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USRYCIAI—PIETOS—VAKARIENĘ 
ISKRYMAS gamintas namie Ii geria;*/' 
ausiu bravorų. Parengimams prili *̂

Juozas Gitį
95 Grand Street

•link Pasidairius
uvark, N. J. — Švč. Tre- 
s parapijos metinis ba- 
s prasidės spalių 13 d. ir 
iki lapkričio 5 d. Baza- 
vyksta sekmadieniais, 

adieniais, penktadieniais 
štadieniais parapijos sa- 
Kleb. kun. I. Kelmelis 

Ha visus atsilankyti. 
ialių 8 d. šv. Jurgio dr- 
lalėję buvo didelė surpri- 
uotą surengta Vincui ir 

Lukošiūnams, paminėti 
5 metų vedybinio gyve- 
) sukaktį, šią puotą Lu- 
inams surengė ponios 
lanienė, Akelaitienė, Di- 

ir Lukošiūnų dukrelė 
Eina. Dalyvavo apie 300 
ių. Svočia buvo Izabelė 
nė iš East Orange, svo- 
- K. Dulinskas iš Newar- 
Vakarą vedė J. Stukas. 
iro tvarką prižiūrėjo inž. 
as Dilis. P. p. Lukošiū- 
nuoširdžiai dėkoja sve- 
s už atsilankymą, bran- 
dovanas ir malonius Hu
nus.
itanina ir Juozas Bara
kai gražiai minėjo savo 
etų vedybinio gyvenimo 
iejų spalių 1 d. švč. Tre- 
s bažnyčioje buvo iškil
ios mišios. Graži jubilie- 
puota įvyko šv. Jurgio 
e. Dalyvavo daug sve- 
Linkime ponams Bara
kams ilgiausių metų, ir 
ingai sulaukti savo auk- 
vedybų jubiliejaus.

alių 13 d. mirė Ignas Pa- 
Palaidotas spalių 17 d.

co nuliūdime žmoną Oną, 
Praną (laivyne) ir dūk-

Agnes.

,vaitę dvi didžiulės 
parapijos mini savo 
o 50 metų sukaktis. 
Worcesterio, Mass., 
miero ir Waterburio, 
v. Juozapo parapijos, 
arapijos yra išrėžu- 
ai stambią vagą iš- 
tultūriniame gyveni- 
ilbant apie neapskai- 

tas dvasines vertybes. 
b pasinaudojo fuks
ijų narių. Abi para- 
ari didžiules mokyk- 
os yra tvirtu pagrin- 
riškumui išlaikyti.
i parapijoms per dau- 
j vadovauja garbingi 
- kun. Augustinas 
j ir kun. Juozas Va-

ŽUVĘ KARIAI NACIAI PLIEKIAMI RYTPRŪSIUOS

tų. Per trumpą laiką užim
tas visas Klaipėdos kraštas, 

j kurį vokiečiai atplėšė nuo 
■Lietuvos 1939 metų kovo mė
nesį. Tik Klaipėdos uostas ir 
miestas dar buvo vokiečių 
rankose. Bet Klaipėda yra

1 visiškai apsupta.
j Eidami iš Lietuvos, rusai 
užėmė Virbalį, Širvintą, Nau
miestį, Kybartus.

Suvalkų trikampyje rusai

iš W.

Gary,

užėmė Augustavą ir apylin
kę. čia buvo labai aršios kau
tynės, nes vokiečiai visom jė
gom stengėsi išsilaikyti. Bet 
jie neatsilaikė.

Šią savaitę rusų daliniai 
padarė didelės pažangos ir 
Čekoslovakijoje ir Vengrijo
je.

Rusų puolimas Rytprū
siuose kreipiamas tiesiog Ka
raliaučiaus linkme. Paskuti
nės žinios sakė, kad Kara
liaučiaus gyventojai buvo 
jau iškraustomi.

Filipinuose Invazija Sekasi
*

SU

S®'(-

i malonu sveikinti 
is Worcesterio ir Wa- 
|. lietuvių parapijas. 
| metų joms, jų na- 
|jų vadams!

.entas Roosevelt spa- 
New Yorke kalbėjo 

jįį lienio politiką. Kalti- 
m„ £ respublikonus, kurie 

nsi Amerikos dalyva- 
;arptautiniame ben- 
iavime. Primygtinai 

•. . į kad nei Teherano, 
«llim' ose pasitarimuose ne- 

jokių slaptų sutar-

5 $į

n
500 ii ento paneigimas 

įpie slaptus susitari- 
. pasižadėjimus turė- 
aidytų dažnus spau- 
rtinimus, kad Lietu- 
ivija ir Estija buvo 

ji^ į os Stalinui, kai tar- 
’ įerane. Apie tai iškal- 

štieka ir Lietuvos, 
, ir Estijos atstovy- 
ažinimas Washingto-

Gei

kopĖ

is dėlto nejauku, kai 
i. žąsias valstybes kal- 
•n ik aplinkiniais žo-
į . ząsias valstybes
Ą ik aplinkiniais

Kodėl gi prezidentas
496 Ge

H!

į nors kartą viešai 
r Lietuvos vardą!

Sprogimo Nelaimėj 
Daug Žmonių

rsey City, N. J. — Spa- 
.3 d. mirė Ona Burke 
kaitienė) Palaidota spa- 
7 d. Liko dukters Ele- 
)na ir Elzbieta ir sūnūs 
s ir Juozas.

arny, N. J. — Lietuvių 
rų Tarnybinė Draugija 
i Women’s Service Aid) 
a rudens šokius spalių 

. Lietuvių Klubo salėje 

. vak. Gros Pavydžio or
as. Įžanga 65 centai, 
is bus skiriamas pirkti 
ių dovanas Harrisono ir 
ny lietuviams kariams.

Jok. Štokas, Js.

gg 2-1454

GRAŽYS Ir SŪNUS
KONTR AKTORIAI

>ka mūriniu namq slėnu H- 
(imą, plasteriavimą, šalipt- 
jementavimą ir kt darbus.

293 MAUJEB ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

44
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turi

matorius Dewey spa- 
tikrai prokuroriškai 
prezidento spalių 21 
. Jis nurodė, kad ir 
tų partijoje netrūko
ų izoliacionistų, kad 
prezidentas ne visa- 
ėjo už tarptautinį 
arbiavimą.

ewey pažymėjo nu- 
kad prezidentas 

ipčiuopama nepasakė
i ją, Italiją, Skandi- 

jšalis ir ,,kitas mažas 
s” Tikrai sveikintu- 

nematorių už kėlimą 
isvės šūkio, bet ar 
tikrai nuoširdi?

Rikoje yra daug lenkų 
kilmės balsuotojų, 

kiekvienoje kalboje 
ir mini Lenkijos ir I- 
ardus.

nai — Apdrauda 
ji norite pirkti ar par- 
namus, arba kai reika- 
apdrauda (insurance), 
ėkite kreiptis žemiau 
ėtu antrašu, kur Jums 
iai ir gerai patarnaus— 

P.MACHULIS
ESTATE & INSURANCE 

th St, Woodhaven 21, N. T. 

Forest Parkway Stoties) 

L Virginia 7-1896

Šiomis dienomis pranešta, | Rusų armija šioje savai- 
kad įvairiuose karo frontuo-; tėję smarkiai kaunasi Ryt- 
se savo gyvybes paaukojo prūsiuose. Puolimas pradė- 
šie lietuviai amerikiečiai ka- tas iš Lietuvos, iš kelių vie- 
riai:

Jonas Šakalis iš Bayonne,
N. J.

Jonas B. Balandis,
Serž., iš Elizabeth, N. J.

Leit. Clarence A. Balanda
iš Waterbury, Conn.

Viktoras Motejūnas iš Ro
chester, N. Y.

Petras P. Zaremba
New York, N. J.

Albertas Lukšas iš
Ind.

Leit. Jonas Matulevičius iš
Chicopee Falls, Mass.

Inž. Vladas Belevičius iš
Lawrence, Mass.

Viktoras Lukas iš Chica
go, Ill.

Vytautas Kregždis iš Wor-1 pustrečių metų, išsigelbėjo, 
cester, Mass. Į Jie išbėgo iš torpeduoto ja-

Leit. Jurgis Steponaitis iš ponų transporto ir vėliau 
Waterbury, Conn. 1 slapstėsi filipinų partizanų

Bruno Mankus iš Chicago, • globoje. Du pasiliko su parti
ni.

Stasys Gužaitis iš Pitts
burgh, Pa.

Vladas Žitkus iš Chicago,
Ill.

Antanas Dargužis iš
sterdam, N. Y.

Juozas S. Zikas iš
Chester, N. J.

Adomas F. Kaučis iš
ca, N. Y.

Jonas Rukštela iš Chica
go, UI.

IŠSIGELBĖJO 83 BELAISVIAI
Leyte saloje pranešta, kad 

' 83 amerikiečiai kariai, iš- 
jbuvę japonų nelaisvėje per

Rinkimu Kalbos

Cleveland. — Spalių 20 d. 
čia įvyko didelis sprogimas 
East Ohio Gas Co. dirbtuvė
je. Sprogo vienas gaso tan
kas, pasipylė liepsnos į visas 
puses. Ugnis pasiekė kitus 
gaso tankus ir taip ugnis ap
ėmė apie dešimtį blokų, ry
tinėje Cleveland© dalyje. Vi
soje apylinkėje kilo 
panika. Tūkstančiai 

'bėgo į visas puses.
Apie 1,500 asmenų

pastogės. Jais tuojau pasirū
pino Raudonasis Kryžius. 
Medžiaginiai nuostoliai sie
kia apie 15 mil. dol. žmonių 
aukų gali būti apie 200, o su
žeistų žymiai daugiau.

didelė 
žmonių

liko be

Am-

Port

Uti-

Hull Ligoninėje
Washington. — Valstybės 

sekretorius Cordell Hull nu
ėjo į laivyno ligoninę patik
rinti savo sveikatos.

Spalių 2 d. Hull sulaukė 73 
metų amžiaus. Nuo tos die
nos jis nebuvo išėjęs iš savo 
buto, nes jį vargino gerklės 
erzinimai. Nežiūrint to, sekr. 
Hull ėjo savo pareigas, kas
dien priimdamas savo sekre
torius ir pasirašydamas 
svarbius dokumentus.

i zanais, o kiti buvo saugiai 
iškelti į Naujos Gvinėjos li
gonines.

Šie išsigelbėję Amerikos 
karžygiai buvo Mindanao sa
loje nuo pat Bataano kriti
mo. Jie buvo verčiami dirbti 
sunkius aerodromų statymo 
darbus, o maitinami buvo la
bai silpnai.

Kai 
pradėjo 
Filipinų 
pradėjo 
kitur, į kitas stovyklas. Vie
na grupė buvo vežama trans
portiniu laivu, kurį lydėjo ki
ti laivai, šią grupę užpuolė 
Amerikos submarinas ir tor- 
pedavo. Laivui skęstant, ja
ponai šaudė mėginusius gel
bėti ir plaukiusius.

Išsigelbėję kariai pasako
ja šiurpius dalykus iš japo
nų nelaisvės, kur su jais la
bai žiauriai elgtasi.

Neliko nė dviejų savaičių 
iki šalies prezidento rinkimų, 
kurie bus lapkričio 7 d.

Abu kandidatai, praziden- 
tas Roosevelt ir gubernato
rius Dewey, pasakys dar po 
kelias kalbas.

Dewey spalių 24 ir 25 d. d. 
kalbėjo Minneapolyje ir Chi
cago j e.

Roosevelt spalių 27 d. kal
bės Philadelphijoje, o spalių 
28 d. — Chicagoje.

Robotines Bombas 
Ir Čia Gamina

Mūsų kariuomenės atsa
kingi asmens viešai pranešė, 
kad mažiausia dešimt lėktu
vų dirbtuvių per paskutines 
kelias savaites gamino robo-

Perlų Uostas. — Praėju- nas vėl pasirodė, šį kartą jo 
šioje savaitėje pradėtas ge- 1 daliniai išvyko dviem kryp- 
nerolo MacArthur įsiverži
mas į Filipinus sekasi labai 
gerai.

Gen. MacArthur vadovau
jami daliniai pirmiausia iš
lipo Leyte saloje, kuri yra 
pačiame Filipinų salų centre. 
Per pirmąsias dienas užimta 
mažiausia 12 miestelių. 
Fronto dydis išplėstas iki 25 
mylių. Užimti keli japonų a- 
erodromai.

Į Leyte salą išlaipinti tūks
tančiai Amerikos karių. Su 
jais drauge yra atvykęs ir 
Filipinų prezidentas Osmena 
su savo vyriausybės nariais. 
Amerikos invazijos karius 
dengia dideji bombonešiai, 
lėktuvnešiai, įvairios rūšies 
kovos laivai.

Leyte salos įlankoje ame
rikiečiai užėmė tris mažas 
salas, kurios yra geros ba
zės įsiveržimo laivams. Ley
te saloje veržimąsi pirmyn 
sunkina dideli lietūs, purvas 
ir pelkės.

Spalių 25 d. anksti ryte 
pranešta, kad japonų laivy-

tims. Juos tuojau puolė A- 
merikos laivų didieji lėktu
vai. Mažiausia trys japonų 
laivai nuskandinti. Ameri
kiečiai neteko vieno mažo 
lėktuvus vežiojančio laivo.

Paskutiniai pranešimai 
skelbė, kad Septintosios di
vizijos daliniai pasistūmė 7 
mylias pirmyn ir užėmė San 
Pablo aerodromą, šių kauty
nių metu buvo labai dideli 
karščiai.

Amerikos kariams labai 
daug pagelbsti filipinų par
tizanai, kuriems vadovauja 
pulk. Kangelon. Jis pareiškė, 
kad šiemet Leyte saloje par
tizanai buvo susirėmę su ja
ponais 304 kartus; šiose kau
tynėse jie užmušė 3,800 ja
ponų.

Papildomai pranešta, kad 
japonų laivyno puolimas bu
vo tolimam Pacifike tarp 
Formozos salos ir Šulu jū
ros. Kautynėse nuskandintas 
vienas Amerikos lėktuvežis, 
bet visa jo įgula drauge su 
kapitonu išgelbėta.

Amerikos lėktuvai 
dažniau pasirodyti 
pietuose, japonai 
belaisvius išsiųsti

Horthy Suimtas

Kitą savaitę bus daugiau; tines bombas. Tai visai to- 
politinių kalbų. kios pat bombos, kuriomis

vokiečiai naikino Londoną ir 
pietinę Angliją.

Nors pasakyta, kad Ame
rikoje robotinės bombos ga
minamos tik bandymams, bet 
kadangi ruošiamasi jų daug 
pagaminti, tad jos gali būti 
panaudotos ir kitam tikslui.

Teisia Išdavikus
Paryžius. — - Prancūzų 

teismas pradėjo svarstyti 
savo taūtos^Tscfavikų bylas. 
Kaltinami visi tie, kurie są
moningai bendradarbiavo su 
vokiečiais, pagelbėdami jiem 
kenkti prancūzams.

Pirmoji byla lietė laikraš
tininką George Suarez. Jis 
buvo vokiečių išleisto laik
raščio direktorius ir iš vo
kiečių gaudavęs 15,000 dol. 
mėnesiui.

Jis pasmerktas mirčiai.

IŠLAIKĖ V ARPUS

Naciams užėmus 
katalikai suskubo 
bažnyčių varpus ir 
juos žemėje. Dabar, 
vinę iš vokiečių vergijos, var
pus iškasa ir kabina į baž
nyčių bokštus.

Belgija, 
nuimti 

užkasti 
išsilais-

DE GAULLE VALDŽIA PRIPAŽINTA
----------------------------* 

ATVYKO HARRIMAN

Washington. — čia atvyko 
W. Averell Harriman, Ame
rikos ambasadorius Rusijai. 
Jis atvyko lėktuvu iš Mask
vos. kur jam teko dalyvauti 
Churchillio ir Stalino pasi
kalbėjimuose, kaip Amerikos 
stebėtojui.

Harriman tuojau padarė 
pranešimus prezidentui Roo- 
seveltui ir valstybės sekreto
riui Hulliui.

Washington: — Spalių 23 
d. Jungtinių Amerikos Vals
tybės pripažino generolo De 
Gaulle administraciją kaip 
laikiną Prancūzijos vyriau
sybę.

Panašiai pasielgė tą pačią 
dieną Anglija, Rusija, Kana
da, Australija, Brazilija n 
kitos valstybės.

Fordas Didins
Savo Gamybą

ėl Dewey šį kartą pa- 
Skandinaviją? Atsa- 
labai aiškus. Mat, 
otoje, kur jis spalių 
bėjo, gyventojai dau- 
yra švedų ir norve-

ės.
gi lietuvių kilmės 

ojų skaičius Ameriko- 
irodo kandidatams la
lantis veiksnys, todėl 
s vardas ir neskamba 

le politinėse kalbose.
neturi nė kiek suma- 
ūsų pastangų kovoje 

tuvių tautos gyvybės, 
1 teisės į laisvą ir ne- 
somą gyvenimą.
is dėlto Lietuva bus

rikos Lietuvių Tary- 
dovybės ir kolonijų at- 
> pasitarime spalių 18 
rtai pasiryžta sukelti 
dolerių Amerikos Lie- 

' f.j .Tarybos darbams pa- 
f(|ll J Niekam nėra paslap- 

joks planingas dar-

bas nėra įmanomas be ati
tinkamos paramos.

52 tūkstančiai skamba ne
mažai. Bet ką tai reiškia, kai 
prieš akis turi tuos didžiuo
sius darbus, kurie krinta ant 
Amerikos lietuvių visuome
nės. šiandie vienas iš svar
biausių ginklų kovoje dėl 
lietuvių tautos gyvybės yra 
gyvas spausdintas žodis — 
knyga, biuleteniai, įvairiausi 
informaciniai leidiniai. O 
tam reikia stambių sumų.

Suremkime pečius, 
glauskime gretas!

su

Bernas. — Berlyno radijas 
pranešė, kad Vengrijos val
dytojas admirolas Horthy 
yra Vokietijoje.

Spalių 15 d. adm. Horthy 
per Budapešto radiją buvo 
prašęs paliaubų iš Sovietų. 
Tuojau radijas nutilo, o Bu
dapeštas pateko į visišką na
cių kontrolę. Dabar vokiečiai 
skelbia, kad jie atleido admi
rolui už mėginimą ,,išdavi
kiškai pasielgti” ir suteikė 
prieglaudą.

Kaip yra iš tikrųjų, nėra 
žinių. Horthy gali būti pate
kęs į nacių nelaisvę, kaip 
gų karalius Leopoldas ir 
ti

Vatikanas Padėjo 
Belaisviams

VETERANAMS NĖRA SUVARŽYMŲ

bel-
ki-

Mūsų korespondentas iš 
Bostono praneša apie bolše
vikų suruoštą kermošių, ku
rį jie rengė demokratų par
tijos rėmimo vardu. Klaidi
no visuomenę skelbdami, kad 
dalyvaus senatorius Walsh ir 
kiti įžymūs demokratai.

Bet ne gi visada jiems pa
siseka suklaidinti visuomenę. 
Nė vienas demokratas neat
vyko, o publikos susirinko 
vos apie 150.

Didžiausiu pravadyrium 
buvo Bimba, kurs šį kartą 
kalbėjo Bostone ne kaip Lie
tuvos žmonių „šelpėjas”, bet 
kaip vargšų Lietuvos pabė
gėlių ir prokuroras, ir teisė
jas, ir egzekutorius! Jam tik 
šaudyti rūpėjo ir, matyti, no
rėjosi. Jis stengėsi pasirody
ti tikru strielčium!

Tai tokie žmonės rašo 
skundus prieš Bendrąjį Lie
tuvos Šalpos Fondą! Ir ne 
be reikalo jų skundai eina 
niekų niekais.

įkaitai.

Senatorius Bali 
Už Rooseveltą

Maskvos Spauda
Puola Persus

pri- 
tar-

gali

Washington. — Senatorius 
Joseph H. Bali, Minnesotos 
respublikonas, šios savaitės 
pradžioje pareiškė remsiąs 
prezidentą Rooseveltą, o ne 
savo partijos kandidatą, 
gub. Dewey.

Už Rooseveltą išėjo ir ve- 
lionies Willkie buvęs rinki
mų menedžeris Russell Da
venport. Abu šie respubliko
nai pažymi, kad šiuo metu 
svarbiausias klausimas yra 
užsienio politikos vedimas, 
kuriam Roosevelt geriau tin
kąs.

GIMĖ—MIRĖ

Cenzo biuras iš Washing
ton© pranešė, kad 1943 m. 
Amerikoje gimė 2,935,171, o 
mirė 1,459, 9.98 asmens.

Paul V. McNutt, Karo Dar
bo Jėgos Komisijos pirmi
ninkas, pranešė, kad šio ka
ro veteranams netaikoma 
darbo jėgos kontrolė.

McNutt paaiškino, kad tai 
padaryta su tikslu pagreitin
ti sugrąžintiems veteranams 
tarnybos gavimą ir nuimti 
kliūtims jų sugrįžimo į nor
malų gyvenimą.

Veteranų darbo jėgos kon
trolė sumažinama šiuo būdu:

1. Šio karo veteranams ne
bus privaloma gauti ar 
statyti įrodymą laisvės 
nybai pakeisti.

2. šio karo veteranai
būti samdomi be Jungtinių 
Valstybių Samdos Agentū
ros ar panašios įstaigos re
komendacijų.

3. Kiekvienas šio karo ve
teranas, norįs gauti tarny
bą su Jungtinių Valstybių 
Samdos Agentūros pagalba, 
turės teisę gauti iš minėtos 
įstaigos rekomendaciją bet 
kuriai, jo paties pasirinktai, 
tarnybai, nepaisant jokių 
kliūčių.

4. šio karo veteranai gali
būti samdomi, neatsižvel
giant nustatytų ribų. Bet 
tarnautojams šio karo vete
ranams bus daroma išimtis 
tik tuo atveju, jei tos apy
linkės samdos stabilizacijos 
programa leidžia daryti to
kią išimtį veteranams. Ki
tiems darbininkams, ne šio
karo veteranams, ši išimtis asmens 
netaikoma. t žeistų.

Maskva. — Sovietų laikraš
tis „Trud” paskelbė straip
snį, kuriuo smerkiamas Per
sijos ministeris pirmininkas 
ir užsienio reikalų ministe
ris Said Maraghei.

Sovietai buvo pareikalavę 
persų sutikimo leisti jiems 
naudotis aliejaus versmėmis 
šiaurinėje Persijoje. Šį reika
lavimą atmetė Persijos tau
tos atstovų rūmai. Maskvos 
spauda kaltina persų minis- 
terį pirmininką visokiais da
lykais.

Romą išvadavus iš nacių ir 
fašistų rankų, paaiškėjo, ko
kį didelį darbą yra nuveikęs 
Vatikanas, padėdamas susi
siekti su karo belaisviais. 
Tam reikalui Vatikane buvo 
įsteigtas specialus biuras ir 
jis nuo 1939 m. rugsėjo mėn. 
iki 1944 m. balandžio mėn. 
persiuntė net 4,455,830 laiš
kų, informacijų.

Karo belaisvių reikalu buvo 
palaikomas radijo susisieki
mas su 27 kraštais, o tele
grafu ir laiškais buvo pasie
kiamas kiekvienas kraštas 
pasaulyje.

Detroit. — Fordo automo
bilių bendrovė pranešė, kad 
tuojau po karo jos darbų pro
grama bus padidinta 150 mil. 
dolerių. Bendrovė ruošiasi a- 
tidaryti karo metui uždary
tas dirbtuves Buffalo ir Long 
Beach, Calif ir pastatyti dvi 
naujas dirbtuves St. Louis.

Fordo bendrovė apskai
čiuoja, kad po karo automo
bilių savininkų skaičius iš 30 
mil. pakils iki 40 miljonų.

Nauja Vyriausybė 
Islandijoje

DAUG BALSUOTOJŲ

New Yorko miesto balsuo
tojų registracijos daviniai:

Manhattan — 754,383 civi
lių, 80,504 karių.

Bronx — 635,606 civilių, 
76,428 karių.

Brooklyn — 1,121,604 ci
vilių, 142,147 karių.

Queens — 633,748 civilių, 
69,040 karių.

Richmond — 71,272 
lių, 7,009 karių.

DEGĖ UOSTAS

civi-

22Los Angeles. — Spalių 
d. čia uoste buvo kilęs gais
ras. Sunaikinta du laivai, 
200 pėdų uosto doko. Devyni 

žuvo, apie 100 su-

Generolo Sūnus 
Žuvo Fronte

Staunton, Va. — Amerikos 
Septintosios armijos Pran
cūzijoje vadas generolas 
Patch pranešė savo žmonai 
radiograma, kad spalių 22 d. 
Prancūzijos fronte žuvo jų 
vienintelis sūnus, kapitonas 
Alexander M. Patch, 24 me
tų.

Kap. Patch buvo ką tik su
grįžęs iš ligoninės, kur gy
dėsi žaizdas.

Washington. — Islandijos 
atstovybė pranešė, kad Is
landijos respublikoje, nau
jausioje nepriklausomoje 
valstybėje, įvyko vyriausy
bės permainų.

Nauju ministeriu pirmi
ninku yra Olafur Thors. Vy
riausybę sudaro po du atsto
vu nuo nepriklausomųjų, 
darbo ir socialistų partijų.

81 MIL. ASMENŲ 
TAUPO BONUS

Apskaičiuota, kad nuo 
1941 m. gegužės mėnesio iki 
1944 m. rugsėjo mėn. karo 
bonus įsigijo 81 milijonas as
menų. Jų nupirktų bonų ver
tė yra 33 bil. 687 mil. dole
rių.

ŽUVO 60 MISIJONIERIŲ

Roma. — Misijų sekmadie
nio išvakarėse, Tikėjimo Pla
tinimo Kongregacijos sekre
torius mons. Celso Costanti- 
ni pareiškė, kad šiemet dėl 
tikybos žuvo 60 misijonierių, 
jų tarpe vienas vyskupas.

21,267,750 DOVANŲ

Pašto vadovybė pranešė, 
kad per New Yorko paštą 
nuo rugsėjo 15 iki spaliu 16 
d. praėjo 21, 267,750 siunti
nių, kurie buvo daugiausia 
kalėdinės dovanos kariams 
užjūryje.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KRIKŠČIONIŠKOJI ASMENYBE

Mano Rože
Mano rožė, žvaigždė rožė!
Erdvė jos žiedus vilioja, 
Debesėliai ją apkloja, 
Ir tylus pasaulis vožia — 

žvaigždę rožę!

Ir ji žydi, puikiai žydi!
Ji švelniais kvapais alsuoja, 
Jai plaštakės plevėsuoja, 
Vėjas burtų jai pavydi, —

Puikiai žydi!

Mano rožė-džiaugsmo veidas!
Ir kentėti, ir bučiuoti,
Ir liūdėti, ir sapnuoti
Aš ją noriu... Aš jos aidas! — 

Džiaugsmo veidas!
Faustas Kirša

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
PAREIŠKIMAS VISUOMENEI

Minėtinos Sukaktys So. Boston, Mass
įši patarimai

su
kai

(Kristaus Karaliaus šventes 
proga).

Kas yra krikščionis? Tai 
gal nudėvėtas, bet ir retas 
klausimas. Niekas mūsų ne
klausia, kas aš esu ir kuo tu
riu būti. Nuo kūdikystės die
nų apsipratome su krikščio
nies vardu ir mums jis pasi
darė lyg savaime supranta
mas. Kenčia krikščionybė, 
kai jos nariai nebegalvoja 
apie savo esmę ir pašaukimą.

Krikščionies vardas juk 
kilęs iš Kristaus vardo — 
krikščionis yra tikras Kris
taus paveikslas. Krikščionies 
širdis, protas ir siela turi bū
ti panaši j Kristaus sielą. Jis 
jaučia, kaip Kristus, myli, 
kaip Kristus ir mąsto, kaip 
Kristus.

Krikščionis — tai didžiau
sias idealistas. Aukštieji ide
alai yra jo gyvenimo pulsas, 
jo laimė ir džiaugsmas. 
Krikščionies neįveikia pikta
sis blogio įstatymas, jo ne
suvilioja pagundų žavėjimas.

Krikščionis nepažįsta se
natvės ir jos įstatymo. Jis 
visada yra jaunas, jei ne kū
nu, tai savo dvasia. Jo ne
paliečia senatvės sudribimas 
ir tingumas. Jis neskaičiuo
ja „praktiškai”, kiek uždirbs 

~>pinigų už savo -idealizmą ir 
auką, jis neklausia, ar jam 
kas mokės, ar ne, ar kas ma
tys jo gerus darbus, ar ne, 
ar kas pagirs, ar papeiks.

Krikščionis yra principų ir 
linijos žmogus. Jis nedaro 
jokių kompromisų su nuodė
me. Jis žino, kad nuodėmė 
sendina, kad ji išplėšia idea
lizmą ir padaro žmogų žemei 
„praktišką”.

Dievo dovana
Krikščionis yra Dievo do

vana. Ją atnešė Kristus. Jis 
sujungė žmogų su Dievu am
žinu ryšiu: „Kas tiki Jį, tas 
turi amžiną gyvenimą”. Pri
imdamas žmogaus prigimtį, 
Kristus pašventino savo Die
vyste žmogiškumą, ir žmo
gus nuo to laiko vėl tapo die
višku kūriniu, naujuoju žmo
gumi. Kristus įliejo į mūsų 
sielas naują dvasią ir naują 
gyvenimą. Per jį mes tapo
me Dievo vaikai, o Dievas 
mūsų Tėvas. Tarp žmogaus 
ir Dievo buvo nuodėmė. Kris
tus turėjo ją pašalinti, kad 
galėtų apsigyventi mumyse. 
Kristus išlaisvino mus iš 
nuodėmės, bet dėl to „žmo
gaus Sūnus turėjo būti pa
keltas nuo žemės” (Jon. 3,4).

Ar Kristus, norėdamas at
likti tą žmogaus su Dievu su
taikinimo misiją, turėjo bū
tinai kentėti ir mirti? Taip, 
jis turėjo kentėti ir mirti, 
kad jo gyvenimas užgimtų 
jo mokiniuose. Kaip kviečių 
grūdas tik mestas į žemę ir 
apmiręs neša vaisiaus, taip ir 
Kristus tik save sunaikinęs 
galėjo sukurti žmonėse die
višką gyvenimą, atgimdyti 
juos iš vandens ir šventosios 
Dvasios.

Krikštas mirtyje
Šv. Povilas sako, kad mes 

esame pakrikštyti Jėzaus 
Kristaus mirtyje (Rom. 6,3). 
Liturginė krikšto prasmė yra 
panėrimas. Taigi mes esame 
paneriami į 'Kristaus mirtį, 
kad iš jos paimtume visus jo 
kančios nuopelnus ir malo
nes. Seniau krikštyjamasis 

jbuvo paneriamas į vandenį,;

ką simboliškai reiškė panė- 
rimą į Kristaus mirtį. Dabar 
panėrimas į vandenį yra pa
keistas vandens pylimu: 
Krikštas ir tikėjimas yra dvi 
sąlygos tapti krikščionimi: 
„Eidami į visą pasaulį, skel
bkite Evangeliją visam su
tvėrimui” (Mork. 16, 15-17). 
Per krikštą Dievo Dvasia, 
kuri gyveno Jėzuje, įeina į 
mūsų sielą, ją pakelia ir per
keičia: „Dievas siuntė savo 
Sūnaus Dvasią į jūsų širdis” 
(Gal. 4, 6). Su krikšto sa
kramentu prasideda dieviš
kasis gyvenimas krikščionies 
sieloje. Mes turime, kiek ga
lima dažniau, pakartoti savo 
dvasinį krikštą, numirti nuo
dėmei ir gyventi Jėzaus gy
venimu. Krikščionis yra tiek 
krikščionimi, kiek jis turi 
Kristaus dvasios ir gyveni
mo. Kristus yra krikščionies 
draugas kovos, kentėjimo ir 
džiaugsmo valandose. Kiek
vienas tikras krikščionis yra 
šventasis.

Tikroji karalystė
Šiandien daugiau negu ka

da nors reikia siekti krikš
čioniško šventumo. Mes turi
me vykdyti krikščionybę. Ar
ba ją įvykdysime gyvenime, 
arba ji pasitrauks iš gyveni
mo. Niekas nebegali tenkin
tis šiandien teorine krikščio
nybe. Ateina laikas, kada vi
si mes turėsime suprasti, jog 
krikščionybė nėra dievota 
svajonė ir jausmas, bet save 
užmiršusių ir atsižadėjusių 
karalystė, kur daugiau dir
bama, negu kalbama.

Šiandien mes tik gražiai 
kalbame ir jaučiame, bet ne
darome. Krikščionybę verti
nam poteriais ir bažnyčios 
lankymu. Iš pareigos į baž
nyčią nueiti ir poterius su
kalbėti — jau viskas. Jeigu 
Jėzus būtų kūręs tik tokių 
krikščionių bendruomenę, tai 
krikščionybė seniai jau būtų 
žlugusi. Krikščionybė yra uo
la ir auka. Mes keliaujame 
lyg ant kietos, be dvasios uo
los, kad iš jos išskeltume gy
vybę ir dvasią. Kas turi eiti 
uolėtu keliu, tas pats turi bū
ti kietas, kaip granitas.

Nepakeliui išlepusiems!
Kristus aiškiai pasakė, kas 

lauks jo mokinių: būsite ne
kenčiami, išduodami mirti, 
kryžiuojami ir žudomi (Mat. 
10, 16). Taigi, krikščionies 
kelias ne šilku ir aksomu 
dengtas ne skaniu valgiu ar 
gėrimu pasaldintas, bet ge
ležimi, krauju ir ugnimi grįs
tas. čia nepakeliui minkštie
siems ir išlepusiems!

Visada atsimintina didžio
jo airių kunigo jėzuito Doyle 
gyvenimo programa:

1. Niekuomet nevengti 
kentėjimų;

2. Iš dviejų dalykų rinktis 
sunkesnį;

3. Kiekvieną progą atsiža
dėti savęs;

4. Visuomet save klausti: 
kokią auką šiandien dar ga
lėčiau padaryti Kristui?

Krikščionis turi kasdien 
nugalėti ir suvaldyti save ir 
siekti krikščioniško tobulu
mo. Jam reikia aukotis dėl 
krikščionybės idealų ir visai 
save užmiršti, nes krikščio
nybė buvo ant kryžiaus su
kurta, ir auka yra jos esmi
nis punktas. Be kryžiaus ir 
aukos nėra krikščionybės. |

Jaunystes Daina
Ei, jaunyste, tu galinga,
Tu linksma, šviesi, audringa, 

Kaip žaibai dausų!

Nieks tau kelio neužtrenkia, 
Tau pasaulis galvą lenkia

Iš kovos balsų

Jei pasišventė jaunystė,
Kas pasauly gal išdrįsti

Jos mėgint jėgų!

Kovose jai laimė duota.
Drąsiai eis apvainikuota

Laurų vainiku
Putinas

Kas krikščionybėj ieško tik 
materialinės laimės ir šio pa
saulio džiaugsmų, kas po 
kiekviena fizine nelaime ar 
nepasisekimu kaltina Dievą, 
kam jis apleido žmogų, tas 
greit nusivils krikščionybe.

Didžiosios dovanos
Krikščionybė nėra kokia 

nors grupė, kur susibūrę 
žmonės tik prašytų, o Visa
galis Dievas būtų įpareigotas 
visuomet išklausyti. Krikš
čionis žino, kad jis priklau
sydamas krikščionybės daro 
ne Dievui malonę, bet ieško 
joj sau amžinosios laimės. 
Tikras krikščionis lengviau 
Dievui dėkoja, negu Jį prašo, 
lengviau duoda, negu ima. 
Jis žino daug ir už ką Dievui 
dėkoti: už Jėzaus kančią ir 
mirtį, už atpirkimą ir jo sie
los atnaujinimą per krikštą, 
už gyvenimo duoną — šv. 
Komuniją, už jaunatvę, už 
mylinčią širdį ir ypač už tai, 
kad jis yra katalikų Bažny
čios narys ir kad gali daly
vauti jos atpirkimo paslap
tyse.

Krikščionis myli Dievą, 
kaip savo geriausią Tėvą, 
kurs žino, ko reikia jo vai
kams, kurs mato jų nelai
mes ir nepasisekimus. Jis 
mielai paklusta savo Tėvo 
valiai ir norams. Jis karto
ja kasdien širdyje, ne lūpose, 
savo Viešpaties maldą: „Te
esie Tavo valia”... Pildyda
mas Tėvo valią krikščionis 
nebijo jokių aukų ir kančių, 
net kraują ir gyvybę yra pa
siryžęs jai paaukoti.

Tikrasis žmogus
Krikščionis myli savo Baž

nyčią, jos pasiaukojusius va
dus, jos visą vidujinį gyveni
mą ir išorinę santvarką. Jis 
myli savo vienminčius bro
lius, su jais jis jungiasi į ka
talikiškus būrius bei organi
zacijas — dirbti savęs tobu
linimo ir pasaulio sukrikš- 
čioninimo darbo. Kas neda
lyvauja tame darbe, atvirkš
čiai, dar jį pajuokia ir smer
kia, tas jau nebėra krikščio
nis, nors kiekvieną sekmadie
nį eitų į bažnyčią.

Lengviau yra tikėti, negu 
gyventi, kaip tikėjimas mo
ko. Turime daug tikinčių 
žmonių, bet maža tą tikėjimą 
praktikuojančių. Reikia, kad 
mes išmoktume ne tik tikėti, 
bet ir gyventi, kaip tikėji
mas moko. Tikinčiojo gyve
nimas, kaip jau matėme, yra 
nuolatinis savęs nugalėji
mas, kova su nuodėme bei 
savo egoizmu ir katalikų ti
kėjimo praktikavimas. Taigi, 
krikščionis yra tikėjimo ir 
gyvenimo žmogus.

K. S.

Amerikos Lietuvių Taryba susirinko į savo metinį 
važiavimą New Yorke, McAlpin viešbutyje, tuo metu, 
Lietuva jau buvo baigiama apvalyti nuo Vokietijos gink
luotų jėgų.

Sovietų Sąjungos Raudonoji armija įėjo į Lietuvos 
žemę. Paskui ją tačiau sekė ginkluoti NKVD būriai, kurie 
tuojau ėmė siausti Lietuvoje, kaip barbarai, puldami ra
mius gyventojus, žudydami juos arba masėmis varydami į 
Rusijos gilumą. Pradėjo kartotis, tik dar baisesnėje for
moje, bolševikų žiaurumai, kuriuos Lietuva pergyveno pir
mosios sovietų okupacijos laikais.

Pabėgusieji nuo to baisaus teroro į Švediją žmonės 
šaukėsi mūsų pagalbos. Todėl Amerikos Lietuvių Taryba 
atsikreipė į prezidentą Rooseveltą ir valstybės departmen- 
tą Washingtone, prašydama užtarimo Lietuvos žmonėms, 
ir gavo valdžios užtikrinimą, kad ji dės visas pastangas 
apginti nekaltus žmones nuo persekiojimo.

Pagalbos akcija tačiau turi būti tęsiama toliaus — tol, 
kol mūsų tėvų kraštui ir jo žmonių gyvastims nepaliaus 
grėsęs pavojus. Šituo sumetimu Amerikos Lietuvių Tary
ba sušaukė į New Yorką savo metinio suvažiavimo proga 
Veikėjų Pasitarimą, kviesdama į jį A. L. T. skyrių atsto
vus, draugijų sąryšių komitetus ir žymiausius veikėjus iš 
kolonijų.

Šio Veikėjų Pasitarimo dalyviai dviejuose posėdžiuose, 
kurie buvo atlikti spalių 18 d., vienbalsiai pritarė padary
tiems iki šiol Amerikos Lietuvių Tarybos žygiams ir iš
reiškė pageidavimą, kad į Lietuvos gelbėjimo bei jos tei
sių gynimo darbą būtų įtraukti kiek galint platesni mūsų 
visuomenės sluoksniai visoje Amerikoje.

Jie pasižadėjo patys darbuotis ir raginti kitus geros 
valios lietuvius savo kolonijose, ir nutarė, kartu su Ame
rikos Lietuvių Taryba, atsišaukti į visus Amerikos lietu
vius, kurie geidžia laisvės ir gerovės savo senolių žemei, 
kad jie sukrustų ir imtųsi be atidėliojimo vykdyti sekan
čius sumanymus:

a.
b.

c.

d.

e.

informuoti apie padėtį Lietuvoje vietinę spaudą; 
susisiekti su savo distriktų kongresmanais ir savo 
valstybių senatoriais, reikalaujant jų paramos ne
kaltai skriaudžiamiems Lietuvos gyventojams;
organizuoti masinius mitingus, kad jie įvyktų ne 
vėliau kaip šių metų lapkričio ir gruodžio mėnesiuo
se, ir atitinkamas rezoliucijas siųsti valdžiai, kon- 
gresmanams ir senatoriams į Washingtoną;
tuojau pradėti ruoštis iškilmingiems Vasario še
šioliktos minėjimams;
imtis energingo aukų rinkimo Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbams paremti, Informacijos Centro

— Spalių 28 d. bus 5 m., 
kai po sutarties su SSSR Lie
tuva perėmė Vilnių. Liūdna, 
kad šią sukaktį švenčiame, 
kada ne tik Vilnius, bet ir 
visa Lietuva bolševikų oku
puota.

— Spalių 28 d. sukaks 5 
m., kai mirė inž. pulk. lt. Pr. 
Glaudutis.

— Spalių 31 d. sueina 20 
m., kai Lietuvoje buvo įkur
ta Šv. Cecilijos muzikos 
draugija.

— Lapkričio 1 d. — 25 me
tai nuo mirties gabaus meni
ninko, rašytojo, veikėjo Tado 
Daugirdo, kurs nemažai Lie
tuvos senovės paslapčių at
skleidė, bekasinėdamas mil
žinkapius, betyrinėdamas 
praeitį.

— Lapkr. 18 d. Latvijos 
nepriklausomybės paskelbi
mo diena — Latvijos šventė.

— Lapkr. 20 d. bus kun. 
J. Valantiejaus, Waterburio 
klebono 30 metų kunigystės 
sukaktis.

— Lapkričio 25 d. sueina 
25 m. nuo tų baisių skerdy
nių, kada bolševikai suėmė 
Sibiro lietuvių batalijoną ir 
karininkus bei kareivius kar
dais užkapojo.

— Lapkr. 25 d. penkeri me
tai nuo mirties kan. Vinco 
Jarulaičio, kurs pasižymėjo 
bažnyčių statymu, buvo iš
rinktas atstovu į Pirmąją 
Dūmą, buvo sudaręs bendro
vę išpirkti dvarus iš ponų ir 
žemę perleisti valstiečiams; 
žymus visuomenės veikėjas.

— Lapkr. 26 d. bus 80 metų 
nuo mirties T. Narbuto, kurs 
savo raštuose iškėlė daug is
torinės medžiagos apie Lie
tuvos praeitį.

— Lapkr. 30 d. sueina 25 
m., kai Lietuvoje buvo įsteig

BAL. Š. F. Skyrius veiku
Neseniai įsikūręs B.A.L.L

Fondo Skyrius energing Meto Kietojo Kuro 
darbuojasi. Spalių 1 d. M ^ja teikia šešis 
nicipal salėje turėjo masi 
mitingą, kur • dalyvavo ap

ii zjs namų savrnin- 
TOIintiems gauti kuo

vaiklai išplėsti ir kitiems būtiniems Lietuvos gel- darbo^ žmonių laikraštis 
bėjimo reikalams.

Veikėjų Pasitarimas išreiškė pageidavimą, kad iki a-
. teinančio., vasalo,, mėnesio pabaigos būtų sukelta šitiems ■ 
.tikslams, per visas kolonijas, ne mažiau, kaip $50,000.00.

Pasitarimo dalyviai, be to, vienbalsiai pasisakė už tai, 
kad ateinančiais metais tinkamu momentu būtų sušauktas 
Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas, ir įgaliojo Ame- 

1 rikos Lietuvių Tarybą paskirti jam laiką, atsižvelgiant į 
karo padėtį ir kitas aplinkybes.

Taigi, visi stokime į darbą, kad būtų išgelbėti ir ap
saugoti nuo pražūties Lietuvos žmonės; kad greičiausiu 
laiku būtų laimėtas karas; kad būtų įsteigta pastovi ir 
Atlanto Čarterio dėsniais pagrįsta taika; ir kad būtų ats- 

; tatyta nepriklausoma, laisva ir demokratinė Lietuvos Res
publika !

Veikėjų Pasitarimo Prezidiumas:
L. Šimutis — pirmininkas
Peter L. Pivorunas ir J. V. Grinius — 

vicepirmininkai
P. Grigaitis — sekretorius
J. Boley ir A. Devenienė — 

sekretoriaus padėjėjai
M. Vaidyla — iždininkas

IŠ A. L. TARYBOS ■ SUVAŽIAVIMO

500 žmonių. Kalbėjo Liet -Įilinios iš kaip gali- 
vos garbės konsulas A. ši gailio kiekio^ anglių, 
na, Dr. Paul Jakmauh, ad gracija pareiškė, kad 
Cunys, „Kel.” red Michels (privertė sumažinti 
nas ir kun. Dr. A. Bruži $ antracito anglių 
Dainavo Gabijos choras ^giau 87 ir pusės 
Dr. J. Antanėlis su S. Pa <4 normalaus žiemos 
ra. Jaunųjų tautinių šok kiekio, 
grupė pašoko keletą šokių ... 
išpildė vaizdelį „Vai, Varį ’ 
Varge”. Gauta apie 200 n ^apkamšyk namus 
rių . pastatus, įstatyda-

Vakare įvyko šeimynišk > T* "J"' 
vakarėlis. Pelno liko $104.(

Gauta drapanoms pati 
pos Amerikos Legijono f 
Dariaus Posto buveinė- 
Drake School ir parapij 
salėje, E. 7th St. \ .

Drapanų rinkimo vajai $ instrumentą, 
pradžioje, lapkričio 5 d., ru ^bario temperatūra 
šiama vakarienė lietuvių 
Įėję.

Stalino „Strielčiai”
Spalių 15 d. Munici 

Building salėje raudonos įįomą erdVę užda- 
diktaturos garbintojai bu 
suruošę prakalbas už „dena 
kratiją”. Per Minkų radiją 
plakatais apgaulingai gar 
no, kad kalbės senatori 
David I. Walsh, kongresu 
nas McCormack ir Bosto 
mayoras Tobin, bet viet 
lietuvių neapgavo. Susirin 
iš visos apylinkės tik kitiei 
vergiją peršantieji komun 
tų pasekėjai, apie 150 asa 
Nei vienas iš viršaus 1 
nėtų vyrų nepasirodė. Kali 
jo tik ex-tautininkas, ex-n 
todistas, ex-unitarijon 
„profesorius” ir Bimba 
Brooklyno. Vedėju buvo v 
tos namų agentas A. Ku 
tis.

Bimba šį kartą kalbi
; kaip tikras Stalino „strie i tikimasi pa
čius”. Sakė, kad visi tie 1 abrėžto tikslo — su- 
tuviai, kurie, užeinant Sov įaų milijoną tonų 
tų armijai į Lietuvą, pabė . „Popierinių šven- 
į Švediją, būsią sugrąži reikalauja, kad 
atgal į Lietuvą, Kauną ir A į pasiskirtų dienas, 
nių. Prieš juos būsią iški 
ta apkaltinimai, jie būsią 1 
teisti ir sušaudyti. Girdi 
Suomiją buvo pabėgę 1 

.šimtai estų, bet jie jau ti Oemos turistai

jy apkamšyk namus 
į pastatus, įstatyda-

-įjangstydamas ply-

įiiėk šildymo įtai- 
;k įyk, pataisyk, netin- 
į pakeisk naujo- 
aisyk temperatūrai

s jjia, kiek reikalin- 
' įtai ir patogumui.
$ pečių reguliariai, 
jtidarinėk durų ir 
s reikalo.

:tBgU konservą vi 
mas

,.Darbininkas”. Dabar bolše
vikai daugelį prie to puikaus - 
laikraščio dirbusių žmonių j 
yra areštavę, į Sibirą ištrė-1 

jų vienintelis nusikalti
mas, kad rūpinosi darbo žmo- 

. nių gerove ir buvo pasidarę 
i įtakingi Lietuvos liaudyje, 
drauge palaikydami patrijo- 
tinę nuotaiką.

— Spalių 10 d. sueis pen
keri metai, kai buvo pada- 
ryta Lietuvos sutartis su So-’ žinti sovietams. Tik 
vietų Rusija Uz suteikimą kg ar jau .. sušaudj 
teises Įsikurti Raud. Armijai 
bazes Lietuvoje, Rusija suti
ko Lietuvai perleisti Vilnių, 
drauge pasižadėdama nesi
kišti į Lietuvos vidaus reika
lus ir gerbti Lietuvos nepri
klausomybę. Kaip žinome, 
vėliau, 1940 m. birželio 15 d. 
bolševikai šią sutartį sulau
žė, įvesdami savo kariuome
nę, okupuodami Lietuvą.

— Spalių 10 d. sueis 50 m. 
amžiaus kun. 
kurs šio karo pradžioje bu
vo Vilkaviškio kunigų semi
narijos rektoriumi.

— Spalių 15 d. sueina 20 
į metų, kai buvo įkurta Dot-

Bartkui,

Tęsiant Amerikos Lietuvių Į Suvažiavimo dalyviai ati-
Tarybos metinį posėdį, š. m. j džiai sekė pranešimus ir gy- 
spalių 18 d., McAlpin viešbu-įvai dalyvavo diskusijose, kas

-i-----'sav0 ruožtu prisidėjo prienuvos Akademija, daug pri-
ALT atliktų darbų nušvieti- J sidėjusi prie žemės ūkio kė-

ty, New Yorke, įvyko plates
nis suvažiavimas, dalyvau
jant Tarybos skyrių atsto
vams. Suvažiavime buvo at
stovaujamos centrinės orga
nizacijos ir 15 ALT skyrių. 
Kiti skyriai atsiuntė savo 
pritarimą ir pageidavimus 
raštu. Posėdyje dalyvavo 70 
asmenų.

Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė pirm. L. šimutis 
(ALT pirm), vicepirmininkai 
P. Pivarūnas ir J. V. Grinius, 
sekr. Dr. P. Grigaitis, sekre
toriaus padėjėjai J. Bulevi- 
čius ir E. Devenienė. Į rezo
liucijų komisiją įėjo adv. K. 
R. Jurgėla, teisėjas J. Zuris, 
V. T. Kvetkas, J. Arlauskas 
ir A. Viznis.

Suvažiavimas išklausė ei
lę pranešimų — apie ALT at
liktus darbus (referavo Dr. 
Grigaitis), finansus (M. Vai- 
dyla), Lietuvos šalpa (kun.

mo bei davė mintį naujiems 
darbams pradėti.

Tarp svarbesnių nutarimų 
pažymėtini šie:

— Suintensyvinimas karo 
pastangų;

— Masinių mitingų visose 
kolonijose dar šiais metais 
pra vedimas;

— Saitų sustiprinimas su 
įvairiomis Lietuvos Nepri
klausomybei palankiomis a- 
merikiečių organizacijoms;

—ALT Skyrių tinklo plė
timas;

— Finansinės kvotos tarp 
ALT skyrių paskirstymas 
(minimalė kvota nustatyta 
$50,000.);

— Pasirengimas 16 vasa
rio iškilmingiems minėji
mams.

— Nusistatymas ruoštis

limo Lietuvoje.
— Spalių 17 d. žinomam 

Lietuvos poetui, rašytojui V. 
Krėvei-Mickevičiui sueis 60 
m. amžiaus.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

Dr. J. Končius), Informaci- prie Amerikos Lietuvių Vi
jos Centro veikla (adv. Jur
gėla), bendradarbiavimą su 
latvių ir estų organizacijo- 

įmis (L. Šimutis), politinę 
j veiklą (K. Jurgėla) ir t. t.

suotiniojo Kongreso; ir
— Bendradarbiavimo su 

latviais ir estais pastoviais 
pagrindais organizavimas.

LAIC.

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.

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

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

lunybos Vadovybės 
a taupymas svar
ai karo medžiagų, 

... u iris, oda ir pan., 
' jį karo pabūklams 
, .bus visu atsidėjimu 

*0 .■ nežiūrint į lapkri- 
p : įvyksiantį Konser

vus uždarymą.

i daviniais, popie
čio vajus, pagal va- 
popierinių švenčių” 

iar yra varomas pū- 
j ir susilaukia nuo- 
gyventojų paramos;

„Popierinių šven-

nupirktos prekės 
sb tik būtiniausiu

I Monroe Johnson,
Švedija būsianti pakratę 'W® Įstaigos di-

Todėl, pareiškė Bimba,
Švedija i
Suomija) būsianti pagrie

įspėja žiemos tu-
pCLl ClOJtYC JDiJULIUa, , 7, ’ ¥,

(tur būt taip, Pa‘
- - - -, 'gali pritrūkti prie-

už sprando ir pakratyta t r sugrįžti is Flo- 
kad ji visus pabėgėlius Pietinių kuror- 
rėsianti grąžinti atgal, jų pačių, nes 
būsią tiems pabėgėliams ' ‘.kjMportacija te
tos nei Švedijoj, nei Portu lr 
Ii jo j, nei Argentinoj. 1 
„kvislingai ir fašistai” iš 
sur būsią surinkti ir suš 
dyti. Juokėsi Bimba iš k 
Končiaus pastangų še 
Švedi j on pabėgusius li< 
vius B.A.L.Š. Fondo pinigi 
nes jie vistiek būsią suš 
dyti. į

Baisu darėsi klausant 
išsigimėlį skelbiant bro 
dybės idėją. Nesuprantai I 
ir jo drąsa grąsinant suš t 
dymu visų „kvislingų” ir 
šistų. Juk žinome, kad kad su jumis, panel 
ševikai visus tuos apšau '®su nepakenčiamas 
kvislingais, fašistais ar ' ^Parėjau? 
lerininkais, kurie tik dr; niekuo. Tai matyt 
prieš juos ar prieš Rusi ...............
diktatorius išsitarti ir jie 
netūpčioti. Pavyzdžiui ti ^. .
Kubilius, kurs kalbėjo j M Rusiją, 
miau Bimbos, akcentuoji kelionės, pone! 
čiai pareiškė, kad respul U maniau, kad nuė, 
konų kandidatas į vicepn 0 rankas, ir staml 
dentus, dabartinis Ohio | 'kai pamanau jį atgal 
bernatorius, John Brie Wa, nesierzinkim vie 
esąs „didelis fašistas”. Wat?
dėl, pagal Bimbos pareigi apie Junoną, — 
mą, išeitų, kad ir jį lau balsu.
toks pat likimas kaip tų : $ mažoji -giminaite, 1 
laiminau noHpcrplill Žtvpdii

iitij pietinių kuror-

užimta dviejų ka-

J(

® DĖDE IR
MANO K

Vertė A Vaičiui

(Tęsinys)

koks kurkinas! K 
■Ašbuvau stipriai tuo 
" mano Dieve... sveik

usi nepakenčiamas 
Ji Parėjau?

lydėti į paskutinę
— sušuko jis i 

dar nemiriau, žin

pamanau jį atgal 
nesierzinkim vie 

Wat?

laimingų pabėgėlių švedi;

Tur būt, Bimba pamir ^sauir negrįžo 
kad raudonoji armija dar j ^Qo • n§ 
bai toli nuo Jungtinu Ame (^toant ledo 7 
kos Valstybių, kad taip d. ^Dusižud , _ 
šiai pradėjo visiems grąsįį L ,
ti sušaudymu. IWkaip aš jįir i

buliau.



sėtinos Sukaktys
Spalių 28 d. bus 5 m., 

io sutarties su SSSR Lie- 
perėmė Vilnių. Liūdna, 
šią sukaktį švenčiame, 
ne tik Vilnius, bet ir 

Lietuva bolševikų oku- 
a.

Spalių 28 d. sukaks 5 
zai mirė inž. pulk, lt Pr. 
dutis.
Spalių 31 d. sueina 20 

tai Lietuvoje buvo įkur- 
Šv. Cecilijos muzikos 
gija.
Lapkričio 1 d. — 25 me

mo mirties gabaus meni- 
o, rašytojo, veikėjo Tado 
*irdo, kurs nemažai Lie- 
s senovės paslapčių at- 
dė, bekasinėdamas mil- 
apius, betyrinėdamas 
itį.

Lapkr. 18 d. Latvijos 
iklausomybės paskelbi- 
iiena — Latvijos šventė.

Lapkr. 20 d. bus kum 
alantiejaus, Waterburio 
ono 30 metų kunigystės 
.ktis.

Lapkričio 25 d. sueina 
i. nuo tų baisių skerdy- 
kada bolševikai suėmė 

'o lietuvių batalijoną ir 
trinkus bei kareivius kar- 
užkapojo.
Lapkr. 25 d. penkeri me

nuo mirties kan. Vinco 
laičio, kurs pasižymėjo 
yčių statymu, buvo iš- 
tas atstovu į Pirmąją 
ią, buvo sudaręs bendro- 
ipirkti dvarus iš ponų ir 
? perleisti valstiečiams; 
is visuomenės veikėjas. 
Lapkr. 26 d. bus 80 metų 
mirties T. Narbuto, kurs 
raštuose iškėlė daug įs

iės medžiagos apie Lie- 
s praeitį.
Lapkr. 30 d. sueina 25 

:ai Lietuvoje buvo įsteig- 
darbo žmonių laikraštis 
’bininkas”. Dabar bolše- 
i daugelį prie to puikaus j 
■aščio dirbusių žmonių ( 
areštavę, į Sibirą ištre-( 
jų vienintelis nusikalti-. 
kad rūpinosi darbo žmo-:

Uų
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NAMINIS VIDAUS FRONTAS
Fondo j K v. . . 
(W ' Sesi patarimai 
nieipjĮ^

Kuro 
šešis 

“vv ^tius namų savinin- 
08 norintiems gauti kuo 
an 1 šilimos iš kaip gali- 

žesnio kiekio anglių, 
stracija pareiškė, kad 

: privertė sumažinti 
Irmą antracito anglių 

“ laugiau 87 ir pusės 
čio normalaus žiemos 
tsargų kiekio.
imai yra šie: 
irai apkamšyk namus 
s pastatus, įstatyda- 
rigubus langus bei du- 
ūždangstydamas ply-

nutilai Met0 Kiet°j° 
RA.11 Stracija teikia

rų laimėjimo pagelbėjimu ir 
neturi galimybės patenkinti 
visų civilinių reikalavimų, o 
ypatingai tų, kurie nieko 
bendro neturi su karo pas
tangomis.

Prašo vengti kelionių

AMERIKA

Dainai

Varge* 
riy.

vakarį

P08^

Karo Gamybos V. prisidėjo 
prie Apsaugos Transportaci- 
jos Įstaigos atsišaukimo į 
tautą vengti nesvarbių kelio
nių, kad liktų daugiau vietos 
būtiniems kariuomenės per
vežiojimams, kare sužeistų
jų veteranaų kelionėms ir as
menims, keliaujantiems 
finais karo reikalais.

bū-

TAKSŲ SKAIČIAVIMAS LENGVINAMAS Chicago, Ill.
Civic Opera vėl ruošiasi 

savo sezonui. Mūsų lietuviai, 
kurie mėgsta operas, galės 
girdėti mūsų dainos pažibą 
Algirdą Brazį, kuris yra šios 
operos grupėj.

Prof. Kazys Pakštas,

kyta, kad j jį yra įtraukti 
reikalingiausi klausimai ir 
nurodymai, tuo padarant jį 
tinkamu daugeliui samdinių 
vartoti kaipo pajamų dekla
raciją. Pertvarkytoji išskai
tų kvito forma pavadinta 
Form W — 2 (Rev).

Šitą naujos formos išskai
tų kvitą gali vartoti pajamų 
mokesčių reikalams kiekvie
nas, kurio pajamos 1944 me
tais buvo mažesnės, negu 
$5000, susidedančios vien tik 
iš algos, parodytos pajamų 
kvite. Visi kiti mokesčių mo
kėtojai privalės savo paja
mas mokesčių reikalams pa
reikšti blankoj Form 1040, 
kuri, pagal naująjį įstatymą 
taip pat yra suprastinta.

Išskaitų kvitą vartojantis 
mokesčių mokėtojas turės jį 
išpildyti ir paštu nusiųsti 
vietiniam mokesčių rinkėjui 
(kolektoriui) nevėliau 1945 
metų kovo 15 d. Mokesčių 
rinkėjas apskaičiuos, kiek 
jam mokesčių mokėti ir pra
neš, kiek jis papildomai pri 
valo sumokėti, arba grąžins 
skirtumą, jei mokesčių mo
kėtojas yra per daug įmokė
jęs.

Joseph D. Nunan, Jr., mo
kesčių komisijonierius, pra
nešė, kad apie 30,000,000 adr- 
bininkų ir tarnautojų bus pa
lengvintas 1944 metų mokes
čių apskaičiavimas, vartojant 
tam reikalui darbdavių iš
duodamus išskaitų kvitus.

Prisilaikydamas 1944 metų 
Asmeninio Pajamų Mokesčių 
Įstatymo, mokesčių komisi
jonierius leido tam reikalui 
vartoti išskaitų kvitus, ši 
nauja tvarka palengvins 30,- 
000,000 darbininkų ir tarnau
tojų pajamų mokesčių mokė
jimą, leidžiant jiems pareik
šti ant išskaitų kvito vien 
tik, kiek jie pajamų turėjo, 
kokiomis mokesčių išimtimis 
naudojasi, nereikalaujant iš
pildyti reguliaraus pajamų 
mokesčio blanko, Form 1040.

Įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas darbdavys, nevė
liau sausio 31 dienos, išduo
tų kiekvienam samdiniui iš
skaitų kvitą, kuriame būtų 
nurodyta, kiek algos samdi
niui išmokėta per pereitus 
metus ir kiek iš jos išlaikyta 
pajamų mokesčiams. Išskai
tų kvito forma taip pertvar

Kun. Dr. Vincentas An- 
driuška, Marianapolio aukš
tesnės mokyklos vyresnysis, 
sakė pamokslus 40 vai. at
laiduose didžiulėj šv. Alfon
so bažnyčioj, Baltimore, Md. 
Šios parapijos energiškas 
klebonas yra kun. Dr. L. 
Mendelis.

90 Amerikos divizija turi 
daug karių iš Chicagos. Ši 
divizija padarė garbingą žy
gį nuo S. Hilaire iki Lemans, 
Prancūzijoje, per tris dienas. 
Sofijos Skidlienės sūnus, Pfc. 
Vladas Skidlas, yra vienas 
iš lietuvių, priklausančių 
narsiam karių pulkui.

rApžiūrėk šildymo įtai- 
I valyk, pataisyk, netin- 
- dalis pakeisk naujo- 
5 taisyk temperatūrai 
t Duoti instrumentą.

kambario temperatūra 
i žema, kiek reikalin- 
dkatai ir patogumui.

* klyk pečių reguliariai. 
? Ueatidarinek durų ir 

be reikalo.
ešildomą erdvę užda-

Drakej 
salėje.?'

pradir.

SUlUoį;

kratįjf
medžiagų konservavi

masDO, į

Davidl
1135 & > Gamybos Vadovybės

imu, taupymas svar
ai jjų karo medžiagų, 
išvBfcr jopieris, oda ir pan., 
vergiją ngų karo pabūklams 

ti, bus visu atsidėjimu 
tas, nežiūrint į lapkri- 
d. įvyksiantį Konser- 

o Skyriaus uždarymą.
lybos daviniais, popie- 
iipymo vajus, pagal va- 
ą „popierinių švenčių” 
' dabar yra varomas pil- 
sičiu ir susilaukia nuo- 
)s gyventojų paramos; 

fcaiptih žio 31 d. tikimasi pa
ras, š užsibrėžto tikslo — su- 
tuvinĖ vieną milijoną tonų 
tųarcii io. „Popierinių šven- 

. , M )lanas reikalauja, kad
gerove ir buvo pasidarę kgg pagįgkįrtų dienas,
ng! Lietuvos liaudyje, nupirktos prekės
ge palaikydami patnjo-1 jamos tik būtiniausiu
nuotaiką. L
Spalių 10 d. sueis pen-
metai, kai buvo pada- ^į jjami žiemos turistai 
Lietuvos sutartis su So- ’^7 1 

į Rusija. Už suteikimą 
s įsikurti Raud. ArmijaiF

tiįpis 
Nei re 
nėtųvr.
jotika
todiste

Brat L 
tos rf’

k. J.
portacijos Įstaigos di- 

3 Lietuvoje, Rusija suti- švediį nūs, įspėja žiemos tu- 
, kad šią žiemą ir pa- 
, jie gali pritrūkti prie- 
} atgal sugrįžti iš Flo- 
ar kitų pietinių kuror- 

somybę. Kaip žinome, įg/jj c kaltė bus jų pačių, nes

jetuvai perleisti Vilnių, 
ge pasižadėdama nesi- švedji 
į Lietuvos vidaus reika- Suomi}! 
r gerbti Lietuvos nepri-

u, 1940 m. birželio 15 d. 
svikai šią sutartį sulau- 
i^esdami savo karinome-

.kos transportacija te- 
abai užimta dviejų ka-

Namų kontrolė

Įstai-

„room- 
federa- 
kontro-

gyvena

Kainų Reguliavimo 
gos pranešimu, beveik 400 
apylinkių su virš 14 milijo
nų gyvenamųjų namų ir virš 
450,000 viešbučių ir 
ing houses” pavesta 
lines valdžios kainų 
lės globai.

Tose apylinkėse
virš 38,000,000 gyventojų. 
Įstaiga skatina namų savi
ninkus ir nuomotojus laiky
tis nustatytų kainų ribų, kad 
nebūtų spaudimo į atsako- 
mingas įstaigas kainų suvar
žymams nuimti, kas gali su
grąžinti nuomų infliaciją, 
kuri buvo atsiradusi tuoj 
pereito karo.

Šv. Marijos seminarijoje, 
Baltimore, Md., yra šeši lie
tuviai klierikai. Klier. Dilio
ms yra Marianapolio aukš
tesnės mokyklos alumnas. 
Pr. Pranckus — Marianapo
lio Junior kolegijos abitu
rientas.

po

Veteranams pagalba

Paul V. McNutt, Karo Dar
bo Jėgos Komisijos pirm, ra
gina ieškančius tarnybos at
leistuosius karo veteranus 
pasinaudoti Karo Darbo Jė
gos Komisijos Samdos Įstai
gos siūlomu patarnavimu. 
Jis pažymėjo, kad garbingai 
atleistiesiems šio karo vete
ranams Samdos Įstaiga mie
lai patarnaus.

Valgymas fabrikuose

Karo Maisto Administra
cija pranešė, kad, įvedus dar
bininkų maitinimą fabrikuo
se, pasiekta pastebimų rezul
tatų gamyboje, darbininkų 
sveikatingume ir moralėje. 
Šiam planui nuoširdžiai pri
tarė darbininkų ir dirbtuvių 
vadovybė.

Šis planas didžiausio pri
tarimo susilaukė stambiose 
įmonėse, kur sėkmingai vei
kia valgyklos. Smulkesnių 
fabrikų tik 26 nuošimčiai yra 
įsitaisę valgyklas.būsiąte 

tosneiP

viusBl

Kubilių

VŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

kupuodami Lietuvą. 
Spalių 10 d. sueis 50 m. 

aus kun. F. Bartkui, 
šio karo pradžioje bu- 

’ilkaviškio kunigų senu
os rektoriumi.
Spalių 15 d. sueina 20 

1, kai buvo įkurta Dot- 
s Akademija, daug pri
risi prie žemės ūkio kė- 
Lietuvoje.
Spalių 17 d. žinomam 

ivos poetui, rašytojui V. 
ei-Miekevičiui sueis 60 
mžiaus.

tsburgh, Pa. — Šv. Ka
ro par. Tretininkų ir 
ranciškaus Mylėtojų ra
cijos ir konferencija, 40 
itlaidai, lapkričio 23-28 
iv. Justinas Vaškys. 
cago, III. — švenč. P. 
ik. Prasidėjimo novena, 
čio 29 — gruodžio 8 d., 
it. Vaškys, 0. F. M. 
abridge, Mass. — Švč. 
.rijos Nekalto Preside- 
oar., švenč. P. Marijos 
asidėjimo novena, lap- 
29 — gruodžio 8 d. T. 
Jauba. i
>terdam, N. Y. — Šv. i 
iero par., gruodžio 10- ] 
Yv. Juv. Liauba.

Franciscan Fathers 
. Francis, Greene, M«*

!Mano kūną! — sušuko jis skaudžiai sudrebėjęs, 
(mele, aš dar nemiriau, žinokit, kad ne žudau- 
!t vykstu į Rusiją.
[Laimingos kelionės, pone!
[nutolo, ir maniau, kad nuėjo sau visai. Nusimi- 
gikryžiavau rankas, ir stambios ašaros biro man 
Reidus, kai pamačiau jį atgal bėgant.
}Na, Regina, nesierzinkim vienas kito. Kam mums 
į Ką, verkiat?
[Pamaniau apie Junoną, — tariau stengdamosi 
iti įprastu balsu.
Teisybė, mažoji giminaite, likot visai viena. Gal 

it ranką?
[Mielai, Pauliau.
i nuėjo sau ir negrįžo.
Žiūrint šalčio, apie kurį nė negalvojau, verkiau, 
Ašaros krito ant ledo.
i Kalbėti apie nusižudymą! — tariau sau. — Ma- 
jis labai ją myli, žinau, jis to nepadarys, bet jis 
i ją įsimylėjęs, kaip aš jį, ir gerai jaučiu, kad nie- 
s jo nepamiršiu. Argi nėra kvaila įsimylėti mote- 
UrLtaip menkai jam tiko, tuo tarpu kai čia pat

ANO DĖDE IR
MANO KLEBONAS

Vertė A. Vaičiulaitis <■ -^-4'
1 I (Tęsinys)

Taip, bet koks kurkinas! Kaip jūs nemirėt nuo 
limo? Aš buvau stipinai tuo įsitikinus, kol jus iš- 

dybės& — mano Dieve... sveiką kaip ridiką, 
ir jo$ Žinau, kad su jumis, panele, sunku susišnekėti, 
dymur^ 1 aš nesu nepakenčiamas giminaitis. Kuo aš 

į kelią parėjau? __
ševihi^ Visiškai niekuo. Tai matyti iš to, kad sutinku 

tuną palydėti į paskutinę buveinę.
lerinii^r^3110 huną! — sušuko jis skaudžiai sudrebėjęs.

Bendrojo Lietuvos Šalpos Fondo įstaigos narys. Lapkričio 
5 d., sekmadienį, jis kalbės New Yorko Karo Fondo Lietu
vių Komiteto parengime, kurs bus Apreiškimo par. audi- 
toriume, Brooklyne.

74 metų savanoris jūrininkas

Karo Laivininkystės Ad
ministracija, ragindama at- 
sargon išėjusios prekybos 
laivyno jūrininkus sugrįžti į 
senąsias pareigas, stato pa
vyzdžiu William Mallette, gy
venantį Malden, Mass., ku
ris, būdamas jau 74 metų 
amžiaus, nelaikė savęs senu 
atsiliepti į tėvynės pagalbos 
šauksmą ir jau yra atlikęs 
savo pirmąją kelionę, eida
mas vyriausiojo inžinieriaus 
pareigas, viename „Laisvės” 
laivų.

Praleidęs aštuonerius me
tus atsargoje, minėtasis ve
teranas įstojo į laivą John 
Davenport, kuris jau sugrįžo 
į Jungtines Valstybes, pris
tatęs prekes Britų saloms.

krinių burokų fabrikuose 
cukraus gamyba padidėjo.

Obuolių sunkos gamyba

žemės Ūkio Departamento 
Tyrinėjimų Administracijos 
rūpesčiu, greitai bus galima 
gauti per ištisus metus na
tūralios giros skonio obuolių 
sunkos.

Naujasis gaminys yra kon
centruota obuolių sunka, ku
rion įmaišius vandens gau
nama obuolių sunka, nieko 
nesiskirianti nuo natūralios 
giros.

Daugiau džiovintų vaisių

Padidės cukraus gamyba

Karo Maisto Administra
cija pareiškė, kad šeiminin
kės, kurioms paskutiniuoju 
laiku pritrūko cukraus krau
tuvėse, už kelių savaičių gali 
tikėtis didesnio cukraus pri
statymo, nes Vakarų ir Vi
durio Vakarų valstybių cu

Karo Maisto Administra
cija leido džiovintų vaisių, 
ypatingai razinkų ir slyvų, 
pakuoto jams anksti išleisti į 
rinką didelį kiekį 1944 metų 
laidos, kad užtektų švenčių 
metui.

Tokiu būdu, civilių rinkai 
skirta apie 133,000 tonų ra
zinkų ir ,,Zante currants”, 
95,000 tonų džiovintų slyvų, 
5,000 tonų džiovintų pyčių ir 
2,500 tonų džiovintų apriko- 
tų. (OVVI)

— Regina, ką ten veiki? — paklausė dėde, kuris ne
jučiomis prie manęs prisiartino.

Greit pakilau susigėdus, kad negaliu nuslėpti susi
jaudinimo.

— Kaip, mes verkiam!
— Dėde, koki asilai tie vyrai!
— Didelė tiesa, seserėčia! Ar dėl jų verki?
— Paulius nori nusišauti, — tariau ašarodama.
— Ar manai, kad jis gali taip toli nueiti?
— Ne, — atsakiau, šypsodamosi pro ašaras. — Jo 

prigimčiai smurtas svetimas, bet jo prasimanymas 
rodo...

— Taip, žinau, seserėčia. Rodo, kad jis myli mano 
dukterį. Bet tikėk, netrukus jis pamirš ją, ir kai jis 
grįš, taip sutvarkysim, kad jo širdis neklaidžiotų.

— Dėde, jūs manot, kad du sykius gyvenime įsimy
lėjęs vyras nėra retenybė?

Ponas Pavolis paglostė man veidą ir žiūrėjo į mane 
su užuojauta, lietusią daugiau mano nepatyrimus, ne
gu sielvartą.

— Vargše mažoji seserėčia! Vieną sykį gyvenime 
mylėję vyrai toki reti, kaip gulbės pienas.

— Dėde, tada vyras — niekingas gyvulys! — įsiti
kinus pasakiau.

Bet buvau ir sužavėta ir nepatenkinta. Man tik ir 
rūpėjo, kaip pasinaudojus nuo žmonių prigimties ne
atskiriama niekybe.

— Vis dėlto Junona tokia daili!
— Regina, žiūrėk į tą tiltą, kurį taip mėgsti. Dar 

šakos ir jį apsiviję augalai nežaliuos, dar lapai nenu
vys ir vėl nenukris, jis jau bus grįžęs į Pavolius ir...

Jis reikšmingai nusišypsojo, paskui nuėjo nebaigęs 
sakinio, o aš nustebusi žiūrėjau, kaip jis tolsta, ir mąs
čiau, kad taip tvirtai pranašaują ateitį dėdės iš tikrųjų 
yra keisti padarai.

— Puiku, — tariau sau, lėtai taku grįždama į rū
mus, kai komendantas sėdo į ratus.

Paėmiau jį už rankos ir pasitraukiau į šalį.
— Komendante, Paulius vyksta į Rusiją?
— Taip, jo kelionė nutarta.
— Man atėjo į galvą... jei jūs norėtumėt, kad... Pa

galiau būtų geriau...

Maskva Neįleidžia 
Pašalpos Astovų

Washington. — Jungtinių 
Tautų Pašalpos ir Atstatymo 
Administracija (U.N.R.R.A.) 
norėjo nusiųsti savo komisi
ją į Rusiją ir vietoje ištirti, 
kaip būtų galima geriausia 
sušelpti nuo karo nukentėju
sius žmones rytų Europoje. 
Komisijai būtų vadovavęs H. 
Lehman, UNRRA. pirminiu 
kas.

Maskva nedavė jokio pa
aiškinimo, kodėl tokia komi
sija negali „šiuo metu” at
vykti.

Lehmanui daugiausia būtų 
tekę aptarti lenkų šelpimo 
reikalą. Iki šiol lenkams ne
galima nusiųsti pašalpos, nes 
nėra galimumo tai padaryti 
per rusų užimtą lenkų teri
toriją.

Čilės Santykiai 
Bus Plečiami

Santiago. — Čilės respub
likos vyriausybė leido su
prasti, kad ji ruošiasi pra
dėti diplomatinius ir preky
binius santykius su Italija ir 
Rusija.

Dešiniųjų partijų žmonės 
žiūri nepalankiai Rusijos pri
pažinimo atžvilgiu, bet ir jų 
daugel nori naujų rinkų Či
lės prekėms.

Jeanine Sauris yra antra 
lietuvaitė, visų mėgiamo 
„Oklahoma”, muzikalinio 
vaidinimo, narė, Jeanine sa
vo laisvą laiką praleidžia U. 
S.O. ir kareivių ligoninėse, 
linksmindama kareivius sa
vo švelniu balseliu. Jos tėve
lis, a. a. Juozas Sauris, mi
ręs šių metų pradžioj, buvo 
įžymus Čikagos lietuvių mu
zikas.

LEYTE SALOS 
SVARBUMAI

GEDULO PAMALDOS 
UŽ LENKUS

Spalių 21 d. New Yorko 
Šv. Patriko katedroje buvo 
gedulo pamaldos už žuvusius 
lenkus, gynusius Varšuvą. 
Mišias laikė vyskupas Mc
Intyre. Pamokslą sakė prel. 
James H. Griffiths, katalikų 
karių vyskupijos kancleris.

Generolo MacArthur pasi
rinkta sugrįžimui Leyte sa
la yra Filipinų salų viena iš 
didžiųjų. Iš eilės, pagal didu
mą, Leyte yra aštuntoji Fi
lipinų sala. Ji yra 115 mylių 
ilgumo, 15 mylių platumo. 
Joje gyvena apie vienas mi
lijonas asmenų.

Leyte yra 340 mylių į pie
tus nuo Manilos, Filipinų sos
tinės. Iki Tokio iš jos — 
1,875 mylios. Sala turi tris 
didelius aerodromus.

Didžiuliam karo laive jū
rininkas Pranas S. Rimkus 
turi nepaprastą užduotį. Kai
po kanuolės „kapitonas” jis 
turi prikelti savo jūreivius 
pavojuje. Pranas vos 21 me
tų, daug įdomybių matė nuo 
1942 m., kai jis savanoriu 
stojo į laivyną.

Marianapolio kolegijos a- 
lumnų dr-ja šiomis dienomis 
pradėjo leisti sykį į mėnesį 
alumnų biuletenį. 1939 m. ko
legijos abiturientas Albinas 
Bernatonis yra alumnu pir
mininkas. Šis leidinys yra 
tos pačios klasės nario kun. 
Jono Petrausko, M. I. C., ku
ris yra mokytojas Thomp- 
sone, priežiūroje.

BAUDŽIA SLAKERIUS
Šio karo 10,490 slake- 

rių nubausti 26,780 metų ka
lėti ir 992,859 dol. bauda.

Leit. Albertas Gumulaus- 
kas, gyvenęs 10332 S. Wal
lace St., yra vokiečių nelais
vėj.

Jonas A. Stoškus

Galutinai pasakyti buvo daug kebliau, negu maniau. 
Pakilo mano puikybė ir liepė tylėti.

— Na, vaikeli, sakyk greit; man šalta.
— Burtai mesti, — garniai sušukau, trepteldama 

koja.
Aš ir puikybe peršokom Rubikoną, ir tariau nulei

dus akis:
— Brangus komendante, prašau jūs Pauliui patar

ti, kad vyktų pas eskimus.
— Kam pas eskimus?
— Nes to krašto moterys šlykščios, — sužnabždėjau, 

— o rusės labai dailios.
Gerutis komendantas pakėlė mano veidą, iš sumi

šimo paraudusį, ir man atsakė atvirai:
— Gerai, liepsiu jam vykti pas eskimus.
— Kaip jus myliu! — tariau spausdama jam ranką, 

o ašaros pasirodė mano akyse. — Bet tik pasakykit 
jam, kad ilgai nelindėtų tų žmonelių lūšnose, nes gali 
ligą gauti. Rodos, ten smarkiai dvokia.

Pamačius ateinant dėdę pabėgau sakydama:
— Komendante, doras žmogus laiko žodį. Tesėkit ir 

jūs!
Nuėjau į savo kambarį ir nemaloniai buvau įsiti

kinus, kad plačiai pasekiau valdžios pavyzdžiu ir po 
kojų pamyniau visus aukštus principus.

Et! Jeigu sau truputį nepasigelbėtum gyvenime, 
tai kaip iš visų reikalų išbristum? ši mintis nutildė 
sąžinės priekaištus. Sėdau prie stalo ir parašiau:

„Klebone, viskas žlugo! Juodu susituokė, išvyko lai
mingi, sužavėti, ir atiduočiau dešimt savo gyvenimo 
metų, kad tik galėčiau būti Junonos vietoj su tuo, 
kurį Jūs gerai žinot. Kada aš to pagaliau sulauksiu?

Ar žinot, ką dėdė man sakė? Jis teigia, kad gyveni
me vieną sykį mylėję vyrai yra reti, kaip gulbės pie
nas. Mano klebone, mano mielas klebone, jus maldau
ju, atlaikykit rytoj mišias, kad su Paulium nebūtų 
kaip su gulbės pienu.

Ligi pasimatymo, klebone. Tikiuosi, kad netrukus 
atsikraustysit į Pavolius”.

XIX
Baigiantis žiemai vienintelis įvykis buvo, kad kle

bonas iš tikrųjų persikėlė į Pavolių parapiją, ir aš ne

gaišiu pasakodama apie mudviejų laimę, kad vėl su
sitikom ir nebijojom greit išsiskirti.

Būdavo tikras malonumas, kai pamatydavau jį li
pant į sakyklą ir skelbiant žmonių nedorybes. Pas
kui jis atvykdavo į rūmus, kaip seniau į Krūmynę, pa
sikėlęs sutaną, su skrybėle po pažaste ir vėjo draiko
mais plaukais.

Mudu vėl kalbėdavomės, tardavomės ir ginčydavo- 
mės. Laikas man prailgo, ir Junonos laiškai, dvelkę 
didžiausia laime, negalėjo manęs paguosti ir man at
nešti kantrybės. Todėl dažnai vaikščiodavau pas kle
boną išsipasakoti savo rūpesčių, nerimasčio, vilčių ir 
maištų prieš mane prislėgusį laukimą.

Deja, žinojau, kad mano objektas neįvertino suma
nymo vykti pas eskimus. Jis ramiai sau vaikštinėjo 
Petrapily, ir dailiosios slavės nežmoniškai mane bau
gino.

— Klebone, ar esat tikras, kad jis neįsimylės kurią 
rusę?

— Tikėkimės, Reginute.
— Tikėkimės! Klebone, atsakykit griežčiau. Kaip 

jums rodos? Na! Juk negalima įsimylėti svetimtautę; 
sakykit, kad negalima ir kad jis mane pamils.

— Karštai trokštu to, nelaimingas vaikeli. Bet ge
riau būtų tau priešingai manyti ir pasidaryti iš to iš
vadas.

— Aš nekantrybe numirsiu dėl to jūsų nusižemini
mo, brangus klebone!

— A, Regina! Kokia tu neišmintinga!
— Man rodos, išmintis glūdi tame, kad žmogus nori 

laimės. Prašau, klebone, pasakyti, kad jis mane mylės!
— Mielas vaikuti, aš to ir noriu, — atsakė klebo

nas, kuris, nežiūrint jo pasibaisėjimo kūno kančiomis, 
būtų ryžęsis pasekti Mucijaus Scevolos pavyzdžiu ir nu
sideginti dešinę ranką, jei mano laimė būtų priklau
siusi nuo tokios aukos.

Nepaisant džiaugsmo, kad vėl turiu savo kleboną, 
nepaisant dėdės ir visų kitų gerumo, aš tapau didžiai 
liūdna.

(Bus daugiau) J
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DIDŽIOSIOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Metinė katalikų švenčia
ma Kristaus Valdovo šventė 
iškilmingai bus švenčiama 
paskutinį spalių sekmadienį, 
spalių 29 d. šiemet Philadel- 
phijoj šv. Vardo draugija tą 
šventę mini su ypatingomis 
iškilmėmis.

Kiekvienoj parapijoj Šv. 
Vardo Draugija daro savo 
nustatyta tvarka pamaldas, 
procesiją, adoracijas, Šv. va
landas, viešus susirinkimus 
ir tt.

Šv. Kazimiero parapijos 
Šv. Vardo Draugija nutarė 
prisidėti prie to bendro va
jaus Kristaus Karaliaus 
šventei paminėti. Jų pamal
dos prie įstatyto šv. Sakra
mento prasidės 2 vai.

Kviečiami ir visi parapijos 
vyrai dalyvauti šioj šventoj 
valandoj pagerbti mūsų vy
riausiąjį Vadą, Kristų Val
dovą. 2:30 vai. bus Šv. Pran
ciškaus Tretininkų šventoji 
valanda — Šv. Sakramentas 
bus įstatytas nuo sumos lig 
pamaldų 3:30.

ŽUVĘS KARYS PAŠALPOS FONDO 
VEIKLA

GYVASIS ROŽANČIUS

Liet. Vyčių susirinkime 
mielai priimtas M. Bigenytės 
siūlymas sudaryti bažnyčioj 
gyvąjį rožančių. Todėl vi
siems sutarus, tas bus įvyk
dyta lapkričio 2 dieną. Kiek
vienas rožančiaus narys pats 
sukalbės jam išeinančią kal
bėti maldelę.

Taip jaunimas pratinamas 
į bendrą maldą ir religinį 
auklėjimą.
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LIETUVIU RADIO PROGRAMA į
Trečiadieni 7:00 pan. šešt. 8:00 p.m, = 

Direktorius

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937 i

eL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
odernlška laidojimo įstaiga. Di-į 

elS, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-į 
elelvingiems suteikiama nakvynė.11 
Viskas nemokamai Kreipkitės £ 

diena ar naktj. J*
fWWWWWSrt

A. a. korp. Pr. Tamošiūnas
Našlė motina Apolonija 

Tamošiūnienė, .5447 Akron 
St., ir visa jos šeima šiomis 
dienomis pergyveno skausmo 
ir liūdesio valandas. Netikė
tai gavo liūdną valdžios pra
nešimą, kad jų šeimos narys, 
korp. Pranas Tamošiūnas, 
žuvo karo lauke. Jis paguldė 
savo jauną galvelę tolimuose 
Prancūzijos laukuose. Tai 
įvyko šių metų rugsėjo 17 d.

Velionis buvo gimęs 1923 
m. kovo mėn. 27 dieną. Mo
canaqua, Pa. Vėliau su visa 
šeima persikėlė gyventi į 
Philadelphiją. Baigęs čia 
Grates High School, dirbo 
Baldwyn kariškame darbe, iš 
kur ir buvo pašauktas ka
riuomenėn 1942 m. Buvo pri
skirtas prie tankų batalijo
no. Ten tarnaudamas ir žu
vo.

Velionis, kaip ir visa šei
ma pasižymėjo labai giliu re
ligingumu. Jis neparašė nė 
vieno laiško, kuriame nebūtų 
pažymėjęs, kad jis atliekąs 
savo įprastą mėnesinę išpa
žintį ir priima Komuniją ir 
kad nėra kuo jo rūpintis, nes 
visuomet su Dievu vienybėj 
keliauja ir kariauja. Jis ži
nojo, kad viskas gali atsitik
ti, todėl jis nevaikščiojo mir
ties šešėlyje, nes buvo pasi
ruošęs.

Ta skaudi žinia visai šei
mai buvo lengvesnė, kad jų 
mylimas Pranas, nors ir žu
vo savo kūnu, bet amžinai 
gyvens laimingai savo siela. 
Todėl ir šeimos pirmasis nu
siraminimas buvo pamaldos 
už velionies vėlę. Jos iškil
mingai atlaikytos spalių 17 
d., dalyvaujant motinėlei, se
sutėms ir pažįstamiems.

Philadelphijos lietuvių 
bendro Liet. Š. Fondo veik
la jau matyti. Paskutiniame 
savo susirinkime, spalių 19 
dieną, šv. Jurgio parapijos 
salėj, priimtas drabužių rin
kimo smulkesnis planas, 
kurs patiektas lietuviams 
per radiją ir spaudą. Di- 
džiausį darbą atliks visos pa
rapijos ir kai kurie patrijoti- 
niai klubai.

Prie parapijų jau įsteigti 
skyriai, kurie savo apylinkėj 
rinks aukas tarp lietuvių 
ir kitų, kurie užjaučia ken
čiančius lietuvius.

Susirinkime platų ir nau
dingą pranešimą padarė pp. 
Grinius ir Norkus iš lietuvių 
atstovų susivažiavimo, kurs 
įvyko New Yorke spalių 18 
dieną. Komiteto atstovai tik
rai atliko savo pareigą ir 
pranešė, ką jie ten nuveikė. 
Susirinkime jau pradėta ir 
United War Chest rinkliava. 
Delegatai pasiėmė rinkimo 
ženklus ir kvitus ir visi ga
lės aukoti lietuvių kreditui, 
iki prasidės bendrąs vajus 
lapkričio 12 dieną. Todėl ra
ginami aukoti per lietuvių 
rinkėjus, kad mes pasirody- 
tumėm, kad remiam tą fon
dą, iš kurio nemažas sumas 
gauna ir bendrasis lietuvių 
fondas.

Sekančiame susirinkime 
bus svarstoma praktiškieji 
drabužių rinkliavos klausi
mai ir Raud. Kryžiaus va
jaus klausimas.

Čia reiktų pažymėti, kad 
philadelphijiečiai turėtų la
biau atjausti to didelio dar
bo svarbą ir prisidėti prie 
bendro patrijotinio veikimo.

Visi, norintieji su Komi
tetu dirbti, turėtų patys atei
ti ir dirbti. Juk daug yra Phi- 
ladelphijoj ir patri j otų lietu
vių amerikiečių. Ne visi juk 
nuėjo^ tarnauti svetimiems...

PAŠALPOS SKYRIAI

NAUJA SLAUGĖ

Ona Tutkaitė, 1929 E. Mo- 
yamensing Avė., nauja slau
gė—gailestingoji sesuo. Kaip 
jau praeitame „A” nr. skai
tėme, ji l^ą tik baigė Abing
ton Memorial Hospital Nurse 
School ir iškilmingai gavo 
slaugės diplomą spalių 18 d.

Ji nuo jaunystės mėgo tą 
pašaukimą ir ištvermingai 
siekė jo, kol pagaliau po 3 
metų sunkaus mokslo ir dar
bo pasiekė. Jos išleistuvių 
proga buvo susirinkę būre
lis pažįstamų, kurie karštai 
sveikino naują gailestingu
mo darbininkę. Ji dabar pa
skirta dirbti su savo sese
rimi Lillia džiovininkų ligo
ninėj. Ten vėl turėą daug 
progų parodyti pasiaukoji
mo ir aukos.

Sveikiname naująją Gai
lestingąją Seserį. Pasiseki
mo!

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

Lietuvos Vyčių 3 kuopos 
pastangomis, spalių 16 d. a- 
tidaryta lietuvių kalbos kla
sė. Susirinko „studentais” 
tik vyčiai, bet dar gali įsira
šyti ir nevyčiai. Vėliau ne
bus priimami.

Klasė vedama dalyvaujant 
visiems studentams. Kiek
vieną sykį vis kitomis temo
mis kalbama, rašoma, sako
mos prakalbos ir pilna kito
kių įvairumų.

JAUNI LIETUVIAI

RADIJO SUKAKTIS

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOSVAKARAS
Lapkričio-Nov. 26 d. 1944 m.

331 EARP STREET, PHILADELPHIA, PA.

4 vai. vak.
Kortų ir Kauliukų Lošimas, Dovanų 

T laukimas
Bus Skaniu Valgiij Ir t.t.
%

Laimėjimų knygutės platinamos per namus.
KVIEČIAME VISUS, LAUKIAME VISŲ

LIETUVIŲ REIKALAIS 
BUVO NEW YORKE

Svarbiame Lietuvių Tary
bos pasitarime New Yorke 
spalių 18 d. iš Philadelphi
jos veikėjų dalyvavo keli. 
Ten buvo nuvykę Juozas Ka
valiauskas, bendro lietuvių 
fondo pirmininkas, Jonas 
Grinius, vicepirmininkas, inž. 
Norkus, delegatas, W. Pas
chall, ižd.

Visi tie atstovai parsivežė 
geriausių įspūdžių iš lietuvių 
veiklos. Iš jų pranešimų visi 
suprato, kaip lietuviai gyvai 
veikia Lietuvos ir lietuvių 
gelbėjimo byloje. Jie daro vi
sas pastangas, kad mūsų 
broliai nežūtų.

Jie tik stebisi, kaip kitos 
kolonijos tiek daug nuveikė 
ir kiek philadelphijiečiai ga
lėtų nuveikti, jei visi sukrus
tų ir daugiau dirbtų. Pagir
tina, kad ir jaunieji dalyvau
ja .bendrame veikime.

LIETUVIAMS DRAPANŲ 
RINKIMO VAJUS

Suomiai Muša
Stokholmas. — Suomių ka

riuomenė pasiekė aukštumas 
prie Roveniemi, kur vokiečiai 
laikosi įsistiprinę Suomijos 
šiaurės vakarų dalyje.

Ryšium su Churchill pasi
tarimais Maskvoje spėjama, 
kad gali būti pradėti bendri 
anglų — rusų karo veiksmai 
prieš vokiečius Norvegijoje. 
Vokiečių kalnų kariuomenės 
dalys iš Petsamo ruožo pa
sitraukė už Norvegijos sie
nos ^ai rodytų, kad rusų ka
reiviai jau yra prie pat Nor
vegijos.

De Gaulle Tariasi 
Su Giraud

Paryžius. — Generolas de 
Gaulle tarėsi su prancūzų 
generolu Giraud, buvusiu 
prancūzų kariuomenės vadu. 
Galvojama, kad Giraud vėl 
gali grįžti į prancūzų vyriau
sybę arba kariuomenę.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Išradimas
Petrienė: — Kuomet susi

bari su savo vyru, ar tu grą- 
sini sugrįžimu atgal pas mo
tiną?

Jonienė: — Visai ne... Ką 
gero tai padarys? Aš grasi-
nu pasikviesianti motiną pas 
save.

Pataiko
Žmogus: — Tamstos vai

kas metė akmenį į mane.
Motina: — Ar jis pataikė?
Žmogus: — Ne.
Motina: — Tai ne mano 

vaikas tai padarė. Maniškis 
visuomet pataiko.

Kvotimai
Mokinys, neišlaikęs egza

minų, siunčia telegramą bro
liui: „Juozai, neišlaikiau eg
zaminų. Negausiu diplomo 
Prirenk tėvą”.

Brolis siunčia atgal atsa
kymą: „Tėvas prisirengęs. 
Pats irgi prisirenk”.

Pasveiko
Barzdaskutis: — Berods, 

tamsta esi čia buvęs?
žmogus: — Taip... vieną 

sykį.
Barzdaskutys: — Negaliu 

atsiminti tavo veido.
Žmogus: — Žaizdos jau 

seniai sugijo.

Džiaukis
Zaremba: — Šios austrės 

labai mažiukės. Ar neturi di
desnių?

Pardavėjas: — Taip, ži
nau, kad jos mažiukės.

Pirklys: — Neišrodo, kad 
būtų šviežios.

Pardavėjas: — Džiaukis, 
kad jos mažiukės...

jESPONDEN

įrtady, N. Y.

įlpos darbai
• kun. Alf. Orvidi 
jjj, čia įsisteig 

Lietuvai šelpt 
jrius. Valdybą su 
į Kl. Laureckis 
[linelavičius ir iže

: jau daug nuveikė 
jis suruošė ba 

rakiai pavyko. Pel 
ita 200 dol., kuri 
•jitūvai šelpti For 
Ii
3 skyrius rūpinas 
įo vajum. Tikima 
įkas praeis laba

jrdam, N. Y.
jiero choras, varį 
įvedamas, pas 
įai mokytis nai 
į ir dainų žieme 
Joras yra dideli; 
i merginos pradėj 
irtis. Būtų mali 
i choro nariai a 
m priedermes, lai 
skirtas pamoks 
mus giedojimus.

irgužis gerai pas 
Jam vadovauja) 
akintas didelis Vi 
ivežimių konvi 
■olis kapitonas yi 
irbias kariškas p: 
:ito Rico ir kitu 
i brolis, Antana 
invo Europos kai

i Carpet Mil 
s jau trečią kar 
mos pagerbimą i 
iką produkciją. B 
i antra žvaigži

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Šią savaitę p. Antano Dzi- 
ko vadovaujama radijo pro
grama sulaukė 8 metų. Jis 
savo programos sukaktį pa
žymėjo tinkama radijo pro
grama.

Ši lietuviška programa yra 
duodama iš radijo stoties 
WTEL, gerai girdima, 1 vai. 
ir 30 min. per savaitę. Jei 
reikėtų visų metų darbo į- 
vertinimą parašyti, tai būtų 
labai sunku, kiek per tiek 
laiko nuveikta lietuviškumui 
pakelti, jam palaikyti ir 

1 žmones painformuoti.

Bendro Lietuvai Šelpti 
Fondo skyriai organizuojami 
visame mieste pagal nusta
tytą planą. Taip įsisteigė Šv. 
Kazimiero parapijoj spalių 
15 dieną. Organizacijų ats
tovai susirinko, įsteigė sky
rių ir išsirinko pirmininku 
jauną veikėją p. Juozą Buro
ką, kurs pasiryžęs skyriaus 
veiklą išplėsti ir daug pasi
darbuoti šiuo metu United 
War Chest rinkliavai ir Ben
dro Fondo labui. Kitame su
sirinkime bus sudaryta smul
ki veikimo programa.

Šv. Jurgio parapijoj susi
kūrė skyrius spalių 20 d. iš 
vietos veikėjų ir organizaci
jų atstovų. Jo veikla bus na
ši ir didelė, nes turi plačią 
dirvą. Organizuojami skyriai 
ir kitur — Pt. Breeze, West 
Philadelphijoj ir kitur.

Jonas ir Adelė Tunaičiai 
susilaukė sveiko ir gražaus 
sūnaus. Pakrikštytas Edvar
do ir Baltraus vardais spalių 
22 d. Krikšto tėvu buvo Al
bertas Tribulas, o krikšto 
motina Zina Roch.

Petras ir Sofija Varzevi- 
čiai sulaukė sūnaus, kurs pa
krikštytas Richardo Petro 
vardais.

KALBĖJO RAŠYTOJAS

Gimbel Brothers Dept. 
krautuvė spalių 25 dieną bu
vo surengus kun. James Kel
ler iš Maryknoll prakalbas. 
Jis yra parašęs knygą „Men 
of Maryknoll”. Jis jau buvo 
kalbėjęs anksčiau ir padaręs 
didelę įtaką savo klausyto
jams.

JIE TIK APSIJUOKĖ

ŽUVO KUNIGAS

5 Tel. Ste 3208 į

į JONAS DAUNIS į
■! Lietuvis Graborius - Balsamuotojas ■:
į 1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. £

Dgent 8434. 8
RICHMOND GROCERY CO. |

WHOLESALE GROCERS S
Savininkai Lietuviai Staponavičiai |

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Spalių 18 d. automobilio 
nelaimėje žuvo jaunas kuni
gas T. Classick. Jis gyveno 
Chester kaip vikaras Šv. Ro
berto parapijoj.

Velionis buvo kunigu tik 
4 metus. Palaidotas spalių 23 
dieną iš šv. Roberto parap. 
bažnyčios.

“PAVEIKSLAI PATIKO
Spalių 22 d. šv. Vardo 

Draugijos suorganizuoti kru- 
tamieji paveikslai iš Šv. Te
resės gyvenimo gražiai pasi
sekė. Susirinko nemaža žmo
nių ir visi patenkinti progra
ma.

Šv. Vardo Draugija jau ke
lintą kartą parodo retus re
liginius paveikslus.

Ne visur ir ne visuomet 
sekasi ir viengenčiams par
sidavėliams. štai, spalių 17 
d. jie mėgino suklaidinti ir 
Muzikalinės salės Bendrovės 
— klubo susirinkime visus 
lietuvius. Jie savo riksmais 
norėjo, kad ir šis klubas at
sisakytų nuo patri jotinio 
bendro lietuvių veikimo, kaip 
tai neseniai jiems pasisekė 
padaryti viename klube pie
tinėj Philadelphijoj. Bet na
bagai apsiriko.

Čia dauguma dar supran
ta, kur yra tiesa. Po kelių 
aiškinimų jie buvo nušvilpti. 
Taip jie patys save apsijuo
kė ir užtat turėjo pasakyti 
„ačiū” ir nosis nuleidę eiti 
ieškoti tokių, kuriuos jie dar 
gali vedžioti už nosies. Phi
ladelphijiečiai vis labiau ir 
labiau pradeda pažinti lietu
viškos amerikoniškos veiklos 
pardavikus ir išsigimėlius.

Kai visi supras, tai kur jie 
keliolika su savo plačiomis 
gerklėmis pasidės...

Bendro Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo skyriaus 
valdybon įeina seni vetera
nai veikėjai: J. Kavaliaus
kas, K. žadeika, J. Grinius, 
F. Pūkas, Wm. Paschall, 
Mrs. G. Roman, kun. J. če- 
pukaitis, kun. V. Martusevi- 
čius, kun. I. Valančiūnas, 
kun. S. Raila, A. Dzikas, A. 
Kaniušis, J. Biržietis, K. Že
maitis, inž. V. Norkus, adv. 
C. S. Cheleden ir kiti.

President’s War Relief 
Control Board nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams 
prapanų ir avalinės rinkimą 
patvirtino nuo lapkričio 5 iki 
20 d. Įvairios drapanos ir 
batai, kuriuos dar galima dė
vėti, bus priimama kleboni
jose ir pas valdybos narius. 
Plačiau apie drabužių rink
liavą nukentėjusiems lietu
viams klausykite lietuviu ra
dijo pranešimuose. Į aukoja
mus daiktus galite įdėti sa
vo vardą ir antrašą. Taipgi 
priduokite aukojamų daiktų 
sąrašą, savo vardą ir antra
šą, kad būtų galima į gera
darių knygą surašyti.

Jei drabužių rinkimo me
tu kas užeitų pas jus į na
mus ir prašytų drabužių ar 
kitokių daiktų lietuviams, 
tai paklauskite parodyti Lie
tuviu Pašalpos Fondo valdy
bos įgaliojimą. Jei įgalioji
mo neturės, tai žinokite, kad 
jie ne lietuviams renka.

Lietuvių komiteto nariai 
dabar priima pinigines aukas 
dėl United War Chest. Auko
dami nemažiau $1., gausite 
raudoną plunksnelę ir popie
rinį ženklą prilipdymui į lan
gą.

Atsiminkime ištisas mi
nias ištremtų brolių, seserų, 
tėvų ir kitų mūsų giminių 
bei prietelių, kurie su ašaro
mis akyse ir ilgesiu laukia 
mūsų pagelbos. Atsiminkime 
mažus vaikelius, kurie šau
kiasi pagelbos, iš šios laisvos 
šalies Amerikos. Jie tapo ti- 
ranijos, diktatūrų aukomis. 
Mūsų yra šventa pareiga iš
girsti kenčiančiųjų Lietuvos 
žmonių skaudų šauksmą

J. Kavaliauskas, pirm. 
Frank Pūkas, rast.

,A.

Nuo pereitų Velykų Giraud 
gyveno pasitraukęs Afriko
je. Jis ypač išgarsėjo, kada 
ištrūko iš vokiečių nelaisvės 
ir staiga atsidūrė Afrikoje. 
Jis nemaža padėjo amerikie
čiams, kada jie kariavo šiau
rinėje Afrikoje. Paskui De 
Gaulle buvo jį išstūmęs iš 
svarbių karinių pareigų. Da
bar, matyti, jį vėl norima į- 
traukti į aktyvų Prancūzijos 
darbą.

KARIAI UŽ BONUS

Pranešama, kad Amerikos 
kariai perka karo bonų už 
59,000,000 mil. kas mėnuo.

SLAPTAS ALTORIUS

Ardennes miškuose, Belgi
joje, surastas altorius, kur 
buvo laikomos pamaldos pa
sislėpusiai nuo nacių patrijo- 
tų armijai.

d)imo vėliavos.Dar gyvi
Motina: — žiūrėk, Leoka

dija, kitam kambaryje riks- i 
mas. Gal kuris vaikas vUŽsi-l 
mušė?

Leokadija (sugrįžusi iš L 
kambario): —Nieko pavo- r ^r_al Pa8arseJ 
jingo, mamyte. Baltrukas 
kaktą prasiskėlė, o visi kiti 
vaikai dar gyvi ir linksmi.

(lietuvaitėms
Ii Carpet Mills t 

■(borą, susidedar 
I tautybių nari

Per vėlu
Sakalauskas ir jo burdin- 

gierius Zaremba nutarė tapti * 
pilnais blaivininkais, bet Sa-, 
kalauskas nutarė, kad ligai 
reikėtų padėti butelį snapso. 
Po trijų dienų Zaremba, ne
galėdamas ilgiau blaivybės j 
idealų užlaikyti, priėjęs prie
savo gaspadoriaus sako: 
„Sakalauskai, labai sergu”.

— Per vėlu, — tarė Saka
lauskas, — aš vakar per vi
są dieną labai sirgau.

Pranas Bekampis

jlmkėj.
išrinkta dvi Ii 

Veronika Motėj 
t ir Sadie Kučyl 
:tejūnaitė yra ger 
i pijanistė. S. K 
gražų balsą: da 
iją bažnyčioj sc

Beržei

ritain, Conu
itadą atlaidai

iPankaus rūpi 
hdriejaus lietuv 
bažnyčioje 40 v 
šiai puikiausiai p 
buvo spalių 15-

ibuvo gražiaus 
Pamaldos buvo 
t Kun. Jonas B 
lis ir vakarais 
i skelbė pamoksli 
i artėjo prie Vį< 
ib kaip niekada p

klebonui į di 
I atvyko šie ku 
Ambotas, prel. 1 
Valantiejus, K 

įGradeCkis, Sim 
liūnas, Gauro 
Bogušas, Ražaii 
kDr. Vaškas, I 
®ias, šaulys, Ab 
' Geraldas Mote

į Motinų klubą
3 Veikimo Cen 
sis ir kleb. kun. 
^rūpesčiu, Ka

Klubas suorgi 
i metų kovo 12 < 
hklauso per 100i 
t
I Klubas rūpii 
!Ms lietuvių ka 
ias j bendrąjį ve 
įgalimais bū( 

puoliams mūsų 
h kovoj antie 
Fkratija neišny 
Ra skritulio, ir
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Etinius giedojimus.

Prirenk tesą’.
Brolis šEį 

kymą: 
Pats irgi pį

le Tariasi 
fraud
- Generolas de 

su prancūzų 
aud, buvusiu 
uomenės vadu, 
ad Giraud vėl 
•ancūzų vyriau- 
riuomenę.
Velykų Giraud 
'aukęs Afriko- 
šgarsėjo, kada 
dėčių nelaisvės 
Įdūrė Afrikoje, 
įdėjo amerikie- 
e kariavo šiau- 
>je. Paskui De 
jį išstūmęs iš 
ių pareigų. Da- 
į vėl norima į- 
vų Prancūzijos

UŽ BONUS

kad Amerikos 
karo bonų už 

. kas mėnuo.

ALTORIUS

dškuose, Belgi- 
i altorius, kur 
3 pamaldos pa- 
o nacių patrijo-

tamsta esą®
Žmogus: -1 

sykį.
Barzdaskcr.I 

atsiminti tsr. Į
Žmogus: .į 

seniai sugit: t

Zaremba:. jP 
labai mabihBi 
dėsnių?

Pardavėjai 
nau, kad jq

Pirklys:-'] 

būtų švieikt
Pardavė^

Dargužis gerai pasi
jam vadovaujant 

įtaikintas didelis Vo- 
Įsunkvežimių konvo- 
brolis kapitonas yra 
svarbias kariškas pa- 
orto Rico ir kitur, 
s brolis, Antanas, 
žuvo Europos karo

,wk Carpet Mills 
ija jau trečią kartą 
lldžios pagerbimą už 

kad jos mį- rišk4 produkciją. Bu- 
_ eta antra žvaigždė 

jj, gerbimo vėliavos.
Motina:-! . - .. . ...

j:.-. r*>e lietuvaitėms
wk Carpet Mills
į chorą, susidedantįmas. Gal I® 

mušė?
Leokadiji 

kambario); - 
jingo, nur 
kaktą praši 
vaikai dar

tu

laisvė ir taika būtų pelnyta 
visoms pavergtosioms tau
toms pasaulyje.

Spalių 22 d. 4 vai. po pie
tų, klubas Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos salėje paruo
šė šaunią pramogėlę, kuri da
vė pelno per $40.00.

Tas visas pelnas bus su
naudotas Kalėdų dovanoms 
nusiųsti narsuoliams mūsų 
kariams.

Į klubo valdybą įeina šios 
veiklios lietuvių karių moti
nos narės: pirm. Elena Ta
mošaitienė, vicepirm. Pran
ciška Maksimavičienė, sekr. 
Petronėlė Rapponatti, ižd. 
Zuzana Kavolienė, iždo globė
jos Ona Jankauskienė ir Ma
rijona Pavasarienė.

Spalių 29 d. 4 vai. popiet, 
klubas turės labai svarbų su- j 
sirinkimą šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos salėje. Moti
nos, kurios jau priklausote, 
visos atsilankykite ir nepa
mirškite paraginti kitas.

Sirgo klebonas
Nors kleb. kun. M. A. Pan

kus buvo rimtai susirgęs ir 
negalavo pora savaičių, bet 
labai rūpinosi, kad 40 valan
dų atlaidai sėkmingai pavyk
tų ir kad parapijos reikalai 
būtų tvarkiai vedami.

Parapijiečiai tai gerai su
pranta ir įvertina visus uo
laus klebono pasiaukojimus 
Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos gerovei.

Samata

Sodaliečiij suvažiavimas
Spalių 22 d. įvyko gražus, 

įdomus sodaliečių suvažiavi
mas Šv. Juozapo parapijos 
salėj, Waterbury, Conn. Da
lyvavo kun. J. Matutis, kun. 
B. Gauronskis, Seselės Pran- 
ciškietės iš Hartford ir New 
Britain, vietinės Seselės Švč. 
Dvasios, Sodalietės delega
tės ir valdybos iš Ansonia, 
Hartford, New Britain ir 
Waterbury.

Valdyba išrinkta. Nutarta
nų tautybių narių, j kitais metais suruošti visuo-
yra gerai pagarsėjęs 
apylinkėj.
bon išrinkta
i: Veronika Motejū- 

^fašt. ir Sadie Kučytė. 
pg Motejūnaitė yra gerai

dvi lie-

MILŽINIŠKAS RADIJO KONCERTAS 
IR ŠOKIAI 

PAGERBTI 

JOKŪBĄ J. STEKĄ
Jo SUGRĮŽIMO iš J. V. Kariuomenės prie radijo

Rengia

“Rūtos”

Sekmadienį, LAPKRIČIO-NOV. 19 d., 1944

ŠVENTO JURGIO SALEJE
5, N. J. 
vakare, 
choras, 
t.t.

180-2 New York Ave. Newark
Programa 4 vai. po pietij — 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

Kadeto Mičiūno metinės
Praėjusių metų spalių 28 

d. žuvo kadetas Vitalis P. 
Mičiūnas. Lėktuvu skrido 
vos tik 200 pėdų aukštumo
je, bet jis sugedo. Sparnuo
tas kadetas iššoko su para
šiutu, kuris neatsidarė. Ka
detas Vitalis P. Mičiūnas nu
krito žemėn, sutikdamas ne
tikėtą mirtį Bush Field, Au
gusta, Georgia. Velionis bu
vo tik 21 metų amžiaus, vien
turtis Antano ir Bronės Mi- 
čiūnų sūnus.

Biografinės žinutės
Kadetas Vitalis P. Mičiū

nas-gimė 1922 m. birželio 19 
dieną. Baigęs pradinę mo
kyklą ir New Britain High 
School su aukštais pasižy
mėjimais, klausydamas ge
rųjų tėvelių patarimo, nuvy
ko į Marianapolio kolegiją.

Bridgeport, Conn
Mirė J. Dulbis

Spalių 21 d. palaidotas 
Bridgeport© senas veteranas 
darbuotojas, Juozas Dulbis, 
sulaukęs 77 metų. Jis buvo 
mūsų Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus garbės pirmi
ninkas, Bendrojo šalpos Fon
do skyriaus pirmininkas.

Juozą palaidojom iš lietu
vių bažnyčios iškilmingai, 
lietuviškai. Jis visados my
lėjo lietuvius, lietuvių bažny
čią, lietuviškas įstaigas, lie
tuvių draugijas. 1

Jis priklausė Šv. Jurgio 
draugijai per 53 metus, nuo 
susiorganizavimo; priklausė 
prie Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto draugijos, prie abie
jų Susivienijimų, prie San-

pažinę velionį per 50 metų, 
gal parašys ką plačiau iš jo 
gyvenimo ir darbų, o tas tu
rėtų būti padaryta.

Ilsėkis ramybėje. Tavo lie
tuviški tautiški darbai kal
bės lietuviams ne tik šioje 
šalyje, bet ir ten, kur minti
mi gyvenai — Lietuvoje.

Paterson, N. J
Prakalbos

Patersono lietuvių draugi
jų sąryšis spalių 29 d. 6 vai. 
vakare, lietuvių parapijos 
salėje, 147 Montgomery PI., 
rengia prakalbas. Steigsim 
Lietuvių šalpos Fondo sky
rių. Prašom visus atsilanky
ti.

Šiandien mūsų tėvų žemė 
Lietuva daug kenčia nuo 
kryžiuočių ir barzdočių. 
Lietuvos žemėje šiandie lie
jasi kraujas, siaučia ugnis, 
ten kerta mūsų brolių ir se
serų gyvybes, kai žalią su
žydusią lanką. Ten mūsų tė
veliai, seneliai išbėgę ar iš
vyti iš savo namų kur krū
muose su plutele duonos 
vargsta ir džiūsta iš baimės 
nuo kulkų staugiančių; jie 
rauda savo žuvusių ir žūs
tančių vaikų.

Stokim visi iš vieno ir 
remkim Lietuvos badaujan
čius ir žūstančius mūsų bro
lius, seseris, tėvelius, kad 
vėl Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma, kad trispal
vė vėl laisvai plevėsuotų Ge
dimino kalne, kad jos žmo
nės nekęstų bado ir šalčio.

Patriotų lietuvių pareiga 
dalyvauti šiose prakalbose. 
Remkim Lietuvos žmones 
maldom, drapanom ir dole
riais.

Mirė Zdancevičienė
Ona Zdancevičienė mirė 

spalių 19 d. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Petrą, sūnų

Motinos Elegija
Sūneli mano, vienturtėli, 
Ilgos dienelės be tavęs. 
Išsekė visos ašarėlės, 
Ir pražiūrėjau akeles.

Į tą takelį, į tą tolį, 
Kur išlydėjau aš tave. 
Siekiau rankelėms, 

kai prapuolei, 
Pilkos minios okeane.

O, sunku, sunku motinėlei 
Tiktai šešėlį pasilikt.
Ar teka, leidžias saulužėlė — 
Negaliu tavęs pasitikt.

Pasakyk, mano mylimiausias, 
Bent mielo kapo šalnose: — 
Ką jautei skiriantis, 

brangiausias,
Kai skendo delnas, — 

delnuose?...

Kai skendo kartą paskutinį, 
Ir amžiai užtrenkė vartus... 
Ar jautei durklą tą plieninį, 
Ką širdin smigo toks aštrus?

Nei man gyventi, nei 
numirti —

Tarp kalavijų, tarp aštrių. 
Nei į tą kraštą nusiirti, — 
Už tavo grabo paslapčių.

Jo dangtį glosčiau 
apkabinus,

Bet jis neleido pas tave...
Ir šaukiau delnus surakinus, 
Alpau tragedijų tvane.

O, sūnužėli, o sūneli,
Kas mano skausmą 

išrokuos?...
Gal Lietuvos žalioj girelėj, 
Bent gegužėlė iškukuos?

Alyvos šnara tavo kapui, 
Kitas godas, kitus kraštus... 
O jautriam mano širdies 

lapui, —
Sega skausmai — savo raštus.

Marija Aukštaitė

prie darbo, nes klebonas pa
reiškė, kad puoš bažnyčios 
vidų, tad reikės gana daug 
pinigų.

Prie šio didelio ir brangaus 
darbo klebonas kun. I. Kel
melis ir visi veikėjai kviečia 
visus parapijiečius ir kaimy
nus pagelbėti pasekmingai 
vesti parapijos bazarą. Kiek
vieno prasidėjimas prie šio 
darbo su aukomis ir veiki
mus bus labai įvertintas.

Lankėsi Roosevelt

Spalių 21 d. New Yorke 
lankėsi prezidentas Roose
velt. Nors lietus smarkiai 
pylė, bet prezidentas važiavo 
atdaru automobiliu, numaty
ta kryptimi. Jam teko pra
važiuoti 51 mylią. Gatvėse ir 
vieškeliuose jo pasižiūrėti 
bei sveikinti buvo susirinkę 
per 1,000,000 žmonių.

Vakare prezidentas daly
vavo Užsienio Politikos dr- 
jos vakarienėje, įvykusioje 
Waldorf-Astoria viešbutyje, 
kur jis pasakė 45 minučių 
kalbą apie Amerikos užsie
nio politiką.

Įvykdė Sukilimą

Gvatemalos respublikoje 
(Centralinėje Amerikoje) 
jauni karininkai ir studentai 
spalių 20 d. pravedė sukili
mą ir nuvertė prezidento 
Ponce vyriausybę.

Prez. Ponce savo pareigo
se buvo tik nuo šių metų lie
pos 1 d. Sukilimas įvykęs 
dėl vyriausybės didelio nepa
lankumo mokytojams ir stu
dentams. Sukilime buvo apie 
1,000 aukų.

Gvatemala turi 3,284,269 
gyventojus.

Sakute 
gierius Zareš. 
pilnais blaivs 
kalauskas t 
reikėtų pufe 
Po trijų 
galėdamas t 
idealų uM 
savo gaspš 
„Sakalauskai.
- Per v& 

lauskas, 
są dieną l^i

lusi pijanistė. S. Ku
ri gražų balsą: daž- 
Įim ją bažnyčioj solo

Berželis

Britain, Conn,
į ______Į 
(valandų atlaidai 
į kun. Pankaus rūpes- 
' Andriejaus lietuvių 
)s bažnyčioje 40 va- 
iaidai puikiausiai pa
le buvo spalių 15-17

:i. Pamaldos buvo iš- 
os. Kun. Jonas Bal- 
•ytais ir vakarais iš
tįs skelbė pamokslus, 
nės artėjo prie Vieš- 
Jtalo kaip niekada pir-

Tai sužinosi perskaitęs 
►f. Dr. Vyskupo Bučio garsiai

Ikarų, klebonui į dva- 
Iką atvyko šie kuni- 
el. Ambotas, prel. Mi- 
s, Valantiejus, Kar- 
s, GradeCkis, Simo- 
Aleksiūnas, Gaurons- 
T. Bogušas, Ražaitis, 
Sius, Dr. Vaškas, Bu- 
^otas> Šaulys, Abro-

tinį sodaliečių suvažiavimą, 
Waterbury, Conn., gegužės 
6 d. Nutarta suruošti veika
lus lietuvių kalboj tarp visų 
parapijų Sodalicijų ir suvai
dinti juos kiekvienoj Conn, 
parapijoj, o visas pelnas bus 
skirtas parapijai, kur paren
gimas įvyks. Bus leidžiamas 
mažas Sodalicijos laikraštė
lis kas trys mėnesiai, kuria
me Sodalės iš visų Conn, 
miestų pasidalins mintimis, 
veikla ir žinutėmis.

Šv. Andriejaus parapija, 
New Britam, apsiims lai
kraštėlio leidimu šiais me
tais. Ateityje kitos parapijos 
galės tęsti darbą toliau.

Susirinkimas baigės malda 
ir vaišėmis.

Visos išsiskirstė į savo pa
rapijas užsidegę noru dirb
ti uoliau Dievo, Marijos gar
bei ir tautos naudai.

Pareiškiame padėką šv. 
Juozapo, Waterbury, Conn., 
sodalietėm už malonų priė
mimą ir vaišingumą šio pir
mo šios rūšies susirinkimo 
metu.

kur mokėsi vienerius metus, dotuvėse organizuotai daly- 
Iš Marianapolio persikėlė į i 
Villanovos kolegiją, kur per j dr-jos. 
pusantrų metų ėjo inžinerijos 
mokslus. Jis buvo talentin
gas jaunikaitis, mokslas jam 
gerai sekėsi. Be to, jis buvo 
uolus lietuvis, žiaurusis pa
saulinis karas sutrukdė vis
ką, sugriovė visus planus a- 
teičiai. Karas nutraukė 
mokslą. Vitalis P. Mičiūnas 
stojo į karo tarnybą, kadetų 
skyrių, čia puikiai pasižymė
jo ir brangią savo gyvybę 
aukojo už laisvę ir demokra
tiją pasaulio tautoms.

A. T

daros, ir kitų draugijų. Lai- Ensign Praną (lakūną), kurs 
dabar randasi Pacifike ir 

vavo šv. Jurgio ir Vytauto Petrjh kuris Yra kar0 aviaci
jos mokykloje. Paliko nuliū
dime ir seserį Marijoną Pa- 
pečkienę.

Velionė buvo palaidota iš 
, Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios po iškilmingų pamal
dų. Palaidota Kalvarijos ka
pinėse.

Buvo sudėtas gražus dva
sinis bukietas už a. a. Onos 
Zdancevičienės vėlę.

Reiškiam jos šeimai gi
lios užuojautos nuliūdimo va
landoje.

Buvo posėdyje
Amerikos Lietuvių Tary

bos suvažiavime New Yorke 
dalyvavo šie patersoniečiai: 
kun. J. Stašaitis, Juozas 
Treinis ir Juozas Jokubavi
čius.

Newark, N. J.

įŠ Geraldas Motejū- 

§ia knygai 
Amerikos 1^'

įP.
ivių Motinų klubas
Uvių Veikimo Centro 

Ją skaito ir gomis ir kleb. kun. M.
ikaus rūpesčiu, Karei- 

LlUfdoWJs klubas suorgani- 
šių metų kovo 12 die- 
priklauso per 100 mo- 

irių.
nų Klubas rūpinasi 
i visas lietuvių karei- 
>tinas į bendrąjį veiki- 

Kreipkitėssu^' visais galimais būdais 
narsuoliams mūsų ka
lins, kovojantiems, 
lemokratija neišnyktų 
[žemės skritulio, ir kad

Gausiai paveiksiu 
kietais viršeli 

virš 500
KAINA-??

DARBININKAS
roadway So.BosW‘

BALF 11-tojo skyriaus 
susirinkimas

Spalių 20 d. įvyko svarbus 
BALF 11-jo skyriaus susi
rinkimas. .

Jau suaukota daug drabu
žių, kuriuos apsiėmė su kitų 
darbuotojų pagalba suskirs
tyti ir sutvarkyti šios darbš
čios veikėjos: Ona Radzevi
čienė, Bronė Mičiūnienė, Kot
ryna Narcum ir Morta Niros- 
ky.

Drabužių priėmime dau
giausia pasidarbavo: A. Mi- 
čiūnas, Stasė Milukienė,

Ne visi vienaip atšvenčia Frank Narcum, Morta Ne
svarbias gyvenimo sukaktis.. roskY> Kotryna Narcum, O- 
Vieni suruošia puotas, kiti t na Sintautienė, Brone Mičiū- 
išvažiuoja svetur pasilinks- nienė ir Marijona Uždavinie- 
minti, kai kurie visai nekrei
pia dėmesio į tuos įvykius, 
bet atsiranda, nors ir mažas* 
skaičius, tų, kurie kilnesniu 
būdu prisimena gyvenimo 
brangias dienas.

Viena naujai susikūrusi 
šeima, pp. C. Jakai (Hicks) 
mūsų parapijoj atšventė vie- 
nerių metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, užprašydami 
giedotas Šv. Mišias, kurių 
metu abu dalyvavo dangiš
koj puotoj. Tas įvyko spalių 
22 d.

Linkime jiems daug metų 
kartu džiaugtis. Tegu Dievu
lio palaima lydi jų žingsnius 
šiame gyvenime.

nė.
Vienas iš svarbiausi nu- 

, tarimų buvo antrą lapkričio 
sekmadienį sušaukti masinį 

: lietuvių susirinkimą su pra- 
| kalbomis tikslu išjudinti vie- 
j tos lietuvius priklausyti prie 
BALE 11-tojo skyriaus, ku
ris pagausėtų nariais; tuo 
pačiu, kad drabužių dar dau
giau gautume ir kad aukos 
gausiau plauktų nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams.

Visi 11 skyriaus nariai pa
sižadėjo platinti tarp vietos 
lietuvių idėją atsilankyti į 
ruošiamą su prakalbomis 
masinį susirinkimą, kuriame 
numatoma kalbėtojais gauti 
Dr. Pakštą, adv. Jurgėlą ar 
red. Laučka.

; Velionis buvo Lietuvos 
mylėtojas, jai daug darbavo- 

j si per visą laiką šioje kolo
nijoj. Praeitam karui užsi- j 
baigus, jis daug pardavė Lie
tuvos laisvės bonų. Visą lai
ką dirbo vertėju teisme. 
„Bridgeport Post” priminė, 

j kad jis buvo „Active in Li
thuanian circles”. Bridgepor- 

| to kolonija dėl jo mirties 
daug nustojo, nors dėl savo 
senumo negalėjo jau daug 
darbuotis.

Rašančiam šiuos žodžius, 
teko su juom suorganizuoti 
A.L.T. skyrių, taipgi ir Ben
drąjį Šalpos skyrių. Jo na
muose laikėm susirinkimus 

Į per kokius keturius mėne
sius, kur susirinkdavom po 

į dešimt ir daugiaus žmonių. 
Dulbio namuose tokiems dar
bams buvo atdaros durys. 
Jam kolonijos veikėjai lietu-. 
viai bus ir mirusiam dėkin- 

Igi-
Jis tikrai laukė Lietuvos 

laisvės. Jis man sakydavo:
i „Antanai, dirbkime ir kitus 
paraginkime, kad dar gyvas 
galėčiau sulaukti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomos 

j valstybės, o po to galėčiau 
i jau mirti”. Bet nesulaukė.' 
| Kiek man teko pažinti ve
lionį Dulbį per kokius 5 me
tus šioje kolonijoj, tikrai ga-

Metinis bazaras
Švč. Trejybės lietuvių pa

rapijos bazaras prasidėjo 
spalių 15 d. ir tęsis iki lap
kričio 5 d. Bazaras bus sek
madieniais nuo 4 vai. popiet, 
trečiadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais nuo 6 vai. va
karais ir tęsis iki vėlokai. Vi
sais vakarais bus šokiai ir 
kitokį laimėjimai.

Klebonas parūpino nepa
prastai gražių ir įvairių do
vanų: kas išlaimės, tas ga
lės pasidžiaugti. Visos para
pijinės draugijos susispietę

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graboriu>
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn. N. Y.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

J. Jokubavičius

Ansonia, Conn.
Prakalbos ir koncertas

Karių motinų klubas lap
kričio 5 d. rengia prakalbas, 

’ i koncertą ir šokius. Bus lie
tuvių par. salėje, No. Main 
St. Pradžia 5 vai. popiet. Iš
rinkta dvi motinos vežti peti
cijas prezidentui Roosevelt.

Parengimo pelnas bus ski
riamas karių kalėdinėms do
vanoms. Kalbas pasakys 
kun. V. Karkauskas, M. Jo- 

liu sakyti,"kad buvo" šimto kubaitė iš New Haven ir Dr. 
nuošimčių patrijotas lietu- J. Colney iš Waterburio. Abu 
vis, dėl ko Bridgeport© ko- svečiai pirmą kartą čia kal- 
munistai jo nemėgdavo, kai ^es; visiems bus įdomu 
jis jiems teisybę visur paša- išgirsti.
kydavo. Bridgeport© lietu-1 Didesnę programos dalį iš- 
viai kalba gražiai apie velio- pildys Stulginskų šeima iš 
nį. Jis jiems yra daug pa-, Waterburio. Užtikrinu, kad 
tarnavęs teisme visokiais rei
kalais. Kiti vadindavo jį tik
ru lietuvių advokatu. Jo vie
na duktė, Aldona, priklauso 
parapijos bažnytiniam cho
re, yra gera solistė; kita yra 
vedus; sūnus yra vedęs, tu
ri radijo krautuvę.

Reiškiam didelės užuojau
tos našlei ir visai šeimai. 
Manau, kad Bridgeport© ko
lonijos seni gyventojai, jau

jų dainos visiems patiks. Su
sipažinsime su gražia lietu
viška šeima.

Kviečiame visus Ansonijos 
ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti. Remkime gerus dar
bus. Paremkime savo kovo
tojus, kurie kariauja už mū
sų visų laisvę, už mažąsias 
tautas. Prisidėkime savo au
ka!

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

======= " ■
Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public I
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

EVergreen 8 - 9770
—i---------------------------------- ■.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir

Graborius—Baisamuotojas
Baisamuotojas

i

231 Bedford Avenue

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street,

Brooklyn, N. Y. Middle Village, L. I., N. Y.

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.O. Čeplinskienė
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Lietuviai Gvdvtojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

dariausių „pasmt

dėčiai, kurie prie;
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- -įrikOS dalyvaV 
'•jausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: ri • henri va

Brooklyn, N. Y.
irius Walsh, da

tą žodį supranta

žuvo karys
o u susu ihkusius sulcikli sa * r-----Spalių 2 d. Prancūzijos Auku surinkta 2 archill ir Stalinas,

nnfe žuvo Jonas žakalisJ Param4- AUK11 surinkta 2 ____

Jackson Heights, N. I

NEwtown 9 - 5972

394-398 Broadway. Brooklyn, N.

3BO

tų baisių

a

HAvemeyer 8 - 0259

:raverk bolševiki 
Sos, jis tuoj bi

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

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N.

Tel. EVergreen 7-1670

Teikiamas ; 
patikrinimas, 
AKINIAI ] 
kainomis pagal jų rūšis.

Si ištaiga Įsteigta prieš 40 mel

vargas, kai 
^is abiejose pi

wni įžymūs pi 
Gausiose konce 
tykiose. Tūksta 
■i sunkiųjų darbų

-tiniame bendra 
ži tarpvalstybi

Tel. EVergreen 7 - 6888
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

i

jjtas”.
jj tas žodis reiš 
/nuomonės dėl jo 
j, nėra. Paprasta

jjmų agitacijos n 
priešai jei nesu 

išranda vieni kiti

-jada daro viską, 
jma, apsaugoti ir, 
s atsitikimais, išp 
imperialistines j

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOaUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

jjoliacionistai...
ijjog pažįsta.
.įurdas, mirtis.

^nennslopins!
j jie miršta?

i Maskvos ponus 
ta priešintis Mas 

T i mt «. Per 10Joseph Vastunas 5jejis negalėjo i 
ievikU veiklos

New Yorko Tarybos vi .izoliacion 
pirm. J. B. Laučka paaiš sUPranta 
no A.L.T. darbus ir papn & įžymiausi iz 
susirinkusius suteikti sa pasaulyje, šia

pirm. J. B. Laučka paaiš

-ii pasaulyje šia

AMERIKA

Bayonne, N. J

ŽVAIGŽDŽIŲ KONCERTAS

ŠTREIMIKIŲ PADĖKA

NAUJAS DUETAS?

ku-

BUVO PRAKALBOS

jau

kia ir turi nemažai narių. par-

VESTUVIŲ ATGARSIAI

RUDENINIS BALIUS

PILIEČIŲ KLUBO 
NARIŲ ŽINIAI

Vinco Pin- 
ir kun. An- 
naujo vika-

Alfonsas Bagočiūnas, jūri
ninkas, yra sužeistas Pacifi- 
ko vandenyne. Linkime jam

Parapijos vakarienė įvyks 
lapkričio 12 d. 6 vai. vak. Bus 
įdomi programa, daug dainų.

Karys Vytautas Gražulis 
iš Atlantic City ligoninės 
parvyko namo 20 dienų; gra
žiai atrodo.

••

p.- 
k-

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų slėnu iš
lyginimą, plasteriavlmą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Andriejus ir Eugenija

St. Sgt. Bernardas Petru-1 
lis svečiuojasi pas tėvelius 
trumpam laikui. Yra gavęs 
visą eilę atsižymėjimo ženk
lų. Išvyks į Mississippi valst.
Jo brolis korp. Kastantinas žmonės šaukiasi Amerikos 
jau baigia pasveikti Kalifor- pagalbos. Ir jai ne sarmata 
nijos ligoninėj. rašyti netiesą”.

Juozas
495 Grand Str eet,

nei.
Mes šiuo metu stengiamės 

į savo skyrių pritraukti dau
giau narių.

EI. Matulionytė Netrūksta žmonių, 
riems rūpi bet kokia kaina 
pagarsėti. Gaila, kad jų at
siranda ir toje lietuvių spau
doje, kuri sakosi siekianti

s?
‘j 
g

nioms Teiberienei, Paulikie- greitai išsveikti, o tėveliams, 
nei, Jackson ir Zamblauskie- ramiai palaukti.

O. P. i

spauda nes] 
ai užsirūstinimo 
vyriausybės adi 

ana ir plūstama ; 
Persijos ministerį 
į kuris daugia 
imas, kam Persija 
užleisti Rusijai 

Balčiūnienė, D. Kaše -versmes-
iros spauda paž 
Persijos minis 
akas yra buvęs 
itstovu Maskvoje 

PARDUODAMA * Kadangi jis t;
iyveno Rusijoje, i 
tikėjęsi jo asme 
tikrą Rusijos dr 

a Maskvos spaud; 
gal tik todėl, kad

Saugok Savo Ak SSuTue’
■ < trėmimus į Ri 

geriausi_as_ ai i „Liaudies” te: 
, prižiūrėjimą j miriop gįj 
prieinamiausion tą kurie bolševi 

atebėra rakštis 
&nami sovietinis 
kuriuos 1940 ne 

Stenger & Stengf J Maskvos komis

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

Ponios Br. Brundzienės ge
rai žinoma jaunų šokėjų gru
pė sužavi ne tik lietuvių pu
bliką, bet visur, kur tik ten
ka atstovauti lietuviškų šo
kių meną. Ji pasirodys gra
žiais šokiais ir šį kartą.

Prof. Kazys Pakštas yra 
plačiai žinomas kaipo vienas 
įdomiausių kalbėtojų. Šia 
proga jis turės daug svarbių 
žinių pranešti apie padėtį 
Lietuvoj, ir kiek mes čionai 
laimingai gyveną lietuviai 
galime prisidėti Lietuvai 
gelbėti.

Jonas Valaitis bus šio 
karo programos vedėjas;
Įima tikėtis, jog koncerto 
tvarka vyks ko sklandžiau
siai.

Rengimo komitetas deda 
daug pastangų, kad šis pa
rengimas būtų visais atžvil
giais pasekmingas. Tikimės, 
jog publika gausiai atsilan-

Angelų Karalienes 
Parapija

ŠTAI KAI

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

■

pa

Parapijos jaunuoliai tikrai 
nemiega. Vadovaujant kun. 
A. Masaičiui, jie suorganiza
vo beną (30 jaunuolių) ir jau 
gana gražiai groja.

Parapijos koncerte lapkri
čio 12 d., Transfiguration sa
lėje, pasirodys benas naujose 
uniformose ir griausmingai 
sugros keletą gražių dalykė
lių.

Parapijiečiai turėtų nepa
miršti tos dienos ir 
dalyvauti.

'Where money talk
the language

gausiai

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
jų*

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 men. sekmadie- ^yS į šaunų koncertą ir 
nyje viešai ir iškilmingai pa- parems Lietuvių Komiteto 
siduoti Kristui Karaliui, kar- svarbų darbą.
štai melstis, kad visas pasau
lis leistų Kristui karaliauti 
žmonių širdyse.

FEDERACIJOS NARIAMS

va- 
ga- Štai ir Šv. Vardo 

rudeninis balius. Jis 
šeštadienį, spalių 28 d. vaka
re, parap. salėje. Prasidės 
tuojau po pamaldų, 8 vai. 
vak.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
su savo artimaisiais turėtų 
atsilankyti į šį balių. Laukia
ma taip pat iš kitų parapijų 
tos draugijos narių. Tai gra
ži programa praleisti links
mai laiką.

dr-jos 
bus šį

fronte žuvo Jonas šakalis. - -
Pamaldos už velionį atlaiky-. 20c-
tos spalių 23 d. Tai jau antra 
auka iš Bayonnės parapijos.

Pašalpos skyrius
Spalių 22 d. par. salėje į- 

vyko susirinkimas, kuriame 
įsisteigė Bendrojo Lietuvos 
Šalpos Fondo skyrius. Valdy
bą sudaro pirm. Cez. Kalan
ta, vicepirm. J. Navickas, 
sekr. Pr. Šedvydis, fin. rašt. 
J. Liubinskas, ižd. Jonas Ju- 
selis. Rūbų rinkimo komisi
joj — J. Navickas, Ona 
Grikštienė, P. Pambrekienė, 
Cecilia Sekety.

Spalių 29 d., šį sekmadienį, 
4 vai. popiet, par. salėje į- 
vyks viešas lietuvių susirin
kimas, kuriame bus tariama
si Lietuvos šelpimo reikalais. 
Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti.

Šis koncertas įvyks lapkri
čio 5 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet, Apreiškimo par. au- 
ditoriume.

S. čerienė
Rengimo Komisijos Narė

Maspetlw Žinios
Šios parapijos Raudonojo 

Kryžiaus skyrius spalių 15 
d. išklausė šv. Mišių, priėmė 
komuniją ir dalyvavo ben
druose pusryčiuose parapijos 
salėje. Kalbėtojai svečiai bu
vo kun. J. Balkūnas, Mrs. 
Dixon, Mrs. Schwartz, Mrs. 
Lindner, ponios Sadauskienė, 
Paulikienė ir skyriaus pirmi
ninkė ponia Osteikienė. Daly
vavo 35 narės pusryčiuose, 
kuriuos parengė ponia Zam- 
blauskienė ir Mrs. Jackson. 
Drauge su skyriaus narėmis 
buvo dvi slaugių padėjėjos— 
O. Kučinskaitė ir G. Cerebie- 
jūtė.

Norime padėkoti šioms uo
lioms darbininkėms prie sta
lų — panelėms Laukaitytei, 

Štreimikiai vedybinio gyve- j Petruij4ei, Matulionytei,' pe
nimo 25 metų sukaktį minė-' — — 

J jo spalių 14 d. Puota buvo 
iBaleženčio salėje. Susirinko 
giminės ir artimi draugai. 
Štreimikiai labai dėkingi vi
siems už brangias dovanas ir 
nuoširdžius sveikinimus.

Jie labai dėkingi Moterų 
S-gos kuopai, kuri surengė 
jiems pagerbti siurprizo puo
tą spalių 12 d. Baleženčio 
salėje. Jie dėkoja visoms są- 
jungietėms, o labiausiai šei
mininkei p. Kivytienei ir pir- 

dainininkės Sue Griškaitė ir min. p. Subatienei, kurios 
Helen Bartush taip pat žavės daugiausia dėl jų pasidarba- 
publiką savo maloniais bal- v0- 
sais. Ona Zajankauskaitė pa-, 
sakys monologą.

Aleksandras Vasiliauskas, 
plačiai žinomas dainininkas 
lietuvių tarpe, nieką neatsi-1

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
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.

PAGERBIMO VAKARIENĖ

Give generously to

YOUR COMMUNITY WAR FUND
Representing the NATIONAL WAR FUND

Ateinančią savaitę New 
Yorko ir apylinkės lietuviai 
turės retą progą išgirsti kon
certą, kuriame dalyvaus vi
sa eilė lietuvių muzikalinės 
srities geriausių jėgų. Šio 
karo metu ne visada esame 
taip laimingi įtraukti į vie
ną glaudžią programą tiek 
daug talentingų dainininkų, 
kurie pasiruošę atlikti tokį 
spalvingą ir įdomų koncer
tą.

Bet New York War Fondo 
Lietuvių Komitetas tokį kon
certą sugebėjo suruošti. Jis 
skiriamas vajaus užbaigimui 
paminėti.

Viktoras Bender, gerai ži
nomas tenoras, kuris dabar 
dainuoja Broadway pagarsė
jusioje operetėje „Bloomer 
Giri”, bus vienas malonių da
lyvių šiame koncerte. Operos

Šv. Jurgio par. salėje, 207 
York St., Brooklyne, šį sek
madienį, 5 vai. popiet, įvyks 
iškilminga pagerbimo vaka
rienė. Ją ruošia Rožančiaus 
draugija. •

Tai bus kun. 
kaus išleistuvės 
tano Pažerecko, 
ro, priimtuvės.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti į šią šaunią vaka
rienę.

Šiuo metu eina Tautinio Karo Fondo Vajus. Vi
soje šalyje renkamos aukos didžiajam reikalui — pa
remti savo kovotojus ir sušelpti nuo karo nukentėju
sius įvairiose šalyse. New Yorke veikia Lietuvių Ko
mitetas, kuris ir kviečia ir ragina lietuvius dosniai au
koti. Geriausia draugijų ir jų narių aukas siųsti ko
miteto iždininkui — Rev. K. Paulionis, 207 York St., 
Brooklyn 1, N. Y.

Po 10 dol. aukojo D, 
monaitis ir Mrs. M. Beck 
7 dol. — K. Leiga. Po 5 d 
— V. Križinauskienė, Ka 
lienė, V. S., J. Kuodis, S. Ki 
velis, C. Jondza, P. Lukoše 
čius, P. Montvila, P. Blaž 
tis. Po 2 dol. — J. Baltus, 
A. šliupaitė, A. Račkys, 
Sniečkus, P. Mikalauskai, 
Slaugis, V. Stelmokas, 
Zvingila, Avižienius, Ra 
lauskas, J. Januškis, Vai 
nis, ‘
A. Urbelis. Kiti aukojo 
1 dol.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Piliečių klubo Lietuvos 
sako prisidėti prie kiekvieno Pašalpos skyriaus susirinki- 
vertingo lietuvių koncerto lių 27 _d„ 7:30 vai. vak., sa- 
labdarybės naudai. Jis ir dai- vo salėje.
nuos. Visiems minėtiems dai-1 Ta proga bus galima įsto- 
nininkams prisižadėjo akom- ti Bendrojo Lietuvos Šalpos 
panuoti jaunas, gabus pianis- Fondo skyriun, kurs jau vei- 
tas Tadas Šidlauskas.
'VWW^^JWWWWVWW^JW^JWWWW'^JV^JWWWV^A

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 3330 ML, 5000 Watts 

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

Tel. MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines 
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.)

AD. JfiZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

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

Spalių 21 d. mūsų kleb. 
kun. J. Balkūnas gražiai mi
nėjo savo gimtadienį bažny
čioje. Mišias užprašė Alto- lietuvių vienybės, 
riaus draugija. Altoriai buvo 
gražiai išpuošti gėlėmis, se
sučių pranciškiečių rūpestin
gomis rankomis.

Arbatėlė
Spalių 22 d. tretininkės tu

rėjo arbatėlę par. salėje. Pro
gramą vedė kun. J. Kartavi- 
čius. Sveikinimus pasakė 
kun. Lekešis, pranciškonas 
kun. Liauba. Pintinė su lai
mėjimais atiteko kun. J. Kar- 
tavičiui. Vakaras buvo 
kus visais atžvilgiais.

Mūsų kariai
Leit. Vladas Galčius 

vyko atostogų iš Texas. Yra 
lėktuvų instruktorium.

„Vienybėje” jau ne kartą 
patarnavo bolševikams p. 
Tysliavienė. Jos niekus apie 
Bendrąjį šalpos Fondą su 
pasigėrėjimu, žodis žodin, 
bolševikai panaudojo savo 
skundams.

Dabar ši kolumnistė jau 
du kartu iš eilės švaistosi 
piktais netiesos žodžiais A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
adresu. Ir vėl „Laisvė”, net 
juodomis raidėmis persi
spausdina jos niekų niekus. 
Rašo ji apie Brooklyne įvy
kusias prakalbas, kuriose ji 
nebuvo, ir įdeda į L. šimučio 
lūpas žodžius, kurių jis visai 
nesakė.

„Naujienos” spalių 23 d. p. 
T-ės adresu rado reikalo pa
rašyti tokią pastabą:

„Jai ne sarmata traukti 
duetą su draugu Bimba to
kiu laiku, kada Lietuvos

• Matas Zujus, „Garso” 
redaktorius, Federacijos cen-

I tro narys, buvo atvykęs iš 
i Willkes-Barre, Pa. į New 
I Yorką. Dalyvavo posėdžiuo- 
I se. Buvo apsistojęs Maspe- 
the pas Visminus. Lankėsi 
ir „Amerikoje”.

© Kazys P. Vilniškis pra
eitą savaitę buvo atvykęs į 
New Yorką dalyvauti A. L. 
T., Federacijos Tarybos ir 
L. K. Instituto posėdžiuose.

® Leit. Jurgis Staškus lan
kėsi Newarke pas saviškius. 
Grįžo iš ilgos kelionės, buvo 
Anglijoje ir Prancūzijoje.

® Jonas Stasilionis, arti
mas „Amerikos” bičiulis ir 
bendradarbis, lankėsi mūsų 
įstaigoje. Įteikė Harrisono 
Šv. Vardo dr-įos dovaną „A- 
merikai”.

© Thomas Obelenas, kaip 
praneša „The Annunciator”, 
neseniai pakeltas į kapito
nus.

® Šv. Jurgio par. įsteigtas 
Lietuvos Šalpos Fondo sky
rius. Jau priklauso per 60 
narių.

® Jonas V. Navickas, su
žeistas prancūzų fronte ka-' 
rys, rš Anglijos pargabentas . 
Amerikon. Jis dabar gydo
mas vienoje karo ligoninėje 
Texas valst.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos visuotinis susirinki
mas bus lapkričio 27 d.

Petronėle Butkienė, 70 me
tų, mirė spalių 22 d. Iškil
mingai palaidota spalių 26 
d. Klebonui kun. Kemėžiui 
talkon buvo atvykę kun. J. 
Šernius ir kun. Gilbert.

Spalių 18 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko New Yorko 
Lietuvių Tarybos suruoštos 
prakalbos.

Vakarą pradėjo Tarybos 
pirm. Pranas Bajoras, pasa
kydamas įžanginį žodį. Pir
miausia parodyti judomieji 
paveikslai iš nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo. Paveiks
lus rodė ir aiškino Kazys 
Motuzas.

Ilgesnes kalbas pasakė A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
sekr. Dr. Pijus Grigaitis ir 
pirm. Leonardas Šimutis. 
Pirmasai daugiausia lietė da- 

įbartinę tarptautinę padėtį o 
1 antrasai — daugiausia Ame- 
, rikos lietuvių uždavinius Lie
tuvai pagelbėti. A.L.T. ižd. 
M. Vaidyla pasveikino susi- 

1 rinkusius ir palinkėjo vienin- 
jgai dirbti

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

Apdraudžia viską, kas _ _ ----
ko prašo. Apdraudžiu (in areigūnas labai j 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Clement Voketait
Advokatas

S iš Lietuvos pe 
atneša paguodė 
širdžiai. Jos tik

41 -40 — 74fh Stree iip žiauriai abu 
naikino ir naikir 
tautą. Nacių b; 
s, kaip Pirčiupi 
olševikų čekistų 
brasuose, šiauli 
Utenoje ir kitur 

įji radiograma, i

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.

Spalių 14 d. Pranas Kuli
kauskas apsivedė su Mary 
Kaye šv. Rapolo bažnyčioje, 
Astorijoj. Puota įvyko po 
šliūbo. Atsilankė daug sve
čių, jaunavedžio ir jo žmonos 
giminių ir pažįstamų. Sudė
ta daug dovanų. Po vestuvių 
puotos jaunavedžiai išvyko 
medaus mėnesio praleisti į 
Kanadą.

Tik labai apgailestauta, 
kad jaunojo brolis Albinas, 
esąs kariuomenėje, negalėjo 
atvykti. Jaunojo motina Ona 
Kulikauskienė dėkoja gimi
nėms ir pažįstamiems už da
lyvavimą vestuvėse, dovanas 
ir sveikinimus.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ąr 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

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta UžSjimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y,

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

^ikia Vyriausias 
Išlaisvinimo Ko 
^ūrint didžiausi 
“etaviai patriotą 
sėlius gyventi i

^imo Komitet; 
$ius su užsienii 

p judėjimas.
N®gus, kaip ir 
. >1 pogrindžio

Belgijoje, 
Lenkijoje, Ju; 

ir kitur. Jam s? 
Jūkesnės, bet ji!

nemarų Iii 
Pasiryžimą išlik
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