
et tie, kurie

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

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

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

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

Spalių 8 d. New Yorke į- 
vyko lenkų organizacijų su
ruoštas „Pulaskio Dienos” 
paradas, kuriame organizuo
tai dalyvavo apie 45,000 len
kų amerikiečių. Paradas tę
sėsi apie 3 valandas.

Paradą priėmusių tarpe 
buvo vyskupas McIntire, gu
bernatorius Dewey, mayoras 
La Guardia, senatorius Wag
ner, valstybės sekretorius 
Curran, lenkų ambasadorius 
Ciechanowski, buvęs prezi
dentas Hoover ir kiti. Parado 
gatvėse žiūrėjo per 250,000 
asmenų.

Gub. Dewey savo kalboje 
pasisakė už laisvą, nepriklau
somą Lenkiją.

gus, jis elgėsi didžiai ir laisvai, ir tai per šį apsilanky
mą pavergė Blanką.

Ponas Kervelochas į ją žiūrėjo gėrėdamasis, ir kai 
pakildamas išvykti atsistojo greta jos, su džiaugsmu 
pamačiau, kad sunku rasti geresnę porą.

Manau, kad kiekvienas tą pat pastebėjo, nes Pau
lius mus paliko apsiniaukęs. Junona paeiliui dešimt 
sykių skambino Vėberio paskutinę svajonę, o dėdė į 
mudvi žiūrėjo susirūpinęs ir suktas.

Kitą dieną ponas Kervelochas atvyko į Pavolius 
pusryčių; po trijų dienų jis paprašė Blankos rankos, 
ir po dviejų savaičių nuo to atsitikimo rašiau klebonui:

„Brangus klebone, žmogus yra nepastovus, kintąs, 
ožiuotas gyvulėlis; vėjo rodyklė, kuri sukiojasi nuo 
kiekvieno vaizduotės ir aplinkybių prasimanymo. Kai 
sakau žmogus, tai turiu galvoj visą žmoniją, bet mini
mas gyvulėlis šiandie esu aš pati.

Jau nesu nusiminus, netrokštu mirti, klebone. Man 
rodos, kad saulė vėl spindi kaip reikiant, kad ateity 
gali būti džiaugsmų, kad pasaulis gerai daro nesu
byrėdamas ir kad mirtis yra negudriausias Kūrėjo iš
radimas.

Klebone, Blanka išteka! Blanka išteka už grafo Ker- 
velocho! Kaip juodu vienas kitam tinka!... O betrūko 
šapo, dulkelės, nieko, ir ji būtų priėmus poną Konpra- 
tą.!... Vyrą, kurio ji nemylėjo ir kuriam ji prikiša per 
didelį ėdrumą! Perdidelį ėdrumą — lyg nekvaila šita 
pažiūra? Lyg neišmintinga daug valgyti, kai esti ape
titas? Kažin ar valiočiau atsakyti, jei paklaustumėt, 
kodėl taip greit Pavoliuos pasikeitė įvykiai. Aš esu 
taip sumišus, ir Jums tegaliu pasakyti tiek, kad vieną 
gražią, saulėtą dieną — ne, kuolais lijo, bet nesvarbu 
— vieną dieną, sakau, čia atvyko ponas Kervelochas 
su dėdės bičiuliu. Kai pamačiau jį įeinant, tuoj nuspė- 
jau, kad galvoj jam sukasi kažkokia mintis ir kad Blan
kai jis patiks, nes jis turi visas ypatybes, kurių ji sva
jojo iš savo vyro. Ponas į ją žvelgė kaip žmogus, suge
bąs vertinti grožį, ir po kelių dienų jis paprašė garbės 
ją vesti, pasak dėdės ir etiketo.

Junona metė savo įprastą nerūpestingumą ir karš
tai pasakė, kad nė vienas dailus kavalierius nebuvo jai 
taip patikęs ir kad ji galutinai atsako ponui Konpratui.

Štai, brangus klebone! Kaip aišku, paprasta, skaid-

savo giminaitį, kažkokį poną Kervelochą, buvusį am
basados attache.

Dėdė veikiai atsakė būsiąs laimingas priimdamas 
poną Kervelochą ir pakvietė jį pusryčių nepadvejojęs, 
kad pagreitina įvykį, kuris nugramsdins jo svajonę ir 
sužadins mano džiaugsmą ir viltį.

Į antrą dieną, — turiu pakankamo pagrindo tą 
garsią dieną amžinai atsiminti, — į antrą dieną buvo 
šuniškas oras.

Kaip paprastai, mes susirinkom salione. Blanka su
sisvajojus sėdėjo prie ugnies ir pusę lūpų atsakinėjo 
Konpratui. Šis atkaklus mylimasis, nepakęsdamas iš
trėmimo, vėl pasirodė Pavoliuos prieš dvi paras. Dėdė- 
skaitinėjo laikraštį, o aš lindėjau lange.

Čia aš nervingai įnikusi dirbau, nes mėgau siuvinius, 
čia žiūrėjau į juodą dangų, į be paliovos pilantį lietų. 
Klausiausi šniokščiančio vėjo, lapkričio vėjo, kuris taip 
graudžiai rauda, ii' pasijutau nuvargusi, liūdna, nenu
mačiau jokios laimės, nors tuo tarpu ji bėgo į mane 
ristele, it dailūs žirgai.

Minutė po minutės slapčiomis dėbčiojau į Paulių 
Į Blanką jis žiūrėjo tokiu žvilgsniu, kad mane ėmė pa
gunda jį nusmaugti.

— Kaip jis kvailai atrodo! — kalbėjau sau. — Tos 
didelės išpūstos akys, įsistebeilijusios, beveik kvaišos! 
Taip, bet Blankos vietoj būdama, jei jis į mane žiū
rėtų, laikyčiau jį esant dailų, jis labiau viliotų, negu 
seniau. O paikyste, o žmonių nenuoseklume!

Ir taip įnirtusi dūriau adata, kad ji bematant nulūžo.
Dabar mes išgirdom prie rūmų ką privažiuojant. Dė

dė sulenkė laikraštį, Junona pastatė ausis sakydama: 
„Štai vizitas”. Po kelių sekundžių pas mus atvedė dė
dės bičiulį ir ambasados attache.

Neišmanau, kodėl savo dvasioj šį titulą buvau su
siejus su senatve ir pliku pakaušiu. Tačiau ponas Ker- 
velochas nebuvo nei senas nei beplaukis. Išskyrus Pran
ciškų I, nebuvau mačius taip gerai sudėto vyro.

Kai jis įėjo, man dingtelėjo, kad gražioj jo galvoj 
glūdėjo vestuvinių minčių. Jis turėjo trisdešimt me
tų; buvo aukštokas, todėl Paulius šalia jo buvo kaip 
neužauga. Atrodė jis protingas, išdidus ir toks, kad 
sulig pirmu pamatymu niekas jam nebūtų suteikęs 
šventojo vainiką, šaltokas, bet smlkmeniškai manda-

ir susigraudinau dėl jo taip tikro, taip švelnaus, ne- 
apkartusio nusižeminimo.

— Klebone, jūs šventas! — tariau paimdama jį už 
rankos.

— Ša! Vaikeli, neplepėk niekų. Aš kentėjau prislėg
tą gyvenimą, bet, matai, tokia dalia visų mano draugų, 
kunigų, kurių dvasia jauna ir veikli. Tau tai priminiau, 
kad suprastum, kaip viską galima pakelti, kaip gali
ma rasti laimę, linksmumą, kai mėginimai praėję ir kai 
juos drąsiai neši.

Supratau labai gerai, bet klebonas kalbėjo tyruose. 
Buvau per jauna, kad suabejočiau savo mintimis, ir ta
riau sau, kad sielvartų srity nieko nėra lygaus nelai
mingai mano meilei.

— Jei kada Pavoliuos klebono vieta būtų neužimta, 
patenkintas ten parsikelčiau, Regina, Tik tos permai
nos nepriklauso nuo manęs.

— Taip, žinau, mano dėdė gerai pažįstamas su vys
kupu, jis sutvarkys.

Klebonas mane palydėjo lig K... Pamatęs mane sė
dint puikioj dėdės karietoj jis sušuko:

— Reginute, kaip man smagu žinoti, kad tu savo 
vietoj! Šis važis tau geriau tinka, negu Jono pleprukas.

— Greit mane regėsit dailiuos rūmuos, — atsakiau.
— Sukalbėsiu novenas, kad Pavolių klebonas nuke
liautų į dangų, ši mintis įkvėpta tikros artimo meilės, 
nes jis senas ir paliegęs. Turėsit gražią bažnyčią ir sa
kyklą, tikrą, didelę sakyklą!

Arkliai pasileido bėgti, ir aš pasilenkiau ant durelių, 
kad ilgiau matyčiau kleboną, man maloniai mosuojantį 
ir pamiršusį užsidėti kepurę, nes į jo širdį įėjo laimin
ga, smagi viltis.

kitų dalyhį. — Pavolių kunigas senas kaip Erodas, klebone. Jis 
įbai nukaršo, ir aš į jo nusilpimo ženklus žiūriu labai 
leiliai susirūpinusi. Ar nebūtumėt patenkintas jį 

leisti?
I — žinoma, kad taip. Tačiau man gailėtų palikti 
|o parapiją. Jau trisdešimt penkeri metai čion 
lau, ir dabar ją pamilau.
I— Dabar! Ne visados jums čia patiko?
I — Ne, Regina, žinai, kaip čia liūdna. Gal tu nieka
dos nepagalvojai, kad esu buvęs jaunas. Mano svajonės 
(tebuvo visai tokios kaip tavo, bet mane traukė veik
as gyvenimas. Būčiau norėjęs pamatyti, išgirsti daug 
lalykų, nes man proto nestigo, ir aš troškau išminties 
Šaltinių, kurių man visados trūko. Pagaliau aplink sa- 
pe neregėjau nei meilės, nei draugiškumo. Bet norė
damas, Regina, žmogus pakeli rūpesčius ir sielvartus, 
prieš tavo išvykimą iš Krūmynės jau ilgą laiką buvau 
laimingas; pamiršau tokias liūdnas, tokias blogas savo 
jaunystės dienas.
į Gerasis klebonas pažvelgė į tolį truputį susisvajojęs, 
0 aš, mačiusi jį nuolat linksmą, patenkintą, niekados 
bebuvau pagalvojus, kad jis savo laiku galėjo kentėti,

kią giesmę - 
mes gimf

— Gruodi
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XVII
Tik trumpą laiką man palengvėjo nuo apsilankymo 

pas kleboną.
Tačiau išganingi jo žodžių vaisiai greitai išsisklai

dė, pasidaviau juodomis mintimis, ir dėdė, dvasioj te
bekeikdamas moteris, seserėčias, netikusias jų galvas 
ir jų kaprizus, žadėjo mane su Blanka vežtis į Pa
ryžių išsiblaškyti, kai įvykiai laimingai pakitėjo.

Kelios dienos anksčiau ponas Pavolis buvo gavęs 
vieno bičiulio laišką, prašiusį leisti į rūmus atsivesti
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PONDENTPASIŽYMĖJĘS KARYS

bent keli atstovai, tarp kurių , Yparnv 
ir Komiteto pirmininkas J. lyOD’Kedl Hy,

PAGERBĖ ŽUVUSĮ

i

i

ŽUVO KARYS
ir i

Kazimiero parapijoj

]

kad

VĖL ŽUVO LIETUVIS i

FONDUI RINKLIAVA
SUKLAIDINTAS KLUBAS

BENDRO FONDO VEIKLA
SUŽEISTAS KARYS

klube karts nuoNAUJA SLAUGĖREMIA MISIJAS Di--

spa-

Tel. DEW. 5136

nu-
KARYS LIGONINĖJ

Tel. Ste 3208

8

' ■

nežinia kurion pu- 
tik ne lietuvių nau

ji įvyko šv. Var- 
i mėnesinis susirin- 
(jdovavo pirm. K.

(

i

kad visiems penkiem bro
liams tinkamų dovanų nu
siųstų.

PORT RICHMONDO 
PADANGĖJE

ŽUVUSIŲ KARIŲ 
MOTINOS

Fondo veikla

ii. Šv. Vardo dr.
io prakalbos, ku- 
i vietos L. Š. Fon-
Kalbėjo J. Valai-

k,

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m, Šežt 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DZIKA8 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

IEŠKO KNYGOS APIE 
LIETUVĄ

iTel. POPlar 4110

■ Charles J. Roman
; (Ramanauskas)
; LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vernon St.,
; Philadelphia, Pa.
.Moderniška laidojimo įstaiga, 
■dėlė, graži koplyčia, erdvi salė,
ikeleivingiems sutelkiama nakvynė.1 
Į Viskas nemokamai. Kreipkitės <
■ diena ar naktį.

Kavaliauskas, W. Paschall ir J’ 
kiti. .----

Suorganizuoti skyriai va- £ vyrų darbai

Kariai drauge su 
jais ėjo prie ko
kios buvo už na- 
iia. Dabar yra ūž
usios už žuvusius

darnesnio veikimo klausi
mais. Į tą pasitarimą važiuos

Bendras lietuvių Raudono
jo Kryžiaus ir Karo Perga- 

į lės komitetas jau numatė 
Nauseclienė.I’laną, kaip prisidėti prie

I JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

jjonis pranešė apie 
(gkaus seserų vie- 
tėfliėjų seimą, įvy- 
jjo 17 d. Pittsbur- 
bovo mūsų dr-jos 
jis nuvežė ten dr- 
50 dol., ir nuo sa

ro 20 dol. Dr-ja la- 
Stanioniui už

Visas veikimas numatyta jovavimą ir puikų 
į Nutarta apmokė
ta.
ji buvo metinė dr
ovai. mišias at-

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

Philadelphijos Žinios
Neseniai gauta žinių, kad 

korp. Pranas Tamošiūnas žu
vo Prancūzijos fronte. Jis 
buvo atsikėlęs gyventi Phi- 
ladelphijon, nors gimęs ang
lių rajone.

Paliko nuliūdusią motiną, 
sesutę ir broliuką. Vėliau 
daugiau apie jį bus parašyta. 
Ilsėkis ramybėj.

Ką tik gautas pranešimas, 
kad Prancūzijos fronte žuvo 
Antanas Yodis, 1244 E. Mo
yamensing. Jis paliko savo 
motiną ir sesutę, bet labiau
sia juo rūpinos ponia Step- 
šienė, pas kurią jis ir užau
go, kuri pirmoji ir šv. Mišių 
auką už jo vėlę užprašė. Te- 
ilsisi ramybėj.

Remeizai, 223 Fernon St., 
gavo žinią, kad jų sūnus 
Stan. Remeiza buvo sužeis
tas Prancūzijoj rugpiūčio 20 
dieną.

Tėveliai susirūpinę savo 
sūnaus sveikata ir pasveiki
mu.

Misijų sekmadieniui 
lių 22 visi rengiasi. Svarbiau
sia paremti misijas savo mal
domis ir aukomis. Juk šių 
dienų misijos labiausiai nu
kentėjo nuo šio baisaus karo 
ir jo padarinių.

Jau vaikučiąi ir kiti auko
ja kiek tik galFmisijoms. Mi
sijų plakatai iškabinti viešo
se vietose. Katedroj 3:30 bus 
misijų minėjimas su pamal
domis.

Šv. Kazimiero parapijos 
tretininkų kongregacija irgi 
nutarė paremti misijas ir iš 
savo neturtingos kasos pa
aukojo $10.00.

Šv.
jau kelios šeimos neteko sa
vo mylimųjų sūnų karių.

1. Pirmoji paaukojo savo 
sūnų Amerikai Stanislava 
Kaulakienė, 119 Fernon St. 
Jų sūnus Jonas Kaulakis žu
vo jūrose, tarnaudamas pre
kybiniame laivyne.

2. Agota Kundrotienė, 1707 
S. 2nd St. Ji neteko savo mie
lo Edvardo Kundroto, kurs 
buvo sužeistas eidamas pa
reigas ir mirė nuo žaizdų.

3. Teklė Yackienė paauko
jo savo sūnų Lt. Albertą Šal- 
norį, 105 Fernon St. Leite
nantas žuvo lėktuvo nelaimė
je.

4. Marijona Vencienė, 1448 
S. Ringgold St., kurios Ste
pas Vencius mirė namie, bet 
ką tik paleistas iš kariuome
nės dėl ligos.

5. Marijona
1619 S. Front St., kurios sū
nus Juozas Nausėda, žuvo čia 
Amerikoje, nuo nelaimingo 
atsitikimo. Jis buvo parašiu
tininkas.

6. Ieva Verpečinskienė ne
teko sūnaus Petro Verpečins- 
ko, 1320 S. Leithgow St. Jis 
žuvo Afrikoje.

7. Juozas Gegevičius, 2814 
Cantrell St., žuvo palikda
mas savo seną tėvuką, o mo
tina anksčiau mirusi.

8. Mary Staniukynienė, 143 
Sigel St., neteko sūnaus Ka
zimiero Staniukyno fronte.

9. Petronėlė Švedienė, 117 
Fernon St„ sužinojo, kad ir 
jos sūnus Vincentas Švedas 
žuvo fronte.

10. Monika Bakanauskie- 
nė, 2603 Ritner St., neteko 
sūnaus Petro Kalvaičio.

11. Apolonija Tamošiūnie
nė 5347 Akron St., sužinojo, 
kad jos sūnus Pranas Tamo
šiūnas žuvo Prancūzijoje.

12. Morta Mažeikienė, 330

Earp St., gavo žinią, kad jų 
Julius Mažeika, 19 metų sū
nus, yra dingęs.

13. Petronėlė Norvilienė 
1024 E. Moyamensing Avė., 
neseniai gavo žinią, kad jos 
sūnus Jonas Norvilą žuvo 
fronte.

14. Lilia Yodienė, 1244 E. 
Moyamensing, gavo praneši
mą, kad sūnus Antanas Yo
dis žuvo fronte. Jis tarnavo 
parašiutininku.

Dar trys yra žuvę, kurių 
motinų vardų nepavyko su
žinoti, jie buvo vedę lietu
vaites, bet patys buvo nelie
tuviai. Council of Defense 
dabar registruoja visų auk
so žvaigždžių motinų vardus 
ir adresus.

Staff Sergeant Kostas Yo
dis, 1244 E. Moyamensing 
Avė., tarnavo lėktuve kaip 
„gunner”.

Jis savo narsumu užsipel
nė pagyrimo iš vyresniųjų. 
Štai kaip rašė pulkininkas 
Wilson Wood:

„Daugelis mūsų skridimų 
buvo labai sunkiose aplinky
bėse, bet mūsų pasisekimas 
ir laimėjimas buvo todėl, 
kad mes turėjom seržantą 
K. Yodį. Mes skridom virš 
Prancūzijos, Olandijos ir 
Belgijos ir naikinom gele
žinkelius, sandėlius, robot 
bombų įtvirtinimus ir tt. Ser
žantas Yodis buvo labai ga
bus kaip inžinierius ir jo 
drąsa kaip gunner buvo tie
sioginė pasisekimo priežas-

Neseniai iš Washingtono 
atsiųsta Purple Heart a. a. 
Charles Augustin pagerbti, 
kuris didvyriškai žuvo Pran
cūzijoj.

Jo žmona giliai atjaučia 
savo mylimo vyro mirtį ir 
malda nusiramina. Jo gimta
dienio proga, gruodžio 19 už
prašyta šv. Mišios su egzek
vijomis.
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Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

rinkliavos, kuri daroma 
United War Chest Fondui. 
Iš tų surinktų pinigų žymi 
dalis palieka Philadelphijos 
labdarybės darbams remti, 
bet dalis bus išdalinta ir ki
tų tautų šelpimui, šiemet ir 
lietuviai gaus jiems paskir
tą dalį. Svarbu, kad lietuviai 
daugiau pasidarbuotų ir su
rinktų daugiau, kaip kitais 
metais.

Kaip veikti šiuo reikalu ? 
Šiemet tas darbas bus atlik
tas per Bendrojo Fondo sky
rių veikimą. Kiekvienas sky
rius jau gavo ženklus ir kvi
tus ir jie pradės rinkti tam 
fondui. Norima, kad kol vie
šais šis darbas prasidės, tai 
mes jau būtumėm išrinkę iš 
savųjų ir taip gautumėm di
desnį kreditą. Toliau svarbu 
visiems atsiminti, kad jei 
kur kas aukoja, kad aukoda
mas pasakytų, kad jis nori 
užskaityti kreditą lietu
viams. Todėl ir fabrikuose 
aukotos aukos bus mūsų nau
dai, jei tik mes pasakysim, 
kad eitų lietuviams.

••

Prašoma jau dabar aukoti 
per parapijų ir kai kurių pa- 
trijotinių klubų skyrius šiam 
svarbiam tikslui. Tuo reikalu 
bus padarytas ir per radiją 
pranešimas.

Paskelbus spaudoj, 
galima gauti ispaniškai kny- 

i gą apie Lietuvą, kai kurie 
tis. Jis buvo apdovanotas at-1 jau kreipėsi spaudoj nurody- 
sižymėjimo kryžiumi, meda- tu adresu. Knyga tkrai verta 
liu ir 2 sidabriniais ąžuolo [ turėti ir skaityti. Bet su gai- 
lapais. Savo pasišventimu j lesčiu turiu pranešti, kad aš 

negaliu daugiau egzempliorių 
tokios knygos gauti. Todėl 
reiktų kreiptis kur nors ki
tur, bet ne pas mane.

Kun. Stan. Raila

Yodis užsitarnavo pagarbos į 
savo šeimai ir visai apylin
kei. Todėl aš rašau jums, kad 
praneštumėte jo šeimai ir 
draugams apie jo žygius Eu
ropos šalyje”, — baigia pul
kininkas savo laišką „Even
ing Bulletin”.

Karys atliko 64 skridimus 
lėktuvu B-26 Marauder. 
Prieš išeidamas kariuome
nėn dirbo Crown Can Co. Ve
dė p. Margare Shole. Užjū
riu išvyko 1943 m. Dabar 
jaunuolis gavo savo vertų 
atostogų ir svečiavosi pas 
namiškius. Garbė teko visai 
apylinkei.

Lietuvių Pašalpinis klu
bas, 928 E. Moyamensing 
Aye., anksčiau buvo tikrai 
labai svarbi lietuvių įstaiga. 
Bet paskutiniu metu nežinia 
kodėl jis taip nusikreipė nuo 
tikrųjų lietuvių veikimo ir 
pakrypo 
sėn, bet 
dai.

Šiame
karto daromos net prakal
bos, kuriose susirenka lietu
vių neprieteliai, kurie kalba, 
kad geriau, jog Lietuva yra 
pavergta ir kad esą dabar 
lietuviams geriau, kad juos 
visus baigia smaugti. Ir to-

turi 
per

Spalių 18 d. Ona Tutkaitė, 
1929 E. Moyamensing Avė., 
baigė Abington Memorial 
Hospital gailestingųjų sese
rų kursus. Ji ten mokėsi 3 
metus. Dabar bus paskirta 
dirbti su savo sesute toj pa
čioj ligoninėj. Sveikiname 
naująją gailestingumo nešė
ją.

Karys Adolfas Rinius, 227 
Fernon St., jau ilgokas lai
kas serga ir guli ligoninėj 
Kaliforninjoj. Jis rašo, kad 
buvo labai sumenkęs, bet pa
skutiniu laiku pradeda at
gauti svorį ir tikisi pasveik
ti ir sugrįžti namo tolimes
niam poilsiui.

Jo broliai irgi tarnauja ka
riuomenėje.

Jų sesutės Stella ir Onytė 
dabar siunčia savo broliu
kams Kalėdų dovanų siunti
nius. Ir turi jos daug darbo,

kių prakalbų klausytis 
ir patrijotiniai nusistatę 
savo nežinojimą.

Kaip toli nuo lietuvių
ėjo šis klubas, parodė pas
kutinis susirinkimas, kurs į- 
vyko spalių 8 d. Keleto pik
tų agitatorių politika, šis 
buvęs lietuvių klubas nutarė 
net atšaukti savo atstovus iš 
bendrojo lietuvių veikimo. Ir 
kodėl? O tik todėl, kad tas 
komitetas pradėjo rūpintis 
ir lietuvių šelpimu, o jų iš
rinkti atstovai rūpinasi sve
timųjų šelpimu. Vienas kal
bėtojas teisingai pasakė, kad 
klubas savo žygiu užsitrau
kia neatitaisomą gėdą, kad 
padeda lietuvių „pažangie
siems” veikti prieš visus lie
tuvius.

Ragulių sukaktis
Viengentis Jurgis Ragulis, 

buvęs našlys, gyv. 3279 Mil
ler St., spalių 12 d. minėjo 
15 metų sukaktį vedybinio 
gyvenimo su žmona, buv. A- 
gota Kleinoriene.

Pirko namą
Viengenčiai Kristopas

Emilė Žemaičiai, užlaiką 
1201 Green St., pirmaeilinį 
grožio saloną, kaip teko gir
dėti, dabar vėl įgijo nejudo- 
mąją nuosavybę.

Garnys pas Bobinus
Spalių pradžioje pas vieti

nius viengenčius Adolfą ir 
Teofilę (Kigolytę) Bobinus 
buvo atsilankęs ilgakojis gar
nys ir jiems lauktuvių pali
ko gražią dukrytę...

Pateko nelaisvėn
Neseniai atskriejo čion ži

nia tiesiog iš Vokietijos, kad 
mūsų jaunas viengentis, Jo
nas Sasnauskas, Amerikos 
karys, pateko į vokiečių ne
laisvę. Apie tai savo arti- 
miausiems jis pats parašė.

Reporteris

Spalių 3 d. Philadelphijos 
Bendro Lietuvos Fondo Ko
mitetas turėjo labai svarbų 
pasitarimą, kuriame plačiai 
apsvarstyta skyrių organiza
vimo klausimas ir kiti svar
būs darbai.

Skyrių organizavimo klau
simu nutarta pradėti jau nuo 
spalių 15 dienos. Tą dieną 
padaryta pradžia keliems 
skyriams parapijų ribose. 
Toliau bus sudaryti skyriai 
ir kitose vietose, kur dau
giau lietuvių yra. Taip pat 
numatyta pritraukti ir dau
giau nelietuvių, bet Lietu
vos draugų, prie to labdary
bės ir tikrai naudingo veiki
mo. Smulki veikimo progra
ma bus sudaryta vėliau ir 
bus paskelbta.

Skyrius vienbalsiai nuta
rė siųsti savo atstovus į A- 
merikos Lietuvių Tarybos pa
sitarimą New Yorke spalių 
18 dieną. Atstovai įgalioti 
pasakyti
nuomonę kai kuriais Lietu
vos gelbėjimo reikalais ir

rys ir drabužių rinkimo va
jų, kurs prasidės lapkričio 5 
d. ir truks ligi lapkričio 20 
dienos. Jau ligi šiol yra su
rinkta keli dideli pundai dra
bužių. Drabužių suvežimui 
mielai sutiko duoti savo tro- 
kus W. Paschall. Dabar dra
bužiai jau galima suvežti į 
parapijų patalpas, lietuvių 
banką, Pt. Breeze klubą. Vė
liau bus paskelbta visos vie
tos, kur galima paduoti sa
vo surinktus drabužius.

garsinti per radiją. Todėl 
prašomi lietuviai sekti radi
jo pranešimus. Tik per radi
ją paskelbtos rinkliavos eis 
tikrai lietuvių šelpimui. Jei įun. L. Voicie- 
kas kiti renka, tai ne bendro 
fondo tikslui.

ru, ir nuo to laiko svajoju apie žvaigždes, kaip ir se
niau. Ant vaizduotės kaklo užnėriau apinasrį, jai lei
džiu tik ristele bėginėti, kol sustos, ir likus vienų viena 
šoku savo kambary. A, brangus klebone, pati neži
nau, kodėl šiandie Jus myliu dešimt sykių daugiau, 
negu paprastai. Jūsų šaunus veidas man atrodo toks 
linksmas, kaip niekados nėra buvęs, Jūsų prisirišimas 
dar jautresnis, meilesnis. Jūsų dailūs žili plaukai dar 
labiau žavintys.

Šįryt žiūrėjau į nuogus miškus, o jie man atrodė gai
vūs ir žali. Apniūkęs dangus man mėlynavo, ir staiga 
susitaikinau su vaizduote. Visą gyvenimą gailėsiuos, 
kad aną dieną taip niekšiškai su ja pasielgiau. Klebone, 
ji — burtininkė, daili burtininkė, galinga, pilna poezi
jos, kuri savo užkerėta lazdele paliečia šlykščiausius 
daiktus ir juos išpuošia savo gražumu.

Taigi, kaip pakitėjo tas gyvulėlis! Aš nuo to dar vis 
neatsipeikiu. Ką duoda viltis, džiaugsmas? Kuriam ga
lui nusiminti, kada nė piršto neprikišus viskas taip ge
rai susitvarko? Bet kodėl esu tokia linksma, kai dar 
mano ateitis nenulemta ir kai pagalvoju, kad gyveni
me negalima du sykiu mylėti? Klebone, koks sąmy
šis! Šiam pasauly tik vienos paslaptys, ir siela — ne
išmatuojama bedugnė. Manau, kad kažkas, nežinau 
kur, jau yra pareiškęs šitą mintį, gal aš ją skaičiau 
nevėliau kaip vakar, bet visai buvau nusiteikus taip 
išsitarti.

Tačiau kai mano vaizduotė nurimsta, mano smagias 
mintis staiga apima siaubas; jos sprunka, lekia, dings
ta, o dažnai aš nespėju sučiupti jų. Juk pagaliau jis ją 
myli, klebone, ją myli! Nelemtas šis žodis, kai jis pa
tenka į tokias aplinkybes kaip dabar!

Jūs sakėt, kad neretai pasitaiko įsimylėti antrą kar
tą. Ar tikrai, klebone? Ar esat visai įsitikinę? Sako, 
meilė neša meilę — gal jis pamiltų, jei žinotų mano 
paslaptį? Klebone, Jūs esat protingas, ar Jums ne
atrodo, kad visi etiketai yra idijotiški? Man tereikėtų 
prisipažinti pačiai, ir būčiau visą gyvenimą laiminga. 
O štai taisyklės, išrastos kokio bepročio, trukdo man 
eiti savo keliu,atskleisti savo slaptas mintis, pasisakyti 
savo meilę tam, kurį myliu! Teisybę tariant, nežinau, 
kas širdies gelmėse mane priverstų taip pat tylėti ir... 
juk Jums sakiau, kad siela yra neišmatuojama bedug-

nė! Brangus klebone, štai prie manęs artinasi pulkas 
juodų minčių. Mano Dieve, koks tas žmogus be pu
siausvyros!

Be abejo, aplinkybės pakeičia mintis. Dėdė net tvir
tina, kad tik bukapročiai niekados nekeičia nuo
monių. Bet ar su žmogaus širdim būva taip kaip ir 
su galva?

Apšvieski! mane, senasai klebone”.
Kai būdavo sutarta, ponas Pavolis nemėgdavo gaišti. 

Laikydamasis šito nusistatymo, Blankos vestuves jis 
paskyrė sausio 15 d.

Jis buvo skaudžiai apviltas. Bet jis nė nemanė prieš
tarauti dukteriai, nes jis dar žinojo mano meilę, buvo 
atviras, išmintingas ir neužsispyręs su savo svajonė
mis, kai buvo paliesta jo seserėčios laimė.

Paulius gi labai drąsiai pakėlė smūgį. Taip pat ir 
mažoji būtybė, kuri jį taip švelniai mylėjo, bet jis ne
patyrė nė mažiausio tos padūkusios aistros ženklo. Aš 
patvirtinu, kad jam niekados neatėjo į galvą nunuodyti 
savo priešininką ar jam mandagiai perpjauti gerklę 
kokioj vienišoj ir poetiškoj girios kertelėj.

Kai jis pamatė, kad jo viltys žuvo, pas mus apsilankė 
su komendantu. Jis ištiesė Blankai ranką atvirai ir 
paprastai sakydamas:

— Giminaite, linkiu jums laimės ir viliuosi, kad mu
du būsim geri bičiuliai.

Bet šita komedijos didvyrio rolė nuo jo neatbaidė 
sielvarto. Į Pavolius ateidinėti jis ėmė retai. Kai jį 
pamačiau, man atrodė, kad pasikeitė jo dvasia ir kū- 

_ nas.
Tada aš vėl slapta raudojau, dūkdama ant savęs. 

Taip būtų buvę logiška mane pamilti! Taip išmintinga, 
kadangi mudviejų prigimtys buvo be galo panašios, 
ir aš jį pasiutiškai mylėjau!

Taip, jei žmonės būtų visados logiški, nei pasauliui 
nei jų pačių dorumui jokios žalos neatsitiktų.

XVIII
Vasario 15 d. buvo puikus oras, ir smarkokai šalo. 

Apšerkšniję laukai atrodo kaip pasaka. Labai išblyš
kusi, baltai apsirengusi Junona buvo tokia daili, kad 
aš negalėjau atsižiūrėti. Lyginau ją su šita šalta ir žė-

įme pranešta, kad 
jodr-jos nario E- 
j sūnus. Nutarta 
.mišias už jo vėlę, 
j atsistoję sukal- 
jĮ už žuvusius. 
jto daržely pastatė 
riebą, kuriame bus 
i vėliava. Apeigos 
:22 d. 2 vai. popiet, 
•miesto pareigūnai, 
as. Visi draugijos 
riečiami dalyvauti] 
anomis. Visiems1! 
a dykai. . 11
b klausimas apie 1 
Sutarta užsisakyti 1 
f ir paaukoti jos 
110 dol. Tai atlikti 
I. Stasilioniui. Iki 
liateidavo „Darbi- 1 
lietuvių žinios”. I: 

draugija remia vi- : 
darbus. Šią va-j 

ija štai kiek pa- ;
reikalams: j 

io kolegijai — i 
lurdo” knygai —, 1 

ėms Pranciškie- : 
5doL; New York- ' 

draugijų konfe- 
50 dol.; Draugijų 

Lietuvos reikalams 
bl, Am. Raudona- 
ai—35 dol.
paremti vietinius 
Tai palikta valdy

bai.
visiems kariams 

Kalėdų dovanų po 
rūpinsis K. Na- 
Aleknavičius, J. 

1 Paulikaitis, val-
Rep.

philadelphijiečių

rinčia gamta, kuri išsipuošė spindinčiu baltumu ir, ro
dos, atliepė į jos gražumą.

Po pusryčių ji nuėjo į savo kambarį persivilkti. Grį
žo ji labai sujaudinta; visi mes graudžiai pasibučiavom, 
ir į Italiją!

— Kokia graži valanda, kokia graži! — tariau sau 
viena.

Mane nualsino didelis susijaudinimas, ir aš troškau 
vienatvės. Palikusi dėdę, kaip jis išmano, išsipainioti iš 
svečių, pasiėmiau kailinius ir nuėjau į savo mėgstamą 
vietą parke.

Per parką bėgo siauras ir sraunus upokšnis; vienoj 
vietoj jo tėkmė buvo platesnė ir sudarė kaskadą, kuri 
dėl sumaniai sudėliotų akmenų buvo aukšta ir graži. 
Už kelių žingsnių nuo čia gulėjo pavirtęs medis su šak
nimis viename, o viršūne antrame upelio krante. Taip 
jis ir liko, pamirštas. Kai kitą pavasarį dėdė jį norėjo 
pašalinti, tai pastebėjau, kad visas kamienas buvo ap
žėlęs vašiomis, pilnomis syvų šakutėmis, šalia pirmu
tinio jis patiesė antrą medį, sujungė juodviejų šakas, 
pasodino vijoklių, kurie apsiraitė aplink abu stuobrius, 
ir su laiku šakutės ir vijokliai taip sužėlė, kad dėdė tu
rėjo savotišką kaimišką tiltą, kuriuo galėjai vaikščioti, 
turėdamas tik vieną pavojų, kad įsipainiosi į šakas ir 
atsidursi vandeny.

Šitą nuošalią ir tolokai nuo rūmų esančią vietą išsi
rinkau savo apmąstymams. Sustojau ties apšerkšni
jusiu tiltu apsvarstyti ateities ir pasigėrėti ledo žva
kėmis, karojusiomis šalčio sukaustytoj kaskadoj.

Nežinau, kiek laiko taip galvojau, nepaisydama vei
dą gnaibančio šalčio, kai išvydau savo meilės objek
tą, anot ponios Koten.

Tasai objektas atrodė nusiminęs ir labai blogam 
ūpe. Su lazda, kurią išsiblaškęs pagrobė iš dėdės, jis 
smarkiai švysčiojo į pakelės medžius, ir baltos snaigės 
gulė ant jo.

Aš bemaž nusisukau nuo jo, bet juk viešai žinoma, 
kad moteris turi akis ir pakaušy, ir aš mačiau visus jo 
judesius.

Priėjęs prie manęs jisai sukryžiavo rankas, pažvel
gė į kaskadą, tiltą, medžius ir nė žodžio netarė. Susi
rūpinusi maža pušies šakele, kurią nusilaužiau, pas
lapčiomis žvilgčiojau į jį, nors jis to nepastebėjo.

— Giminaite..
— Giminaiti?
Kelias sekundes laukiau kalbos galo. Bet pamačiau, 

kad jis čia susilaikė, malonėjau šonu atsigręžti ir jį 
padrąsinti.

Jis susiraukė ir smarkiai sušuko:
— Ima pagunda nusišauti!
— Puiku, — sausai atkirtau, — ateisiu į jūsų paka

synas.
Nuo tokio atsakymo jisai taip apglušo, kad iš rankų 

paleido lazdą ir į mane atidžiai pasižiūrėjo.
— Giminaite, ar nesukliudysit man žudytis?
— žinoma, kad ne, — ramiai atsakiau. — Kam man 

kištis į kito reikalus? Mėgstu laisvę, ir jeigu norit ap
leisti šią ašarų pakalnę... ė, mano Dieve! Aš nė piršt 
nepakelsiu ir jums nekliudysiu. Gyvenime kiekvienas 
lai daro, ką nori!

Tai pasakius vėl įnikau tyrinėti pušies šakelę, o ma
no objektas, sumišęs dėl mano laisvos pažiūros į ge
dulingą jo sumanymą, atrodė visiškai apstulbęs.

— Maniau, kad jūs truputį prisirišusios prie manęs,
panele. Pirmą sykį, kai mane pamatėt, aš jums g 
patikau! u

— Deja, pone! Ką reiškia nuomonė mažos kaimietės 
mačiusios tik kleboną, piktą tetą ir niūrią virėją?

— Norit pasakyti, kad į mane atsižvelgėt tik dėl to, 
kad nebuvau klebonas ir netoks raukšlėtas kaip teta?

— Taip, dailusis giminaiti.
Jis rūsčiai pasižiūrėjo į mane, su apmaudu raityda

mas ūsus, ir blogo ūpo pagautas sviedė savo skrybėlę 
ant tilto. O, kaip gerai pažinojau jo sielą! Jis buvo lai
mingas, laimingas, kad rado progą išsibarti ir išlieti 
ant manęs savo nusivylimą, lygiai kaip aš atkandau 
dantį ant savo molinių vyrukų ir vargšo barono Le- 
malturo.

— Panele, jūs teta buvo baisi, — šiurkščiai jis tarė.
— Mano dailios akys, pone, visa su kaupu atstojo, — 

atsakiau tokiu pat balsu.
— Ir koks stalas, kokia tvarka! Viskas buvo at

virkščiai sudėta!
(Bus daugiau)

prasidėjo laiku, 
kalbėjo kleb. kun.

apie sky- 
ą, jo užduotį, 

jo darbus.
& vykusiai apibu- 
Fondo darbo svar- 
ėtojų kalbos pu- 

. Aukojo seka- 
^oisiekauskas $2.- 
.Uris 1,50, 0. šal- 
■3.00, A. Gerulis ir 

ė po 2.00.
M1.00:

onis, L. Yur- 
, E. Yuške- 

Garkauskienė, M.| 
P. Diržinskas, P.

0. Blažiūnienė,
S. Kalvaitis, 

J. Stasiulionis,
1 Šelkaitis, J. Ka
cevičienė, J. Mi-

J. Jaruševičius. 
$30.00.

įsirašė ir sumokė- 
šie nauji nariai: 
ė, M. Barčiaus- 

Paukštienė, A. Pau- 
E- Atkočiūnas, W.
1 valdybą išrinkta 
■Pietarienė, ižd. M.

ė, rast. kun. S.
IV. Baltrukonis
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ukaktis

irgis Ragulis, 
yv. 3279 Mil- 
12 d. minėjo 
:tį vedybinio 
nona, buv. A- 
te.

įamą
Kristopas ir 
iai, užlaiką 
., pirmaeilinį 
taip teko gir- 
įgijo nejudo-

t Bobinus
oje pas vieti- 
is Adolfą ir 
rtę) Bobinus 
ilgakojis gar- 
uktuvių pali
etę...

daisvėn

liejo čion ži- 
okietijos, kad 
iengentis, Jo- 
s, Amerikos 
vokiečių ne

ri savo arti- 
oats parašė.

Reporteris

DO VEIKIA

’hiladelphijos 
s Fondo Ko- 
labai svarbų 
'iame plačiai 
Tių organiza- 
ir kiti svar-

izavimo klau- 
adėti jau nuo 
)s. Tą dieną 
žia keliems 
pijų ribose, 
aryti skyriai 
se, kur dau- 
ra. Taip pat 
tukti ir dau- 

bet Lietu- 
s to labdary- 
idingo veiki
amo progra- 
ta vėliau ir

balsiai nuta- 
tstovus į A- 
į Tarybos pa- 
čorke spalių 
>vai įgalioti 
adelphijiečių 
iriais Lietu- 
reikalais ir

įių-October 20, 1944darnesnio 
maisritai 

KORESPONDENTŲ pranešimai 
ir Komiteto r 
Kavaliamk 
kiti.

Suorganj^ 
rysirdnC 

d- ir truisjk 
dienos. Jau į 
rinkta keli į/ 
bužių. Dra^ 
mielai sutiko į 
kus W. PascįJ 
bužiai jau 
ban^ViJ *gsė]0 17 d' pittsbur- 

Uaub«,»£ s buvo ”^>1 dr-jos 
t™ t,.“ s. Jis nuveze ten dr- 

ią, 50 dol., ir nuo sa-
'fidėjo 20 dol. Dr-ja la- 

:inga M. Stanioniui už
4 ktstovavimą ir puikų 
i imą. Nutarta apmokė- 

i; j lėšas.
ių 8 d. buvo metinė dr- 
entė. 8 vai. mišias at- 
deb. kun. L. Voicie- 
is. Nariai drauge su 
niaisiais ėjo prie ko- 
is. Mišios buvo už na- 
sikatą. Dabar yra už- 
os mišios už žuvusius

•ison-Kearny, Elizabeth, N. J

tūs vyrų darbai

į 8 d. įvyko šv. Var
os mėnesinis susirin- 
I vadovavo pirm. K. 
is.
;anionis pranešė apie 
įnciškaus seserų vie- 
i rėmėjų seimą, įvy-

tos, kur 
vo surinktus.

Visas raįv 
garsinti per » 
prašomi lietuį 
jo pranešiu;; 
ją paskelbtos; 
tikrai lietuvį; 
kas kiti rerių 
fondo tikslui

LIWUJEl'’

Spalių 13 d. įvyko antras 
Bendro šalpos Fondo sky
riaus susirinkimas. Susidarė 
kelios naujos grupės drabu
žiams ir avalynei rinkti. 
Veikliausių narių turi 24-to- 
ji grupė. Kita grupė, vado
vaujama prof. J. Žilevičiaus, 
atliks ir spaudos darbą anglų 
kalba.

Nusistatė uoliai dirbti so
dalicijos, šv. Onos, altaristų 
ir kitos grupės.

Sodalicijos draugija spalių 
15 d. ėjo bendrai prie Šv. Ko
munijos.

Mokyklos stogas dengia
mas pačių kolektorių pastan
gomis, kad sutaupytų para
pijai keletą šimtų dolerių.

Paterson, N. J

MILŽINIŠKAS RADIJO KONCERTAS 
IR ŠOKIAI 

PAGERBTI 

JOKŪBU J. SUKĄ
Jo SUGRĮŽIMO iš J. V. Kariuomenes prie radijo

Rengia

“Rūtos”

Sekmadienį, LAPKRICIO-NOV. 19 d., 1944

ŠVENTO JURGIO SALĖJ K
180-2 New York ‘Ave. Newark

Programa 4 vai. po pietų — Šokiai 8 vai.

Programoj dalyvaus naujas „Rūtos” Radijo 
įžymūs dainininkai, artistai, kalbėtojai, lošėjai ir

ŠOKIAMS GROS ANTANO PAVYDŽIO ORKESTRAS

Įžanga 75c. — Pridedant 15c Taxų — Viso 90c.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti vienintelę
New Jersey Lietuvių Radijo Programą

5, N. J. 

vakare, 

choras, 
t.t.

geidauta, kad šis gražus pa
protys būtų kas mėnesį at
kartotas. Kun. Zakarauskas 
pakviestas sutverti vyrų cho
rą iš draugijos narių.

Tech. Sgt. Irena Astraus
kaitė, WAC., baigusi savo 
pareigas mūsų mieste, iš
siųsta į Fort Sam Houston, 
Texas, lavintis kaipo mote
rų kariuomenės administra
cijos narė.

Šv. Teresėlės jaunųjų mo
terų organizacija turėjo sa
vo metinį bankietą Marquet
te-Park parapijos salėje, ši 
draugija yra susitvėrusi iš 
jaunosios kartos veikėjų; 
tai viena iš stipriausių lietu
vių grupių Čikagoj.

Leit. Raimundas Stasukai- 
tis, lakūnas, išvežioja karei
vius ir amuniciją įvairiuose 
karo laukuose. Prieš stoda
mas į kariuomenę, Raimun
das baigė laidotuvių direk
toriaus kursą. Jis yra Lietu
vos Vyčių narys.

Adomas Jakštas

JŪRA MOTINĖLĖ

Jūra motinėlė
Tur dukrelių būrį;
Vėjui tėvui liepiant 
Visos šokti turi.

Lyg skara kutuota 
Ant žalsvos jupelės, 
Puta pasipuošę, 
Puldinėja, kelias.

Tai lenktynių eina,
Tai prie kranto plakas, 
Tai atgal atšokę, 
Glebėščiojas, šnekas.

Visados kaip deivės 
šaunios ir linksmutės;
Tik pravirkst, išvydę 
Tėviškę Birutės.

Laš’ jų ašarėlės 
Gelsvu gintarėliu, — 
Mat, ir joms pagailo 
Brolių žemaitėlių.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Pertoli nuvažiavo

— Jonas. — Kaip toli nu
važiavote su žmona naujo 
automobiliaus pirkimo reika
lu?

Juozas: — Priėjome prie 
to, kad nesikalbame.

Gudrus išaiškinimas

Mažas vaikelis iš krautu
vės nešė kiaušinių, bet atsi
tiko nelaimė — savo ryšulėlį 
išmetė.

— Ar sudaužei kiaušinius?
— klausia motina.

— Ne, — atsakė mažasis 
gudruolis. — Tik lukštai 
nuo kai kurių nusirito.

Skirtumas

Du juoduku nesimatė per 
penkerius metus. Iš pasikal
bėjimo sužinojo, kad vienas 

,ir kitas jau vedę.
— Kokią moterį gavai, 

Moze?
— Ji angelas, Rastai, sa

kau tau, ji tikras angelas.
— Žmogeli, tu laimingas. 

Manoji dar gyva, — atsakė 
antrasis.

Naikino MiškusVyrų'paradas
Šv. Vardo draugijos meti

nis paradas buvo spalių 8 d. 
Mūsų parapijos vyrai daly
vavo skaitlingai; mes lygino- 
mės su Patersono didžiau
siomis parapijomis. Mūsų 
parapija turėjo antrą vietą 
parade, o ateinančiais me
tais turėsim pirmą vietą!

Prie katedros durų mūsų 
vyskupas sutiko visus para
pijų klebonus; mūsų kleb. 
kun. J. Kintą vyskupas Mc
Laughlin sveikino už tokį 
gražų pasirodymą. Po para
do buvo iškilmingos pamal-

ANi£iiii rinkime pranešta, kad 
MuirtS, puvo dr-jos nario E- 

ičiaus sūnus. Nutarta 
yti mišias už jo vėlę, 

nariai atsistoję sukal- 
maldą už žuvusius, 
ja savo daržely pastatė 
pį stiebą, kuriame bus 
Inta vėliava. Apeigos 
palių 22 d. 2 vai. popiet, 
raus miesto pareigūnai, 
| benas. Visi draugijos 

kviečiami dalyvauti 
vo šeimomis. Visiems 
tižiai dykai.

fleitas klausimas apie d°s katedroje, mūsų vysku-

Great Neck, N Y

W. POPIufflj

Charles].!

DIBEE

11W

Svarbios prakalbos

Pas Al. Vasiliauską įvyko 
Bendrojo Lietuvai šelpti 
Fondo skyriaus valdybos su
sirinkimas. A. Petrauskienė 
pažadėjo vieną kambarį dra
bužiams sudėti.

Nutarta spalių 22 d. turė
ti prakalbas apie Lietuvos 
žmonių šelpimą. Jos bus Kas- 
močiaus salėje, 6 vai. 
Kalbės Jonas Valaitis.

daug ligonių, kurių tarpe li
goninėj yra Einorienė ir J. 
Dulbis. Draugai juos lanko. 
Linkime greitai pasveikti.

Praeitą savaitę palaidotas 
senas parapijietis Ruzgis. 
Laidotuves buvo iškilmingos.

Parapijos bazaras baigsis 
ateinantį šeštadienį. Mano
ma, bus gerai pavykęs.

Marmion karo akademijos 
abiturientas Ričardas Noru- 
šis randasi Europos karo 
laukuose. Vos dvidešimt me
tų karys buvo sužeistas, bet 
nerimavo, kol vėl galėjo sa
vo divizijon sugrįžti. Jo tė
velis yra pirmutinio karo ve
teranas, Dariaus ir Girėno 
posto narys.

vak.

p-*^ą. Nutarta užsisakyti Pui dalyvaujant.
riką” ir paaukoti jos j -----------

ibiams 10 dol. Tai atlikti1 Tretininkų pusryčiai
ita J. Stasilioniui. Iki i Spalių 15 d. buvo metinės 
ir-jai ateidavo „Darbi-' tretininkų mišios. Visos na- 
,s” ir „Lietuvių žinios”. | rėš ėjo prie šv. Komunijos 
sų draugija remia vi- in corpore. P^ tvučiu hn. 
ražius darbus, šią va-' vo pusryčiai parapijos salė-

Vhhi Batu

TdDM

Spalių 4 d. Lietuvos 
terų ir sūnų dr-jos susirin
kime paskleisti komunistų 
lapeliai. Daug gražių juose 
žodžių, bet žinant, kas juos

duk-

e b v. Komunijos j rag0, įaį neįenka įr stebėtis. 
Po Šv. Mišių bu- • • • •

Jos,W draugija štai kiek pa- je, dalyvavo beveik visos na-

UHCVEM

UrtMtetai
nb

NuhMbo ne
tetom

DMA” iūIMh

jo geriems reikalams: rėš. Dvasios vadas kun. J. 
Bianapolio kolegijai — Kinta linkėjo gražiai gyvuo
to!.; „Lurdo” knygai — ti ir darbuotis Dievo garbei 
I., Seselėms Pranciškie- ir tėvynės labui. Taip pat da- 
I— 45 dol.; New York- 
IJersey draugijų konfe- 
jai — 50 dol.; Draugijų 
šiui Lietuvos reikalams

Raudona-

lyvavo ir parapijos vikaras 
kun. J. Stašaitis, kurs pa
linkėjo tretininkams viso ge
ro.

10 dol., Am.

JONAS DAM
Graborius-Balsas

ERNON ST., PHEADELFHU

tarta paremti vietinius 
intus. Tai palikta valdy- 
r komisijai.
tarta visiems kariams 
sti Kalėdų dovanų po 
. Tuo rūpinsis K. Na- 

is, J. Aleknavičius, J. 
įelis, A. Paulikaitis, val- 
. ir kiti. Rep.

Neseniai jie čia šūkavo pri
rinkę du trokus drapanų, bet 
jų vežimai tebėra tušti pa
lei vienos našlės krautuvę.

minaite...
minaiti?
5 sekundes laukiau kalbos (M 
čia susilaikė, malonėjau š® : 

iti.
siraukė ir smarkiai sušuko: 
la pagunda nusišauti!
iku, — sausai atkirtau,

elpimo Fondo veikla

balių 8 d. Šv. Vardo dr. 
je įvyko prakalbos, ku- 
[surengė vietos L. Š. Fon- 
Kyrius. Kalbėjo J. Valai-

„Chicken Chow Mein” 
Vakarienė

Tretininkų draugija para
pijos naudai rengia „Chicken 
chow mein” vakarienę sek
madienį, lapkričio 5 d., 6 vai. 
vakare, parapijos salėje, 147 
Montgomery Place. Įžanga 
$1.50 asmeniui Bus įvairių 
pamarginimų.

Prašom iš anksto visus iš 
visur dalyvauti.

Turiu pagirti savo kaimy
nus Port Washingtone; jie 
remia visas geras pramogas, 
prakalbas; aukoja geriems 
tikslams paremti. Mes žino
me, kad iš Port Washington© 
gausim daug drabužių.

Šv. Pranciškaus dr-ja tu
rėjo šaunią vakarienę savo 
gyvavimo 36 metams pami
nėti. Buvo įvairi pramoga. 
Pakvietus kalbėti draugijos 
kūrėjus, jų mažai pasirodė. 
Ir likusius senatvė lenkia 
prie žemės.

Garbė pirmininkui ir ko
misijos nariams, kad taip 
gražiai vakarą sutvarkė.

A. P.

Dabar jau žiemos sezonas. 
Bus visokių parengimų, tad 
ir choras rengiasi prie ’meti
nio savo parengimo, kur tu
rėtų daugiau jaunimo pri
sidėti. Choras turi bowling 
team, žaidžia su kitais; vi
siems yra gražaus darbo, tik 
reikia prie jo prisidėti.

Iš Vokiečių nelaisvės su
grįžo Sgt. Būdžius. Didelis 
būrys karo nelaisvių grįžo 
Amerikon Gripsholm laivu. 
Šis veteranas parvyko pas 
savo tėvus Čikagoj.

Chicągo^Ill

fograma prasidėjo laiku, 
hįausia kalbėjo kleb. kun. 
^oisiekauskas apie sky
la svarbumą, jo užduotį, 
kiančius jo darbus.
Į Valaitis vykusiai apibu- 
D L. Š. Fondo darbo svar
bą. Kalbėtojų kalbos pu
tai patiko. Aukojo seka- 
Ikun. Voisiekauskas $2.- 
įV. Pietaris 1,50, O. Šal-

okio atsakymo jisai taip apgiš1 
azdą ir į mane atidžiai pasiž®! 
ninaite, ar nesukliudysit man H 
omą, kad ne, — ramiai atšali-' 
□to reikalus? Mėgstu laisvę j □ 
ašarų pakalnę... ė, mano 1^1 

iu ir jums nekliudysiu GyvsC’i 
ks nori!sakius vėl įnikau tyrinėtipssjfckienė 3.00, A. Gerulis ir 
tas, sumišęs dėl mano lai^^lStanuliene po 2.00.

Kortų vakaras
Parapijos kortų vakaras 

bus šį sekmadienį, spalių 22 
dieną, 7 vai. vakare. Prašom 
visus atsilankyti į šį metinį 
parapijos parengimą. Bus 
skanių valgių, gėrimų, bus 
gražių dovanų (lošiantiems 
ir iš šalies žiūrintiems).

Bridgeport, Conn
Amerikos Lietuvių Tary

bos Bridgeport© skyriaus 
susirinkimas įvyks spalių 23 
d. 8 vai. vakare, parapijos 
salėje. Visi Tarybos nariai 

i dalyvaukite šiam svarbiam 
susirinkime; yra svarbių rei- 

i kalų.

o sumanymą, atrodė visšto^ 
riau, kad jūs truputį prisuk' 
irmą sykį, kai mane pamatė -

A I

i, pone! Ką reiškia 
tik kleboną, piktą tetą ir M 

it pasakyti, kad į maneat^' 
zau klebonas ir netoks n®*' 
i, dailusis giminaiti. j 
iiai pasižiūrėjo į mane, sijA 
ir blogo ūpo pagautas sviei ■ i 

), kaip gerai pažinojau jo 
įmingąs, kad rado progą 
j savo nusivylimą, JyP® J 
savo molinių vyruką ir I

fe, jūs teta buvo baisi, - 
dailios akys, pone, visa su 

)kiu pat balsu.
)ks stalas, kokia tvarka-' 
įdėta!

(Bus daugiau)

■Stanulienė po 2.00.
Po $1.00:

V. Baltrukonis, L. Yur- k F. Žilinskas, E. Yuške- 
■ienė, A. Garkauskienė, M. 
Nklis, P. Diržinskas, P. 
Bkevičius, O. Blažiūnienė, 
iBelevičius, S. Kalvaitis, 
fKemežis, J. Stasiulionis, 
Kilius, G. Šelkaitis, J. Ka- 
pis, S. Grinevičienė, J. Mi
ckevičius, J. Jaruševičius, 
siso sudėta $30.00.
L narius įsirašė ir sumokė
jo $2.00 šie nauji nariai: 
į Mičiulienė, M. Barčiaus- 
■®ė, M. Paukštienė, A. Pau- 
laitis, E. Atkočiūnas, W. 
likis. Į valdybą išrinkta 
m. M. Pietarienė, ižd. M. 
Itrukonienė, rašt. kun. S. 
mis. J. V. Baltrukonis

PRAKALBOS

Patersono lietuvių draugi-! Tarybos skyrius gavo at- 
jų sąrysis rengia masinį su- sakymą ir Senatoriaus John 
sirinkimą ir prakalbas spa-, 
lių 29 d. 6 vai. vakare lietu
vių parapijos salėje. Bus ge
ras kalbėtojas. Steigsim Ben
drojo Lietuvos Šalpos Fondo 
skyrių. Prašom visus daly
vauti.

Dėl platesnių informacijų 
prašom kreiptis į sąryšio 
pirm. Juozą Treinį arba į są
ryšio sekretoriij Juozą 
kubavičių.

Spalių 8 d. dedikuota trys 
garbės lentelės ir pavadini
mas trijų aikščių atminimui 
trijų garbingų jaunų lietu
vių, kurie paaukojo savo gy
vybes kare dėl laisvės.

Kun. Zakarauskas, Gimi
mo P. šv. parapijos vikaras, 
pašventino tris lenteles ir at
kalbėjo maldas už žuvusių 
vėles.

Teisėjas Harold P. O’Con
nell kalbėjo apie šių jaunų 
kareivių aukas Amerikai ir 
pasaulio laisvei. Lietuviu 
Dariaus ir Girėno postas No. 
271 suteikė militarišką pa
garbą kareiviams.

Korp. John Deksnis aikš
tė randasi šiaurės pietų kam
pe prie 70 ir Artesian gat
vių.

Pvt. Daniel F. Pacewic 
aikštė randasi šiaurės vaka
rų kampe prie 69 ir Rock
well gatvių.

Pfc. Charles S. Skrabis 
aikštė randasi pietų rytinia
me kampe prie 66 St. ir Tal- 
man Avė.

'Mėgiamiausi lietuviški 
tautiniai šokiai ir smagios 
linksmos dainos pirmą kartą 
skambėjo lietuvių salėje 
East St. Louis, Ill. Veiklios 
Ateitininkų draugovės na
rės: Theresa Samaite, Ber
nadette Samaite, Sophia Sa
maite, Brone Skiriene, An
tanina Navikaitė, Valerija 
Valeckaitė, Ona Petrošytė, 
Bronė Bartaškaite, Leokadi
ja Jonikaitė, Bene Vencyte 
ir Brone Matuzienė padarė 
600 mylių ekskursiją į East 
St. Louis parodyti tikrai lie
tuvišką vakarą.

Staff Sgt. Pranas G. Šiu
žąs, gyv. 12227 Peoria gat
vėj, yra lėktuvų taisytojų 
vyresnisTtalijoje. Jis apdo
vanotas Europos ir Afrikos 
karo pažymėjimais su bron
zine žvaigžde. Yra Kolum
bo Vyčių, šv. Vardo ir 
Juozapo brolijų narys.

Maskvos žiniomis, vokie
čiai labai išnaikino Lietuvos 
miškus. Daug tiesiog iškirs
ta, o daug naciai išvežė jau 
pagamintos medžiagos. Atei
dami į Lietuvą naciai rado 
140,000 kietmetrių pagamin
tų pušinių, eglinių rąstų, la
puočių įvairių veislių rąstų, 
telefono, telegrafo ir elektros 
stulpų, 207,000 erdmetrių eg
linių ir drebulinių popiermal
kių, 796,000 erdmetrių įvai
rių rūšių malkų, 146,500 ga
balų pabėgių geležinkeliams. 
Vokiečių pagrobto miškų 
turto vertė siekia milijonus.

Partizanų būriai Lietuvoje 
buvo išvystę nemažą veiki
mą. Jie nukirsdavo vokiečių 
telefono linijas, nuversdavo 
traukinius nuo bėgių, su
sprogdindavo mašinas, su
naikindavo sunkvežimius, 
nuleisdavo nuo bėgių ginklų 
transportus, degino pašaro ir 
grūdų sandėlius. Vietomis 
buvo atliekami sabotažo 
veiksmai-pripilama smėlio į 
benziną, susprogdindavo ka
tilines dirbtuvėse. Kaip So
vietų Atstovybė pranešė sa
vo biuletenyje iš Washing
ton©, ypač garsūs Lietuvoje 
buvo partizanų daliniai „Vil
nius” ir „Žalgiris”. Jie dina
mitu išsprogdino keletą vo
kiečių traukinių su kariuo
mene. Tarp jų buvo keletas 
šimtų Kauno ir Vilniaus uni
versitetų studentų bei pro
fesorių.

Skuty kloję

— Šis vanduo tai stebuk
lingas plaukų augimui! — ta
rė barzdaskutis, kai jis try
nė savo kostumeriui galvos 
plaukus.

— Bet tu esi plikas. Ko
dėl pats tuo vandeniu nesi
naudoji? — tarė žmogus.

— Taip, — atsakė barzda
skutys. — Aš tyčia galvą lai
kau pliką, kad parodyčiau 
vyrams, kas atsitinka, jei 
nenaudoja šio vandens.

Pranas Bekampis

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— 050 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Jo-

Padėka
Mūsų parapijos zakristijo

nas Augustas Misiūnas jau 
gerai sveiksta po sunkios o- 
peracijos. Visiems lankyto
jams jis nuoširdžiai dėkoja. 
Neužilgo grįš prie savo pa
reigų. Taip pat nori praneš
ti, kad jo kirpykla bus at
dara trečiadienių vakarais ir 
šeštadieniais.

> J. Jokubavičius.

r

Šv.

Draugiška išleistuvių 
karienė buvusiam Ateitinin
kų draugovės pirmininkui 
kun. Juozapui Prunskiui į- 
vyko Gimimo P. Šv. parapi
jos salėj. Dalyvavo visi drau
govės nariai, dramos vedė
jas kun. K. Barauskas ir uo
li veikėja Elzbieta

va-

Samienė.

lavinimo 
stovykloj

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Baigęs karinio 
periodą aviacijos 
Casper, Wyo., korp. Alfredas 
S. Lankus ruošiasi išvykti į 
karo laukus.

A. Danaher, kuris mini sa
vo laiške apie mūsų nusiųs
tą jam telegramą, prašant 
užtarti Lietuvos ir kitas Pa- 
balčio valstybes.

Sen. Danaher taip rašo:
„The rights of small na

tions most assuredly are en
titled to just consideration 
if we are to have a lasting 
peace. I have—time and again 
expressed myself in this be
half, both on the Senate floor 
and 
We, 
look 
tion 
by
indeed there is very conside
rable reason to believe that 
Communist forces 
this country are 
march.”

Kun. Broniaus Griniaus 
pagerbimo puota įvyko Visų 
Šventų lietuvių parapijos sa
lėje. Veiklus dvasiškis yra 
Šv. Vardo draugijos dvasios 
vadas, energingas klebono 
kun. šaulinsko padėjėjas 
Roselande.

in various Addresses, 
at this distance, surely 
askance at the domina- 
which is being sought 
Communist influences,

Pfc. Albertas J. Jasulis, 
pėstininkas, buvo sužeistas 
liepos 26 d. Prancūzijoje. Da
bar yra ligoninėj Anglijoje. 
Albertas gavo ,,Purple 
Heart”. Jo tėviškė yra 5632 
W. 64 St.

Nauji Ateitininkų draugo
vės valdybos nariai: pirm. 
A. Daugirdas, vicepirm. Be
ne Vencytė. Draugovė sutvė
rė Bendro Lietuvos šalpos 
Fondo skyrių, kuriam vado
vaus pirm. Marija Zutautai- 
tė, vicepirm Ona Petrošytė ir 
rašt. Petras Daužvardis Jr., 
Lietuvos konsulo sūnus.

Technikos Sgt. H. Asimus 
yra 12 oro korpuso narys I- 
talijoje.- Jis tarnavo oro ata
kose virš Afrikos ir Sicili
jos.

Parapijoje šiuo

___

even in
on the

kartu

Gal pirmutinį sykį Chica- 
gos lietuvių katalikų parapi
joj Šv. Vardo draugijos 
rai tarnavo prie Mišių, 
mimo P. Šv. bažnyčioj 
dr-jos pamaldos keturi 
riai tarnavo prie Mišių,
rias laikė kun. Zakarauskas. 
Draugijos susirinkime pa-

Vy- 
Gi- 
per 
na- 
ku-

Cicero miestelis ruošiasi 
pastatyti gražų paminklą vi
siems 
sąraše 
vių ir 
sančių
tuvių parapijos.

Jonas A. Stoškus

kareiviams. Garbės 
bus keli šimtai lietu- 
lietuvaičių, priklau- 
prie Šv. Antano lie

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—Baisamuotojas

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. I., N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464 '

Estate of A. J. Valanti ėjus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

v



6 AMERIKA Spalių-October 20,1944

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Dl DŽI U L/S

Tspaliųo^^
PARAPIJOS SALEJE

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

Kiekvieną vakarą nuo 7:30 vai.

Užbaigtuvės Sekmadienį nuo 4 vai popiet.
KASDIEN NAUJI DALYKAI, ĮDOMŪS MARGUMYNAI, 

STAMBIOS DOVANOS.

DŽIAUGIASI SULAUKĘ 
SŪNŲ

Juozas ir Marijona Markū
nai, gyv. 408 Ridgewood Ave. 
(nuosavam name), Brookly- 
ne, džiaugiasi sulaukę abie
jų savo sūnų, kurie parvyko 
tuo pačiu laiku paviešėti pas 
tėvelius.

Korp. Juozas Markūnas 
tarnauja kariuomenėje jau 
penkti metai; Albertas Mar
kūnas (merchant marine) ir
gi daug laiko praleidęs ke
lionėje jūromis. Abu buvo ne
simatę beveik per d ve j is me
tus, tad buvo daug džiaugs
mo susitikti.

Tėveliams tai yra dvilypis 
džiaugsmas, kad juos lanko 
abu sūnūs kartu ir yra abu 
sveiki.

J. Markūnas yra ilgametis 
,,Amerikos” skaitytojas ir 
artimas rėmėjas.

N. Y. APYLINKĖS VYRU DĖMESIUI
*---------------------—-----

Kristaus Karaliaus šventė 
šiemet bus sekmadienį, spa
lių 29 d.

Apreiškimo par. bažnyčio
je bus iškilmingas šios šven
tės paminėjimas su pamaldo
mis vyrams 4 vai. po pietų. 
Po pamaldų parapijos salėje 
bus prakalbos. Yra užprašyti 
įžymūs kalbėtojai, kurie daug 
išaiškins, ką ši šventė reiš
kia. Po prakalbų Apreiškimo 
par. šv. Vardo vyrai pavai
šins svečius, atsilankiusius iš 
aplinkinių Brooklyno, New 
Yorko ir New Jersey parapi
ją

Prašome apylinkės parapi
jų Šv. Vardo dr. narius ir vi
sus vyrus spalių 29 d. 4 vai. 
po pietų būti Apreiškimo par. 
bažnyčioje ir salėje, kad tin
kamai galėtume paminėti 
Kristaus Karaliaus šventę.

Mūsų Bažnyčia ragina ti
kinčiuosius kasmet paskuti
niame spalių mėn. sekmadie
nyje viešai ir iškilmingai pa
siduoti Kristui Karaliui, kar
štai melstis, kad visas pasau
lis leistų Kristui karaliauti 
žmonių širdyse.

Šiemetinė Kristaus Valdo
vo šventė yra kraujinga. Be
veik visos tautos visame pa
saulyje daugiau ar mažiau 
įsivėlusios į baisųjį karą. Ta
čiau ir kraujo upeliams te-. 
kant, Katalikų Bažnyčia nie-' 
kados nesiliaus priminusi 
žmonėms teisybę, taiką, su-' 
gyvenimą. I

Tad šiemet yra labiausiai 
reikalinga visam pasauliui 
tinkamai Kristaus Karaliaus 
šventę paminėti.

mas įvyks penktadienį, spa
lių 27 d., 8 vai. vak., Apreiš
kimo par. salėje.

Draugijų atstovai ir vei
kėjai maloniai prašomi daly
vauti. Bus svarbių praneši
mų.

Apskrities Valdyba

LIETUVA PARODOJE

Spalių 15 d. atidaryta ir 
tęsis iki lapkričio 10 d. Ro
ckefeller Centre 31-nos šal
pos agentūros paroda, kurio
je dalyvauja ir Bendrasis 
Lietuvių Šalpos Fondas. Pa
roda atdara tarp 11 ir 6 vai. 
dienomis ir tarp 1 ir 6 sek
madieniais. Įėjimas nemoka
mas.

Lietuvių skyrius yra gana 
patraukiantis: didelis Lietu
vos žemėlapis parodo dabar
tinį ir praeities karo frontus 
per Lietuvą. Trys dideli pa
veikslai parodo gražią Lietu
vą, kaip ji atrodė taikos me
tu ir trys paveikslai iš dabar
tinio karo, kaip ji atrodo su
naikinta. Vienas paveikslas 
parodo mūsų šalpos įstaigos 
pirmojo skyriaus veikimą.

Parodoje, tarp kitų tautų 
literatūros, dalinama ir lite
ratūra apie Lietuvą ir reika
lingumą Lietuvą šelpti.

Lietuvių skyrių kruopščiai 
įrengė prof. Pakštas ir Jonas 
Valaitis. Medžiagą pateikė 
kun. Dr. J. B. Končius, Jo
nas Valaitis, prof. Pakštas.

Kelis tūkstančius leidinių 
apie Lietuvą lankytojai pa
siėmė pirmąją dieną.

FEDERACIJOS NARIAMS
L. K. Federacijos New 

Yorko apskrities susirinki-1

Šv. Vardo dr-jos vyrų de
monstracijoje New Yorke 
spalių 8 d., Polo Grounds, 
dalyvavo apie 75,000 vyrų.

"MEMORIES of LITHUANIA" į
RADIO HOUR į 

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

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

Tel. MArket 2-5360 > į

PILIEČIŲ KLUBAS 
DOMISI ŠALPA

Piliečių klubas savo susi
rinkime nutarė steigti Bend
ro Lietuvos šalpos Fondo 
skyrių. Organizavimo komi- 
tetan išrinko septynis narius, 
kurie jau dirba ir priima na
rius į naują skyrių. Prie sky
riaus gali priklausyti visi 
lietuviai ir kitataučiai ame
rikiečiai. Metinis mokestis— 
2 dol.

Kiekvienam lietuviui ver
tėtų prisidėti prie Lietuvos 
žmonių šelpimo. Įstoti į pilie
čių klubo įsteigtą skyrių ga
lima kiekvieną penktadienį 
7:30 vai. vak. Paremkime sa
vo brolius ir seseris, savo gi
mines ir visus lietuvius! Dėl 
2 dol. nesuvargsime!

Šio skyriaus valdybą suda
ro: pirm. James J. Sherry 
(Šertvietis), vicepirm. Juo
zas Ambrozaitis, Mik. Karak- 
tinas ir P. Menkevičius, fin. 
rašt. Frank White (Vaitu
kaitis), protokolų ir apgar
sinimų sekr. Kazys Pachesa, 
ižd. Teofilius Sushyn (Su- 
šinskas).

K. Pachesa

NAMŲ SAVININKAMS
Didžiojo New Yorko lietu

vių namų savininkų organi
zacijos svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, spalių 27 
d., 8 vai. vakare, A. Daukan
to salėje, 950 Jamaica Ave. 
Cypress Hills, Brooklyn, 
N. Y.

SUSIŽIEDAVO

Spalių 9 d. Ernestas Kanz- 
ler, Brooklyno biznierių Kul
bokų sūnus, susižiedavo su 
Maureen Byrne iš Woodha
ven, N. Y.

P-lė Byrne domisi lietu
viška veikla, mokosi lietuvių 
kalbos. Ji yra baigusi Hunter 
kolegiją, kurios vedėju buvo 
jos dėdė prof. Dr. Eugene A. 
Calligan. Magistro laipsnį 
jis įsigijo New Yorko univer
sitete.

Ernestas yra veiklus Lie
tuvių Alumnų ir Studentų 
klubo narys. Šiuo metu jis 
lanko Columbia universitetą, 
kur siekia filosofijos Dakta
ro laipsnio. P. V.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Spalių 22 d. bus minimas 
kaipo misijų sekmadienis.

Brooklyno vyskupijoje bus 
ta diena iškilmingai paminė
ta.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. J. A. Karalius, Ku
nigų Vienybės pirm, buvo at
vykęs iš Shenandoah į Kuni
gų Vienybės ir Federacijos 
Tarybos posėdžius.

• Kun. Pr. M. Juras, Fede
racijos iždininkas, Lawrence 
klebonas, spalių 17-19 d. d. 
dalyvavo A. L. T., Kunigų 
Vienybės, Federacijos Tary
bos ir Kultūrinio Instituto 
posėdžiuose.

• Kun. Ignas Albavičius, 
A. L. T. Chicagos skyriaus 
pirm., buvo atvykęs į A. L. 
Tarybos ir Federacijos Tary
bos posėdžius.

• Jonas Zuris, Chicagos 
teisėjas, Lietuvos nepriklau
somybės bylos gynimo reika
lu lankėsi Washingtone. Iš 
ten buvo atvykęs į New Yor- 
ką, kur dalyvavo eilėje pasi
tarimų.

• Leonardas Šimutis, 
,,Draugo” redaktorius, iš Chi
cagos buvo atvykęs į New 
Yorką, dalyvaudamas eilėje 
svarbių posėdžių.

• Antanas F. Kneižys, 
„Darbininko” redaktorius, 
Federacijos vicepirm., buvo 
atvažiavęs iš Bostono į svar
biuosius pasitarimus.

® Dr. Pijus Grigaitis, 
„Naujienų” redaktorius, taip 
pat buvo atvažiavęs į New 
Yorką pasitarimams lietuvių 
reikalais.

• M. Vaidyla, „Sandaros” 
redaktorius, iš Chicagos lan
kėsi New Yorke — buvo at
važiavęs į ALT posėdžius.

• Antanas Vaičiulaitis 
spalių 15 d. turėjo paskaitą 
Pittsburgho katalikų susi
rinkime. Pravažiuodamas bu
vo sustojęs New Yorke.

• Kun. Jonas Bakšys iš 
Rochesterio buvo atvykęs į 
New Yorką dalyvauti svar
biuose posėdžiuose.

• Kun. Ą. Orvydas iš Sche
nectady buvo New Yorke, at
važiavęs į pasitarimus lietu
vių reikalais.

• Kun. Dr. V. Andriuška, 
pravažiuodamas iš Mariana- 
polio į Baltimorę, buvo sus
tojęs New Yorke. Jis yra Ma- 
rianapolio kolegijos High 
School vedėjas.

• Karys Jonas V. Navic
kas, kuris buvo sunkiai su
žeistas Prancūzijoje, pereitą 
savaitę pargabentas į Ameri
ką. Dabar jis yra Staten Is
land ligoninėj.

Dr. P. Vileišis, A.L.T. Wa- 
terburio skyriaus pirm., da
lyvavo A.L.T. posėdžiuose. 
Drauge buvo ir jo sesuo, E- 
lena Devenienė.

• Stasys Gabaliauskas, 
,,Lietuvių žinių” redaktorius, 
iš Pittsburgho buvo atvažia
vęs į New Yorką dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Federacijos pasitarimuose.

•Izabelė ir Karolina Ko
vaitės iš Rochesterio viešėjo 
Newarke ir New Yorke. Iza
belė yra par. choro vedėja, 
socialinė darbuotoja; Karo
lina Michigan universiteto 
odontologijos studentė.

• Antanas Vaitekūnas, tu
rėjęs 14 dienų atostogas, 
lankėsi Hartforde ir Brook- 
lyne. Pasimatęs su savaisiais 
ir pažįstamais, grįžo į Colo
rado kario pareigoms. Vi
siems, kurių nespėjo sueiti, 
siunčia daug linkėjimų.

• Iškilminga vakarienė šv. 
Jurgio par. salėje bus spalių 
29 d. Tai bus kun. V. Pinkaus 
išleistuvės ir kun. A. Pažerec- 
ko priimtuvės.

• Prof K. Pakštas spalių 
29 d. kalbės Apreiškimo par. 
CYA Bendros Komunijos pu
sryčiuose.

• Juozas Stilsonas buvo 
atvykęs iš Pittsburgho ap
lankyti savo šeimos ir daly
vauti A.L.T. posėdžiuose.

• Aleksandras Sledžius į- 
stojo į Brooklyno vyskupijos 
seminariją. Yra baigęs Ap
reiškimo par. mokyklą, Ca
thedral College.

• Ona Leveckienė išvyko 
su dukrele Elena į Floridą 
bent dviem mėnesiam. Jos 
duktė nesveikuoju; yra vil
ties, kad Floridos oras pagel
bės.

• AI. Čižauskas, Notre 
Dame universiteto alumnas, 
pradėjo mokytojo darbą Bi
shop Loughlin aukšt. mokyk
loje. Dėsto anglų kalbą. Nuo 
spalių m. jis redaguoja „The 
Annunciator”, Apreiškimo 
par. jaunimo laikraštį.

• Elzb. ir Dom. Kašėtos 
šiomis dienomis minėjo ve
dybinio gyvenimo 20 metų 
sukakti. Jų vyresnioji dukre
lė, sesuo Lilliana, šiemet mo
ko Rochesterio lietuvių par. 
mokykloje.

Angelų Karalienės 
Parapija

Mūsų parapijos didžiulis 
metinis koncertas ir balius 
bus lapkričio 12 d., sekma
dienį', Transfiguration par. 
salėje, (Hooper St. ir Marcy 
Ave.) Brooklyne.

Varg. Pr. Dulkė su choru 
rengiasi pasirodyti su nau
jausiomis dainomis ir vaidi
nimais. Po dainų ir kitų mar
gumynų bus naujo par. beno 
pasirodymas ir šokiai. Gros 
puikus orkestras.

Amžinojo Rožančiaus 
draugijos bendra šv. Komu
nija bus šį sekmadienį, spa
lių 22 d., 9 vai. mišių metu. 
4 vai. p. p. bus kalbamas ro
žančius, procesija

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyksta šeštadienio vakare, 
spalių 28 dieną, prieš pat 
Kristaus Karaliaus šventę.

Spalių 15 d. mūsų klebonas 
kun. J. Aleksiūnas priminė, 
kad trumpoje ateity mūsų 
parapijoje bus organizuoja
mas Bendrojo Lietuvos Šal
pos Fondo skyrius. Labai ma
loni žinia, nes žmonės jau 
laukia ir nori prisidėti.

PAVYKUSI VAKARIENĖ

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc.
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. JfiZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

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

RUDENINIS BALIUS
RENGIA ŠV. VARDO VYRŲ DRAUGIJA

Šeštadienį, Spalių-Oct. 28 d., 1944

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
So. 4th & Reobling Sts., Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 7:30 vai. vakare

BUS DAINOS, BENAS, ŠOKIAI, UŽKANDŽIAI IR 
GĖRIMAI.

Rengėjai visus, vyrus ir moteris, nuoširdžiai kviečia į šį pa
rengimą atsilankyti. Lauksime.

Dariaus-Girėno paminklo 
fondo komitetas spalių 14 d. 
piliečių klubo salėje turėjo 
vakarienę. Atsilankė apie 
150 asmenų.; bilietus pirkę 
20 neatėjo. Aukų fondui su
dėta 146 dol> Su vakarienės 
pelnu susidarys 300 dol.

25 dol. aukojo J. Šimėnas, 
po 10 dol. S. Karvelis ir P. 
Atkočaitis, po 5 dol. L. Šer
kšnys ir Iz. Stanys, kiti au
kojo po 3, 2 ir 1 dpi.

Kalbų programai vadova
vo J. Šaltys. Iš komiteto kal
bėjo adv. S. Briedis ir P. 
Montvila. Kiti kalbėjo: Šv. 
Jurgio dr-jos vardu — M. 
Karaktinas, kriaučių unijos 
J. Glaveskas, piliečių klubo 
— J. Zakarauskas, St. Kar
velis, Staknilevičius, Kairys, 
Baltus, Spudienė, Draugelis, 
Aimanas, Kriaučiūnas, Štrei
mikis ir kiti.

Šeimininkėmis buvo M. 
Šertvytienė, U. Mikulskienė, 
Mačienė ir Kubilienė. Daug 
dirbo J. šertvytis, J. Ambro
zaitis, Brazaitis, Balčiūnas, 
Stakovas. Prie stalų patar
navo Peikienė, Marčiukienė, 
T. Montvilaitė, S. Allen ir A. 
Allen.

Juozas

ŠTAI KAU

Ulinio nematyti, 
ilstančiai.

strielčius!

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

Tel.

Aplink Pasidairius ;kųB™dovyb°ė

Newark, N. J. — Švč. Tre
jybės parapijos metinis ba- 
zaras prasidės spalių 13 d. ir 
tęsis iki lapkričio 5 d. Baza- 
ras vyksta sekmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais parapijos sa
lėje. Kleb. kun. I. Kelmelis 
kviečia visus atsilankyti.

Spalių 8 d. šv. Jurgio dr- 
jos salėje buvo didelė surpri- 
zo puota surengta Vincui ir 
Onai Lukošiūnams, paminėti 
jų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, šią puotą Lu
košiūnams surengė ponios 
Niemanienė, Akelaitienė, Di
lienė ir Lukošiūnų dukrelė 
Jozefina. Dalyvavo apie 300 
svečių. Svočia buvo Izabelė 
Dilienė iš East Orange, svo
tas — K. Dulinskas iš Newar- 
ko. Vakarą vedė J. Stukas. 
Vakaro tvarką prižiūrėjo inž. 
Vladas Dilis. P. p. Lukošiū
nai nuoširdžiai dėkoja sve
čiams už atsilankymą, bran
gias dovanas ir malonius lin
kėjimus.

Antanina ir Juozas Bara
nauskai gražiai minėjo savo 
30 metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų spalių 1 d. švč. Tre
jybės bažnyčioje buvo iškil
mingos mišios. Graži jubilie
jinė puota įvyko šv. Jurgio 
salėje. Dalyvavo daug sve-
čių. Linkime ponams Bara
nauskams ilgiausių metų, ir 
laimingai sulaukti savo auk
sinio vedybų jubiliejaus.

Spalių 13 d. mirė Ignas Pa- 
kela. Palaidotas spalių 17 d. 
Paliko nuliūdime žmoną Oną, 
sūnų Praną (laivyne) ir duk
terį Agnes.

Jersey City, N. J. — Spa
lių 13 d. mirė Ona Burke 
(Laukaitienė) Palaidota spa
lių 17 d. Liko dukters Ele
na, Ona ir Elzbieta ir sūnūs 
Jonas ir Juozas.

Kearny, N. J. — Lietuvių 
Moterų Tarnybinė Draugija 
(Lith Women’s Service Aid) 
rengia rudens šokius spalių 
21 d. Lietuvių Klubo salėje 
8 vai. vak. Gros Pavydžio or
kestras. Įžanga 65 centai. 
Pelnas bus skiriamas pirkti 
Kalėdų dovanas Harrisono ir 
Kearny lietuviams kariams.

Jok. Stukas, Js.

| STagg 2-1454

| F. GRAŽYS ir SŪNUS |
$ KONTRAKTORIAI
® SAtlieka mūrinių namų sienų iŠ- ę?
H lyginimą, plasteriavimą, šaUgat- 
įjj vių cementavimą ir kt. darbus. * 

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

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

) ir Queens pi 
vadovybė ragina prisiv 

ti malkų, kurių galima t, 
kai gauti parkuose nuo r i 
laužytų išverstų medžių.

jjvaitę dvi didžiu 
parapijos mini sj 
į 50 metų sukak 
fforcesterio, Mai 

įniero ir Waterbui 
jf, Juozapo parapij 
parapijos yra išrė 
į stambią vagą 
^turiniame gyve 
jjlbant apie neapsk 
^dvasines vertyb 
j pasinaudojo tū 
jy narių. Abi pa 
ji didžiules mok; 
-oo yra tvirtu pagr 
aiškumui išlaikyti 
jparapijoms per d; 
p vadovauja garbi) 
_ kun. Augustii 
3 ir kun. Juozas 1

; malonu sveiki 
3Worcesterio ir V 

NAMAI PARDAVIMU]; lietuvių parapij 
------ - į metų joms, jų ) 

-jy vadams!Cypress Hill sekcijoje: 
šeimų mūrinis namas, su 
Įima, garažu.

3 šeimų, mūrinis su . 
kambarių, šilima; 6,950 d senio politiką. Ka

Richmond Hill sekc.: 2 š ^publikomis, ku 
mų mūrinis, atskirai stat 3 Amerikos daly 
tas, su 11-13 kambarių, š 
ma, garažu; 11,000 dol.

6 šeimų, mūrinis, po 4 bn 
sinius kambarius, maudyn ne pasitarimuose 
šilima; 6,000 dol.

20 kambarių, mūrinis, 
500 dol. Kreiptis:

ičūtas Roosevelt s] 
(New Yorke kalbi

^tautiniame b 
irime. Primygti] 

kad nei Tehera

jokių slaptų sut

paneigiu
ZINIS, REpublic 9-150f|ie S!a?-Us susit£ 

jasizadejimus tu

PARDUODAMA itmimus, kad Lie 
nįa ir Estija bi 

J s Stalinui, kai t 
' nne. Apie tai išl 

seka ir Lietui

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

Apdraudžia viską, kas j Estijos atsto 
ko prašo. Apdraudžiu (inamnimag Washing
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

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

i dėlto nejauku, 
Įsias valstybes 1 
i aplinkiniais
Jodei gi preziden 
nors kartą vie 

:Lietuvos vardą!

Clement Voketaiti
Advokatas

storius Dewey s; 
tikrai prokuroriš 
jrezidento spalių 
Jis nurodė, kad 

t| partijoje netrf
41-40 — 74th Street ‘

dudentas ne vi 
Ėjo už tarptaut 
rtiavimą.
toey pažymėjo i 

kad prezideni 
Sopama nepass 
M, Italiją, Skan

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

o . -alia ir „kitas mai
bauffok savo Aki sveikin 

° storių už kėli)
Teikiamas geriausias aidi šūkio, bet 
patikrinimas, prižiūrėjimas, ““M nuoširdi? 
AKINIAI prieinamiausiomi ken
kainomis pagal jų rūšis.

BĮ Įstaiga Įsteigta prieš 40 metu

Stenger & Stengt
OPTOMETRISTAS — OPTIKJ

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta Užejimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GARIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

tikrai nuoširdi?

kilmės balsuoto 
kiekvienoje kalbi 
•mini Lenkijos ir 
Mdus.

eDewey šį kartą ] 
Jkandinaviją ? Ati 
Ubai aiškus. M 

4Joje, kur jis spa 
y jo, gyventojai d: 

švedų ir nor

p1 lietuvių kiln 
nj skaičius Ameril 
p) kandidatams 
pb veiksnys, to 
Pfirdas ir neskano 
r Politinėse kalbo 
pori nė kiek sun 
P pastangų kov 
h tautos gyvy t 
Ra į laisvą ir 
R gyvenimą.
Kolto Lietuva 1

_ Lietuvių Ta 
ir kolonijų 

įtarime spalių 
J Pasiryžta sukt 

Amerikos I 
vbos darbams 
’lekam nėra pasl 
l°ka planingas d
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