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ŽUVĘ KARIAI

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiuose karo frontuo
se savo gyvybes paaukojo 
šie lietuviai amerikiečiai ka
riai :

Stasys Akramas iš Wau
kegan, Ill.

Adolfas G. Treimanas iš 
Cicero, III.

J. Kairiūnas iš Detroit, 
Mich.

Raymond A. Glozickas iš 
Chicago, Ill.

Pranas Valentą iš New 
, Britain, Conn.

Juozas Matas iš New Bri
tain, Conn.

Edvardas Krasauskas iš 
Boston, Mass. (Jis žuvo lėk
tuvo nelaimėje, Floridoje).

Albertas Dambrauskas iš 
Philadelphijos, Pa.

lienąV.SJl — • —
velia, C. Jocda askvos spauda neslepia 
čius, P. fc jsarų užsirūstinimo Per
tis. PožM.
A. šliupaitįi
Sniečkus,P.į š Persijos ministerį pir- 
Slaugis, V.j juką, kuris daugiausia 
Zvingila, Aig

s vyriausybės adresu, 
stama ir plūstama ypač

Hillman Tvirtina
Nesąs Komunistas

LEYTE SALOJE JAPONAI VEJAMI

Perlų Uostas. — Admiro- liai buvo 24,000 karių. Ame- 
las Ch. Nimitz pranešė, kad rikiečių nuostoliai per tą lai

ką buvo 706 užmušti, 270 din
gusių ir 2,245 sužeisti.

Spalių 30 d. Leyte saloje 
siautė didelis viesulas, lėkęs 
70 mylių per valandą greičio. 
Jis išvertė karių palapines, 
apardė susisiekimo linijas, 
daug kur 
Laimei, nė 
nukentėjo, 
lėktuvai.

Naciai Išvežė T ris Vyskupus

namas, kam Persija at- 
lauskas, J.fc kė užleisti Rusijai savo 
uis, Balais jaus versmes.
A. Urbelkn
Idol.

Pacifiko fronte Amerikos 
lėktuvai nuo rugpiūčio 30 d. 
iki šiol sunaikino 2,594 prie
šo lėktuvus. 1,462 japonų 
lėktuvai nušauti oro kauty
nėse, o 1,132 sunaikinti sau
sumoje.

Mūsų nuostoliai per tuos 
du mėnesius buvo apie 300 
lėktuvų, o lakūnų aukų buvo 
palyginamai mažiau.

Nuo 1943 m. rugpiūčio mė
nesio Pacifike mūsų pajėgos 
sunaikindavo kas mėnuo tarp 
500 ir 700 japonų lėktuvų.

Dideli nuostoliai ir japo
nų laivynui, kurs praeitą sa
vaitę susilaukė didžiausio 
smūgio. Japonai mėgino net 
trim kryptim pulti Amerikos 
jėgas Pacifike. Visose trijose 
kryptyse japonai atmušti. 
Apie 60 jų laivų nusiųsti į 
Pacifiko dugną. Iš viso per 
du paskutinius mėnesius 
priešas neteko 653 laivų, ku
rių 271 nuskandintas, 56 gal 
nuskandinti, o kiti — suga
dinti.

Vokiečių Belaisvių 
Skaičius Auga

užtvenkė kelius, 
vienas laivas ne-
Nenukentėjo

Karas Europoje 
Iki Velykų?

ir

MinisterisLondonas.
pirmininkas Churchill spalių 
31 d. paprašė tautos atstovų 
susirinkimo pratęsti savo gy
vavimą dar vieneriems me
tams. Nauji rinkimai karo 
metu, sakė Churchill, nesą 
pageidaujami.

Savo kalboje Churchill pa
žymėjo, kad, jo nuomone, ka
ras Europoje prieš nacius 

1 gali nesibaigti nei per Kalė-

Paryžius. — Sąjungininkų 
kariuomenės iki šiol vakarų 
Prancūzijoje nelaisvėn paė
mė 637,544 vokiečių karius.

Atskiros armijos paėmė 
tiek belaisvių: Amerikos 
Pirmoji Armija — 199,413; 
Amerikos Trečioji — 92,950; 
Amerikos Septintoji — 50,- 
939; Prancūzų Pirmoji — 
57,939; Kanados Pirmoji — 
82,744; Amerikos Devintoji 
— 50,000.

Suomiai Suima
Savo Generolus

Stockholmas. — Rusijai 
pareikalavus, Suomijoje su
imtas generolas Aaro Paja- 
ri, kurs sėkmingai išvijo vo- 

  das šiemet, nei per Velykast kiečių dalinius 125 mylių 
Generolo MacArthur dali- 1945 m. O karas su japonais, fronte, šį generolą rusai kai- . . -W------------f.i . -I . . , • 1 1___ _ 1__ 4-^

sekmadienį, 
ar. salėje į- 
ivių susirin- 
jus tariama- 
no reikalais, 
iečiami atsi-

askvos spauda pažymi, 
Persijos ministeris 

nininkas yra buvęs Per
is atstovu Maskvoje net 

PARDK metų. Kadangi jis taip
i gyveno Rusijoje, todėl 
jai tikėjęsi jo asmenyje

Washington. — Spaudos 
klubo užkandžiuose Sidney 
Hillman, CIO Politinės Ak
cijos Komiteto pirmininkas, 
pareiškė, kad jis niekada nė- niai filipinų Leyte saloje kas- jo nuomone, gali tęstis dar

18 mėnesių po to, kai Vokie
tija bus sumušta.

menė įvyks 
/ai. vak. Bus 
daug dainų.

Geri, piga
mai. Gerosl yti tikrą Rusijos draugą 
Davimais sako Maskvos spauda.

Apdraudrr !et gal tik todėl, kad Per- 
ko prašo, 
rinu) ir š

ra buvęs komunistu, kad jis dien žengia į priekį, šios sa- 
niekada nėra susitikęs su vaitės pradžioje užėmė pa- 
Earl Browder, komunistų va- čiame salos viduryje japonų 
du.

Hillman pažymėjo, kad per' na sau papildomų dalinių iš 
35 metus savo veiklos jis vi-,vakarų pakraščio, 
sada buvo priešingas komu
nistams.

tvirtovę Jaro. Japonai gau-

Per pirmąsias dešimt kau
tynių dienų japonų nuosto-

Naujoji Zelandija 
Priima Lenkus

:ienė, 70 me- 
22 d. Iškil- 
i spalių 26 
n. Kemešiui 
ykę kun. J. 
Gilbert.
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ių Tarybos 
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is Šimutis, 
usia lietė da
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pareigūnas labai gerai 
_ista Maskvos ponus, jis 

Kreipkitės: flrįsta priešintis Maskvos 
pačioms. Per 10 metų 

Josepil'iskvoje jis negalėjo nepa- 
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ios iš Lietuvos per šve- 
neatneša paguodos lie- 

frio širdžiai. Jos tik paliu- 
' ja, kaip žiauriai abu oku- 
ptai naikino ir naikina lie
pų tautą. Nacių baisias 
dynes, kaip Pirčiupiuose, 
ka bolševikų čekistų šiau
dai Zarasuose, Šiauliuose, 
tune, Utenoje ir kitur.
Naujoji radiograma, kurią 
gite šiame puslapyje, pra
šą apie masinius Lietuvos 
lonių trėmimus į Rusijos 
Įmes. „Liaudies” teismai 
lerkia miriop net gimines 
asmenų, kurie bolševikams 
ęvo ar tebėra rakštis aky
lį Grąžinami sovietiniai de
ltai, kuriuos 1940 m. at- 
beno Maskvos komisarai. 
Iš kitos pusės, Vokietijo- 
Įkankinami įžymūs patrio- 
i biauriausiose koncentra- 
jos stovyklose. Tūkstančiai 
vežti į sunkiųjų darbų fab- 
pis.
Skurdas, vargas, kančios, 
iirpi mirtis abiejose pusėse.
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Bet šalia tų baisių žinių 
[trūksta ir vilties. Lietuvo- 
pėl veikia Vyriausias Lie
jos Išlaisvinimo Komite- 
is. Nežiūrint didžiausių 
nų, lietuviai patriotai 
indą kelius gyventi ir 
fti.
’Išlaisvinimo Komitetas _ 
iko ryšius su užsieniu. Tai 
Jgrindžio judėjimas. Jis 
iks pajėgus, kaip ir pana- 

žmonių pogrindžio judė- 
"taai buvo Belgijoje, Pran- 

izijoje, Lenkijoje, Jugosla- 
joje ar kitur. Jam sąlygos 
lug sunkesnės, bet jis yra, 
! laikosi.
Tai rodo nemarų lietuvių 
Ūtos pasiryžimą išlikti gy-

pa- 
su- 
ko-

pa-

RUSAI VISAI ARTI BUDAPEŠTO 
____ *

Londonas. — Rusai šios 
savaitės viduryje atnaujino 
sustiprintą puolimą Vengri
joje, kur prisiartino visai ne
toli vengrų sostinės, Buda
pešto — tik apie 40 mylių 
nuo sostinės į pietryčius. Ru
sai padarė daug pažangos 
lygumų fronte tarp Duno
jaus ir Tišos upių.

Berlyno radijas pranešė, 
kad rusai atnaujino verži
mąsi ir Rytprūsiuos, kur jie 
pasijudino Narevo upės fron
tu Dancigo kryptimi. Didelės 
ir aršios kautynės buvusios 
į šiaurę ir į pietus nuo Pul- 
tusko, 30 mylių į šiaurę nuo 
Varšuvos. Berlynas taip pat 
pranešė, kad rusai atnauji
no puolimą vakarinėje Lat
vijoje, kur dar yra užsiliku
sių vokiečių dalinių. Ten vo
kiečiai buvo prispausti Lie
pojos ir Ventspilio linijoje.

tina „karo kriminalyste.”
Rusijos komisarai įteikė 

Suomijos vyriausybei sąrašą 
asmenų, kuriuos ji reikalau
ja suimti kaip „karo nusi
kaltėlius”. Tame sąraše yra 
ir vienas Suomijos preziden
to maršalo Mannerheimo ar
timas draugas.

Suomijos tautos atstovybė 
pravedė įstatymą, kuris lei
džia šešiems komunistų at-

BALSAVIMO LAIKAS 
PRATĘSTAS

Albany. — New Yorko val
stybės legislatūra savo nepa
prastame susirinkime priė
mė įstatymą, kuriuo balsavi
mo laiką lapkričio 7 d. pra
ilgino dviem valandom.

New Yorko valstybėje lap
kričio 7 d. balsavimo valan
dos bus nuo 6 vai. ryto iki 9 
vai. vak.

Wellington. — Naujosios
Zelandijos vyriausybė priė
mė daugiau kaip 600 lenkų 
vaikų, atgabggtų iš Persijos, stovams grįžti į tautos ats-

Šie lenkų vaikai buvo rusų tovybę. šie komunistų atsto- 
išgabenti į Sibirą 1940 me- vai buvo prašalinti, kai kilo 
tais. Vėliau, gen. Sikorskiui suomių ir rusų karas, 
atnaujinus santykius su Ru-j Suomijos —- Rusijos drau- 
sija, Maskva leido daliai len-^iškumo draugija smarkiai 

1 plečiasi. Jos narių esą apie 
100,000.

Spalių 30 d. Lietuvių Ame
rikiečių Informacijos Cent
ras (LAIC) gavo naują pra
nešimą radiograma iš Švedi
jos. Naujausios žinios iš Lie
tuvos štai ką sako:

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas vėl at
gaivintas ir iš naujo tęsia sa
vo darbą, šis komitetas ir 
duoda žinias Švedijon.

Birželio 5 d. nacių S. S. da
liniai žiauriai puolė ir sunai
kino Pirčiupiu kaimą, esantį 
netoli Valkininkų, Vilniaus 
srityje. Nužudyta 120 gyven
tojų. Žudynių metu Uždavi- 
nienė, ką tik pagimdžiusi kū
dikį, buvo įmesta drauge su 
kūdikiu į ugnies liepsnas.

Vokiečiai prievarta išga
beno į Vokietiją Kauno ar
kivyskupą Juozapą Skvirec
ką, jo pagelbininką vyskupą 
Vincentą Brizgį ir Vilkaviš
kio vyskupą - pagelbininką 
Vincentą Padolskį.

Kaišiadorių vyskupas Teo
filius Matulionis esąs bolše
vikų nužudytas. (Apie tai 
pranešama iš Švedijos jau 
antrą kartą. Red.). Kitų Lie
tuvos vyskupų likimas neži
nomas Švedijoje.

Lietuvos sostinėje, Vilniu
je, bolševikų „liaudies teis
mas” pasmerkė mirčiai Dr. 
Antano Garmaus, Igno Šei
niaus ir kun. Vlado Mirono 
gimines.

Dr. Antanas Garmus yra 
buvęs Kauno miesto burmis
tru ir Raudonojo Kryžiaus 
pirmininku; kai pirmą kar
tą bolševikai atėjo Lietuvon, 
Dr. A. Garmus pradžioje ben-

c 
dradarbiavo su jais ir buvo 
„liaudies seimo” nariu, bet 
vėliau atsitraukė nuo jų ir 
pasmerkė jų terorą; prieš 
kiek laiko buvo žinių, kad 
Dr. A. Garmus, bėgdamas į 
Švediją, nuskendo Baltijos 
jūroje.

Ignas Šeinius yra buvęs 
Lietuvos diplomatas, redak
torius, rašytojas; dabar jis 
gyvena Švedijoje, kur ben
dradarbiauja švedų spaudo
je.

Kun. Vladas Mironas yra 
buvęs ministeriu pirmininku. 
Jis buvęs nužudytas, kai tik 
bolševikai sugrįžo Vilniun.

Vykdydami savo terorą, 
bolševikai nužudė 600 patrio
tų Zarasuos, 700 —Šiauliuos, 
400 — Kaune. Daug žmonių 
sušaudyta Daugailiuose, De
gučiuose, Salake, Dusetuose, 
Antalieptėje, Kamajuose, 
Svėdasuose.

Rusų ir vokiečių kautynės 
Lietuvoje nusinešė daug Lie
tuvos gyventojų gyvybių. 
Šiauliuose per mūšius žuvo 
4,700 žmonių. Utenos, Zara
sų ir Rokiškio miestai visiš
kai sunaikinti.

Visi gyventojai iš Leliūnų, 
Malėtų ir Daugų parapijų iš
varyti Rusijon. Visame kraš- 
žmonių išgabenimas yra va
romas plačiu mastu.

Bolševikai paskelbė mobi
lizaciją visų asmenų, gimu
sių nuo 1909 iki 1926 metų. 
Prieš šį neteisėtą elgesį o- 
kupuotame krašte savo pro
testą pareiškė Vyriausias.^__ 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi-X~77 
tetas.

Neveltui senatorius David 
I. Walsh spalių 22 d. Wor- 
cestery pasakė, kad joks dik
tatorius nenuslopins lietuvių 
tautos.

Turėdami prieš akis Lie
tuvos žmonių likimą, negali
me ir neprivalome netekti 
vilties. Visada atsiminkime, 
kad šis baisusis karas baig
sis Amerikos pergale. Ame
rikos dvasiniai ir medžiagi
niai ištekliai suvaidins žymų 
vaidmenį rytojaus pasauliui 
sukurti.

Dabar siekiama teisingos 
ir ilgiems metams taikos. To 
negalės įvykti, jei bent viena 
nuskriausta tauta nesulauks 
teisybės išpildymo. Atlanto 
Čarterio dėsniai negalės būti 
paneigti, jei jų autoriai, jei 
jų viešą išpažinimą pareiškę 
atsakingi asmens nuoširdžiai 
sielosis žmonijos gerove.

Visa tai skamba per daug 
netikrai, lyg fantastiškai. 
Bet jei šios svajonės neturi 
jokio pagrindo, tai kam šian
die milijonai geriausio jau
nimo miršta kovos laukuose?

kų tremtinių išvykti iš Rusi
jos.

Tokių išsigelbėjusių lenkų 
tremtinių šiandie yra įvairio
se pasaulio dalyse. Yra. jų 
Afrikoje, Meksikoje, Austra
lijoje ir kitur. Dalį dabar į- 
sileido ir Naujoji Zelandija.

Rumunai Turės
Naują Valdžią

RUSAI ATSISAKĖ IŠ KONFERENCIJOS
 *---------------------------------------------

NAUJI ĮSIVERŽIMAI OLANDIJOJE 
 ♦------------

Paryžius. — Berlyno radi- dore Roosevelt gimtadienis, 
jas pripažino, kad sąjungi- švęsta Laivyno garbei, 
ninkai išlaipino savo karių 
dalinius Walcheren saloje, 
pačioje svarbiausioje Olandi
jos saloje. Tai paskutinė už
tvara į atidarymą Antverpe
no uosto, per kurį Sąjungi
ninkai galės pasiekti laivais 
vakarų Europą tiesiausiu 
keliu. Tai vartai į didesnį 
puolimą vokiečių vakarų 
fronte.

Salon išsikėlė daug kana
diečių.

Kitose Olandijos vietose 
sąjungininkai irgi padarė 
daug pažangos. Lenkų dali
niai užėmė Bredą, iš kur jie 
tuojau perėjo Marko kanalą.

Amerikiečių daliniai per
ėjo Marko upę, kur sulaužy
tos vokiečių pozicijos.

Prezidentas Roosevelt sa
vo pareiškime pažymėjo lai
vyno reikšmę Amerikos gy
venime. Jis pareiškė vilties, 
kad mūsų laivynas dar įra
šys istorinės reikšmės daly
ką Pacifike.

Londonas. — Romos radi
jas pranešė, kad lapkričio 1 
d. pasitraukė Rumunijos vy
riausybė, kuriai vadovavo 
gen. Sanatesku. Joje buvo 
atstovaujama visoms rumu
nų partijoms.

Komunistai ir kiti kairieji 
vis kėlė nerimą, reikalauda
mi naujos vyriausybės, kuri 
labiau atitiktų „liaudžiai”. 
Apie rumunų masines de- 

; daug rašėmonstracijas daug 
Maskvos spauda.

Chicago. — čia prasidėjo 
tarptautinė civilinės aviaci
jos konferencija, kurioje da
lyvauja 50 tautų atstovai. 
Buvo pakviestos 55 tautos.

Konferencijos išvakarėse 
Rusija atšaukė savo atsto
vus. Maskvoje paskelbta, 
kad Rusija nedalyvaus kon
ferencijoje, kadangi jon yra 
pakviestos Šveicarija, Portu
galija ir Ispanija. Maskva 
aiškina, kad šios trys valsty
bės visada buvusios priešin
gos Sovietų Sąjungai.

Kai Rusija buvo kviečiama 
konferencijon ir kai ji sutiko 
dalyvauti, jai buvo žinoma, 
kokios valstybės pakviestos 
konferencijon.

Paliko Kiniją 
Gen. Stilwell

Mažiau Kuponų LENKAI SU MASKVA NESUTINKA

Naciu Budeliai
C

Nužudė Jėzuitą
_______  e

Roma. — Vatikane suži
nota, kad neseniai naciai nu
kirto galvą kunigui Alfred 
Steinnmeier, pagarsėjusiam 
jėzuitui pamokslininkui. Jis 
buvo apkaltintas pogrindžio 
veikla prieš nacius.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
praneša, kad vietoje pamestų 
arba sunaikintų Karo Raci- 
jonavimo Knygučių No. 4 ir3, 
naujai išduotosios nebūtinai 
turės tą patį skaičių kuponų, 
kiek jų buvo pamestose arba 
sunaikintose knygutėse. Pra
dedant š. m. spalių 20 d., vie
tines Karo Kainų bei Racijo- 
navimo vadybos, prieš išduo
damos naują knygutę, išplėš 
visus ženklus, kurių galioji
mo laikas jau bus išsibaigęs, 
ir tuos, kurie tebegaliojo kny
gutės išdavimo dieną, išsky
rus paskutinįjį ženklą arba 
seriją ženklų, kurie įsigaliojo 
knygutės išdavimo dieną.

Laivyno Diena
Washington. — Spalių 

d., velionies prezidento Theo-
27

Atėnai. —Išlaisvintoj Grai
kijos dalyje vyksta dideli ne
ramumai. Atėnų, graikų sos
tinės, gatvėse būnai dažnų 
susirėmimų tarp komunistų 
ir komunistams priešingų 
grupių.

Graikų vyriausybėje įvyko 
permainų. Įtraukta jon nau
jų žmonių, ’

Churchill nuvykęs Mas
kvon mėgino surasti tokį ke
lią Lenkijos padėčiai spręs
ti, kad būtų patenkinti ir 
Stalinas, ir lenkų vyriausy
bės Londone nariai, ir Mas
kvos sudaryto lenkų komi
teto žmonės. Bet tų pastangų 
vaisių dar visai nematyti.

Lenkų premjeras Mikolaj- 
czyk sugrįžo Londonan tar
tis su prezidentu ir savo vy
riausybės nariais. Dar ne
girdėti, kokių naujų davinių 
sekančioms deryboms gali 
atsirasti.

Lenkų 
žino, ko 
miausia,
teritorijas. Maskva nesutin
ka pripažinti Lenkijai tos te
ritorijos dalies, kurią rusai 
pasiėmė 1939 metų rudenį. 
Tada rusai ir vokiečiai pasi
dalino Lenkiją. Antra, Mas
kva nori, kad lenkų vyriau
sybė

kurs būtų jai visiškai ištiki
mas ir paklusnus,

Sveikino Turkus
Washington. — Spalių 31 

d. Turkijos respublika šven
tė savo gyvenimo 21 metų 
sukaktį. Ta proga preziden
tas Roosevelt nusiuntė Tur
kijos prezidentui Ismet Ino- 
nu sveikinimo telegramą.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė, kad 
generolas Joseph W. Stilwell 
atleistas iš pareigų, kurias 
jis ėjo Kinijoje.

Gen. Stilwell buvo Kinijos 
kariuomenės štabo viršinin
kas ir Amerikos kariuome
nės dalinių Kinijoj, Burmoj 
ir Indijoj viršininkas. Jo pa
reigoms eiti paskirti nauji 
pareigūnai.

Generolo Stilwell atšauki
mas sukėlė įvairių aiškinimų. 
Prezidentas Roosevelt spau
dos atstovams pareiškė, kad 
generolo atšaukimą nulėmė 
grynai Kinijos prezidento ir 
generolo asmeniniai santy
kiai.

Dabar vis daugiau rašoma, 
kad Kinijos prezidentas 
Čiangkaišek turi visai kito
kią nuomonę dėl Kinijos prie
šinimosi japonams, nei Stil
well norėjo. Aiškinama, kad 
dabartinis Kinijos režimas 
yra labai savanaudis, nesie
kiąs gerinti kiniečių būvio ir 
t.t.

ATNAUJINO SANTYKIUS SU ITALIJA

vyriausybė aiškiai 
Maskva nori. Pir- 
visas ginčas liečia

būtų tokio sąstato,

Washington. — Valstybės 
pasekretoris Stelinius prane
šė, kad Amerikos vyriausy
bė nutarė atnaujinti diplo
matinius santykius su Itali
jos vyriausybe. Panašiai pa
sielgė Anglijos ir Rusijos 
vyriausybės.

Amerikos ambasadorium į 
Italiją paskirtas Kirk. Ang
lija ir Rusija irgi paskyrė 
savo atstovus.

Italijos ambasadorium A- 
merikai paskirtas grafas 
Sforza, kurs Washingtone 
yra gyvenęs per daugel me
tų kaip italų tremtinys, kol 
Mussolini buvo Italijos dik
tatorium.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.
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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.

PREZIDENTO RINKIMAI

Lapkričio 7 d. Amerikos piliečiai atliks savo didžiau
sią pareigą — rinks sekantiems ketveriems metams savo 
šalies prezidentą. Tai ne tik pareiga, tai ir didžiausia pri
vilegija. Šiandie, karo metu, jokia kita demokratine šalis 
neturi rinkimų, kurie, kaip, pav., Anglijoje, vis atidedami.

Lapkričio 7 dieną piliečiai pasakys, ar jų dauguma no
ri, kad ir toliau šalies vairo priešakyje stovėtų Franklin 
Delano Roosevelt, ar kad nauju vairuotoju ateitų Thomas 
E. Dewey. Liko tik kelios dienos iki sprendžiamo momen
to.

„Amerika” niekada viešai nepasisakė nė už vieną kan
didatą. Mūsų laikraštis nėra politinis griežta to žodžio 
prasme. Mes manome, kad patys skaitytojai yra pajėgūs 
sudaryti savo nuomonę, leisti prabilti savo sąžinei ir — ati
tinkamai balsuoti.

Mums atrodo, kad šiuose, kaip ir kituose, rinkimuose 
lietuvių kilmės amerikiečiai balsuos pirmoje eilėje kaip 
amerikiečiai. Mūsų įsitikinimu, kiekvienas Amerikos pi
lietis turi būti aiškiai apsisprendęs, kaip geriausiai pasi
elgti, kad Amerikos gerovė būtų apsaugota, kad karas bū
tų ko greičiausiai laimėtas, kad būtų pasiekta .teisinga 
taika.

Žinoma, mums visiems rūpi, kad Amerika neatsitrauk
tų nuo tiesos kelio, nuo Atlanto Čarterio dėsnių. Mums vi
siems rodėjo išgirsti viešą abiejų kandidatų žodį specialiai 
Lietuvos bylos reikalu. Abu jie kalbėjo apie mažųjų tautų 
teises laisvai gyventi, bet abu bent iki šiol savo kalbose 
Lietuvos vardo nepaminėjo. Bet tai neturėtų mūsų nuteikti 
vienaip ar kitaip vieno ar kito kandidato adresu. Turime 
suprasti dabartinį gyvenamą laikotarpį.

Tiesa reikalauja priminti, kad Lietuvą nepriklausoma 
valstybe pripažino respublikonas prezidentas, o tą pripa
žinimą ir šiandie palaiko ir gina demokratas prezidentas. 
Taigi, nė viena partija nėra Lietuvos priešų tarpe. Abiejose 
partijose yra Lietuvai labai daug palankių žmonių.

Nors gyvenime neutralumas dažnai smerkianjas, nors 
„drungnumui” daug kur tikrai nėra vietos, bet prezidento 
rinkimų dalyke, į klausimą už katrą kandidatąjbalsuoti, 
mes nuoširdžiai taip atsakome:

— Pasikalbėki su savo sąžine, rimtai pagalvoki ir — 
elkis taip, kaip tau sąžinė ir protas pasakys!

IŠ FEDERACIJOS TARYBOS POSĖDŽIO
Spalių mėn. 19 d. McAlpin 

Hotel, New Yorke, įvyko 
svarbus Lietuvių R. K. Fede
racijos Tarybos suvažiavi
mas, kuriam pirmininkavo 
Feder, pirm. Juozas Laučka, 
sekretoriavo — L. šimutis. 
Be centro valdybos narių į 
suvažiavimą atvyko nemažai 
Federacijos apskričių veikė
jų, lietuvių katalikų redakto
rių ir mūsų centralinių orga
nizacijų vadų.

Išklausyta ir užgirta Fe
deracijos pirmininko, sekre
toriaus ir iždininko raportai; 
išklausyta pranešimai iš 
ALT, BALF ir iš Lietuvių 
Kultūrinio Instituto.

Išreikšta pasitenkinimo, 
kad visos šios organizacijos 
jau yra susitvarkiusios ir 
gražiai darbuojasi tiek nuo 
karo nukentėjusių lietuvių 
šelpimui, tiek pavergtosios 
Lietuvos laisvinimui. Todėl 
jos ne tik buvo užgintos, bet 
atitinkamomis rezoliucijo
mis atsišaukta į lietuvių ka
talikų visuomenę, kad jas vi
sokiais galimais būdais rem
tų. •

Nutarta leisti žurnalą
Pažymėtina, kad šiame Fe

deracijos Tarybos suvažiavi
me užgintas Lietuvių Kultū
rinio Instituto statutas. Taip 
jau užgirta LKL planas leis
ti rimtą žurnalą, kuriam duo
damas vardas — „Naujoji 
Aušra”, šį žurnalą redaguos 
Antanas Vaičiulaitis. Nors 
tai yra didelis užsimojimas, 
bet neabejojama, kad žurna
las galės išsilaikyti, nes vi
suomenės vaduose ir veikė
juose sumanymas rado nuo
širdaus pritarimo.

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas yra mūsų veikimo cen
tro — Federacijos svarbi ša
ka.

Suvažiavimas užgynė prie 
LKI įsisteigusį Amerikos 
Lietuvių Centralinį Knygy
ną ir Archyvą, kurio laikinos 
patalpos bus šiuo adresu — 
94 Bradford Street, Law
rence, Mass. Knygyno tvar
kymu rūpinasi Federacijos 
iždininkas kun. Pr. Juras.

Kiti reikalai
Be kitų nutarimų, Federa

cijos Tarybos suvažiavimas 
ragina stiprinti lietuvių ka
talikų centralines organizaci
jas, gaivinti Federacijos sky
rius ir jų veiklą.

Federacijai ir visai orga
nizuota j ai lietuvių katalikų 
visuomenei atstovauti Ame
rikos Lietuvių Taryboje ir 
vėl išrinkti L. šimutis ir J. 
Laučka. Vieton sergančio 
kun. Jono Švagždžio (kuris 
buvo ALT nariu nuo 1940 
m.) išrinktas kun. Pranas 
Juras, ALRKF iždininkas.

Federacijos Tarybos suva
žiavimas buvo ir gausus ir 
tikrai vaisingas savo dar
bais. Jis gyvai ir rimtai at
siliepė į visus aktualiuosius 
šių dienų lietuvių tautos ir 
lietuvių katalikų visuomenės 
reikalus.

Laučkos ir kitų dalyvių pra
nešimų apie fondo veiklą, pa
reiškia didelį pasitenkinimą 
ir džiaugsmą dėl B. A. L. Š. 
F. įsteigimo ir jo priėmimo į 
Nacionalį Karo Fondą. Susi
rinkimas reiškia giliausią pa
dėką Prezidento Karo Pašal
pos Kontrolės Tarybai už 
lietuvių fondo pripažinimą, 
už teikimą Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems dėl 
karo ir baisių okupacijų, pa
galbos aukomis, medikamen
tais ir kitomis reikmenimis. 
Susirinkimas karštai ragina 
Federacijos ir prie jos pri
klausančių organizacijų sky
rius ir veikėjus dėti pastan
gas kiekvienoje kolonijoje į- 
steigti kaip galint daugiau
sia B. A. L. Š. F. skyrių ir 
išplėsti jų veiklą.

II. Padėka Amerikos 
Katalikų Episkopatui

A. L. R. K. Federacijos Ta
ryba, susirinkusi šių metų 
spalių 19 d. McAlpin viešbu
tyje, New Yorke, apsvars
čiusi liūdną Lietuvos padėtį 
ir peržvelgusi jos žmonėms 
teiktą taip svarbią moralinę 
ir materialinę paramą, kuri 
ateina iš Amerikos Katalikų 
Episkopato, šiuomi reiškia 
garbingiems vyskupams gi
lią padėką ir kartu prašo 
šiuo momentu pakelti balsą 
Amerikos katalikų vardu 
prieš rusų sauvaliavimą už
imtoje Lietuvoje ir visam 
Pabalty, kame jie žudo ir 
masiniai tremia Sibiran ne
kaltus gyventojus, neišski
riant moterų nei kūdikių.

III. Periodinio žurnalo
Reikalu

Taryba, išklausiusi Lietu
vių Kultūrinio Instituto val
dybos raportą periodinio žur
nalo leidimo reikalu ir apie 
jos paskleistą ankietą, kuri 
susilaukė labai palankių at
siliepimų, užgiria tokio žur
nalo leidimą ir paveda Kul
tūrinio Instituto vadovybei 
tuo rūpintis. 

t

' III. Kultūrinio Instituto 
Archyvo Reikalu

Išklausius Kultūrinio In
stituto Archyvinės komisijos’ 
pirmininko kun. Pr. M. Ju-Į 
ro pranešimą apie Instituto 
įsteigtą archyvą, Taryba pa
reiškia pasitenkinimą jau 
atliktu darbu ir prašo toliau 
jį tęsti.

IV. Organizacijų Auginimo 
Reikalu

Tarybos susirinkimas, su
prasdamas, kad Amerikos 
lietuvių katalikų sėkminga 
veikla remiasi centralinių ka
talikiškų organizacijų tvir
tumu, ragina vadus-veikėjus 
dar tvirčiau įsitraukti i L. 
R. K. S. A., Vyčių, Moterų 
Sąjungos, „Motinėlės, Darbi
ninkų Sąjungos auginimo ak
ciją. Kadangi šiuo laiku vyk
sta LRKSA bargeno vajus, 
susirinkimas ragina didžiau
siu uolumu jį remti.

V. L. K. F. Spaudos 
Biuro Reikalu

Taryba, apsvarsčiusi, ko
kios didelės vertės buvo Kat. 
Fed. Spaudos Biuras, kurį 
vedė. kun. Juozas Prunskis ir 
kuris dabar sustojo veikęs i 
dėl jo vedėjo išvykimo į Ka-\ 
talikų Universitetą, gerbia
mam kun. Juozui Prunskiui 
reiškia gilios padėkos žodį ir' 
tuo pačiu paveda Federaci
jos valdybai pasirūpinti nau
jo biuro vedėjo suradimu ir 
jo veiklos tęsimu.

DVIEJŲ PARAPIJŲ JUBILIEJAI
WORCESTER, MASS.

TARYBOS REZOLIUCIJOS CARELESS TALK

APIE PLATESNĮ BENDRADARBIAVO NUOTYKI!

Spalių 19 d. McAlpin vieš
butyje įvykęs metinis A.L.R.
K. Federacijos Tarybos susi
rinkimas priėmė šias rezo
liucijas:

I. BALŠ Fondo Reikalu
A.L.R. Katalikų Federaci

jos Tarybos metinis susirin
kimas, įvykęs spalių 19 d., 
1944, McAlpin viešbutyje, 
New Yorke, išklausęs B. A.
L. Š. F. direktorių kun. J. 
Balkūno, L. Šimučio, J. B.

Everyone must guard 
against careless talk, parti-1 
cularly now with so many 
thousands of soldiers home 
on furlough from overseas. 
Any fragment of war infor
mation, no matter how harm- į 
less it seems, may be of value 
to the enemy.

Office of War Information 
Foreign Language Division 

Domestic Branch

Spalių 22 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapija minėjo 
savo gyvenimo 50 metų su
kaktį. Pradėta iškilmingo
mis pamaldomis bažnyčioje. 
Sumą laikė prel. J. Ambotas. 
Pamokslą pasakė kun. J. 
Balkūnas. Draugijos dalyva
vo su savo vėliavomis.

Vakare įvyko milžiniškas 
koncertas. Memorial salėn 
susirinko per 3,000 asmenų.

Koncerto programą pradė
jo muz. Juozas Žemaitis, 
Auksinio Jubiliejaus iškilmių 
rengimo komiteto pirminin
kas. Jis pasakė gražią įžan
ginę kalbą ir perstatė progra
mos vedėju adv. Antaną Mi
lerį.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Worcesterio miesto mayoras 
Bennett, kuris sveikino viso 
miesto vardu ir pagyrė lietu
vius, kad jie yra ištikimi šios 
šalies piliečiai. Dainininkė p. 
O’Toole (Parulytė), akompa
nuojant poniai Milerienei, su
dainavo pora dainelių.

Kun. Dr. K. Urbonavičius 
savo kalboj pažymėjo mūsų 
išeivijos nuveiktus darbus ir 
Lietuvos nelaimę.

Dainininkė p. Julė Rogly- 
tė, akompanuojant muz. Ra
polui Juškai, sudainavo po
ra liaudies dainelių.

Prelatas Jonas Ambotas, 
Hartfordo lietuvių par. kle
bonas, pasakė sveikinimo 
kalbą.

Koncerto žvaigždė buvo p. 
Suzana Griškaitė. Ji, akom
panuojant muzikui Rapolui 
Juškai, pirmoje dalyje su
dainavo kitų tautų kalboje 
dainas, o antroje dalyje su
dainavo keletą lietuvių liau
dies dainelių.

Kun. Jonas Bakšys, Ro
chester lietuvių par. klebo
nas, pasakė patriotinę kalbą, 
primindamžif’kaip yra svar
bus Atlanto čarteris, pagal 
kurį visos pavergtos tautos 
po šio karo turi būti laisvos 
ir nepriklausomos.

Ponia (Vaitekūnaitė) Ka- 
neb, p. Milerienei akompa
nuojant, grojo smuiką solo.

Kun. A. Petraitis, šv. Ka
zimiero par. klebonas, kalbė
jo labai susijaudinęs dėl Lie
tuvos likimo. Dėkojo visiems 
parapijos rėmėjams ir atsi
šaukė, kad kiekvienas daly
vis paaukotų išlaidoms pa
dengti, o kas liks nuo išlai
dų, tai skiriama Lietuvos 
žmonių, nuo karo nukentėju- 
sių šelpimui.

Kongresmanas Thomas 
Philbin pasakė kalbą, kurioj 
sveikino parapijiečius ir kle
boną kun. A. Petraitį.

Kalbėjo didelis Lietuvos ir 
lietuvių tautos bičiulis sena
torius David I. Walsh. Jo kal
bos turinys: gimtinė kalba, 
muzika — dainos ir religija. 
Jis pažymėjo, kad lietuviai 
yra geri šios šalies piliečiai, 
o jie tokiais yra, nes myli sa
vo gimtinę kalbą, savo dai
nas — muziką ir yra reli
gingi žmonės. Tai jis įrodi
nėjo kreipdamas visų dėme
sį į Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos mokyklos mokinius, 
kurie išpildė dalį šios progra
mos dainomis, žaidimais ir 
driliais. Jis sakė: „Tai yra 
gražiausias pavyzdys vi
siems. Jie iš pat mažens au
klėjami ir mokomi savo tėvų 
kalbos, kad užaugtų geri lie
tuviai ir geri Amerikos pilie
čiai.”

Toliau senatorius Walsh 
pažymėjo Lietuvos nelaimę 
ir pabrėžė, kad joks diktato
rius nepajėgs sutriuškinti 
Lietuvos ir lietuvių tautos.

Parapijiečiai tikrai gali 
džiaugtis iškilmingu sukak
ties minėjimu.

Klebonais šioje parapijoje 
buvo kun. J. Jakštys, kun. 
V. Bukaveckas, kun. J. Ja
kaitis (nuo 1913 iki 1929 m.; 
pora metų jį pavadavo kun. 
K. Vasys).

Nuo 1929 m. klebonu yra 
kun. Augustinas Petraitis. 
Parapijos turtas yra įvertin- 
namas beveik 300,000 dol.

WATERBURY, CONN.

Spalių 29 d. šv. Juozapo 
lietuvių parapija minėjo 50 
metų sukaktį. Minėjo iškil
mingai, didingai.

Iškilmingas mišias naujai 
išdažytoje bažnyčioje laikė 
kleb. kun. J. Valantiejus. Da
lyvavo pats Hartfordo gany
tojas, J. E. vysk. McAuliff. 
Pamokslą sakė kun. J. Bal
kūnas ( kalbėjo lietuviškai ir 
angliškai). Po to savo žodį 
pasakė ir vyskupas, nuošir
džiai pasveikinęs parapiją, 
kleboną, visus tikinčiuosius. 
Jis labai gražiai įvertino lie
tuvių tautą.

Vakare parapijos didžiulė
je salėje įvyko iškilminga 
vakarienė. Atsilankė apie 600 
asmenų (bilietai buvo po 5 
dol.) Programos vedėju bu
vo kun. Dr. A. Bružas.

Sveikinimo kalbas pasa
kiusių tarpe buvo kongres
manas Talbot ir Waterburio 
mayoras. Dalyvavo visi trys 
lietuviai prelatai: prel. M. 
Krušas iš Chicagos, prel. J. 
Ambotas iš Hartfordo ir 
prel. J. Miliauskas iš Scran- 
tono.

Komp. Al. Aleksio veda
mas choras padainavo. Solo 
ir duetą dainavo artistės 
Barbara Darlys ir Marijona 
Kižytė; joms akompanavo T. 
Šidlauskas. Pianu solo skam
bino Vyt. Bacevičius ir T. 
Šidlauskas.

Visa programa praėjo gra
žiausiu pasisekimu.

Waterburio lietuvių visuo
menė ilgai, ilgai minės šias 
iškilmes.

Amerikos Lietuvių Tary
bos sušauktas Veikėjų Pasi
tarimas, 1944 m., spalių 18 
d., Hotel McAlpin, New Yor
ke, išklausęs pranešimų apie 
bendrą lietuvių, latvių ir es
tų kilmės amerikiečių posė
dį ir pasitenkinęs bendrai at
likta jungtiniais žygiais, 
šiuomi nutaria organizuoti 
suderinimo komisijas, tiek 
A. L. T. Centre, kaip ir pas
kirose kolonijose, tikslu pa
laikyti glaudų bendradarbia
vimą ir jungtinę akciją, gi
nant politines Baltijos vals
tybių žmonių teises ir re
miant šelpimo teikimą tų 
valstybių gyventojams.

Vyriausiąją lietuvių-latvių 
-estų veiklos suderinimo ko
misiją sudarys skiriami po 
tris iš kiekvienos interesuo
tų grupių. Am. Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komite- 

l tas įpareigojamas skirti lie
tuvių amerikiečių atstovus 
toje komisijoje, ir .palaikyti 
santykius su kitomis Lietu
vos Nepriklausomybei palan
kiomis tautinėmis grupėmis.

Prašo Taupyti 
Elektrų

APIE LIETUVĄ 
DAUG RAŠO

Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centro žiniomis, 
daugelis laikraščių Ameriko
je redakciniuose straipsniuo
se minėjo Lietuvos ir kitų 
Pabalčio valstybių padėtį: 
Cleveland, Ohio, „News”; 
New York „Daily News”, 
New York „New Leader”, 
New York „Daily Mirror”; 
Brooklyn©, N. Y. „The Tab
let”, St. Paul, Minn., Wan
derer”; Grand Rapids, Mich., 
„Herald”; Detroit, Mich., 
„Free Press”; Peoria, Ill., 
„Journal Transcript”.

Be to, beveik visa Ameri
kos katalikiškoji spauda įdė
jo J. J. Gilbert straipsnį 
„Baltic Nations’ Fate in 
Post-War Program Is Cause 
of Concern”.

Liet. Am. Informacijos 
Centro (LAIC) žinias apie 
čekistų terorą Baltijos vals
tybėse plačiai panaudojo 
Chicagos „Herald American” 
ir „Tribūne” ir visa Scripps- 
Howard spauda.

Plačiai žinomas Isaac Don 
Levine, pasiremdamas LAIC 
informacijomis, įsakmiai pa
minėjo Lietuvoje vykdomą 
terorą „New York World 
Telegram” dienraštyje spa
lių 19 d. (cirkuliacija apie 
500,000).

Buvęs JAV. ministeris Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai Ro
bert P. Skinner parašė laiš
ką dienraščiui „N. Y. Herald 
Tribune”, užtardamas Balti
jos valstybių teisę nepriklau
somai gyventi.

Amerikos metodistų lei
džiamame „The Christian 
Advocate”, spalių 12 d. pa
minėta LAIC brošiūra „An 
Appeal on Behalf of the Bal
tic States”.

Brooklyn© „The Tablet” 
spalių 12 d. pakartojo išti
sai spalių 17 d. ALT. telegra
mą prezidentui Rooseveltui.

Rand School leidžiamas 
biuletenis „Russian Affairs” 
įdėjo ištisą puslapį apie ma
sinius žmonių deportavimus 
iš Lietuvos pirmosios sovie
tų okupacijos metu.

Karo Gamybos Vadybos 
Karo Viešųjų Vertybių Įstai
ga prašo miestų vadovybę, 
piliečių klubus, prekybinin
kus ir bendrai piliečius ir per 
šias Kalėdas vengti lauko pa
puošimo, apšvietimo, kaip tai 
buvo daroma 1943 ir 1942 
metais. ’

Šio žygio imtasi, paprašius 
Karo Meto Kietojo Kuro ad
ministracijai, kadangi gami
nant elektrą kalėdiniam ap
švietimui, sunaudojama la
bai didelis kiekis kuro. Įstai
ga pabrėžė, kad šiais laikais, 
kai kuro klausimas kai ku
riose vietose yra toks kritin- 
gas, yra gyvybinis reikalas jį 
taupyti.

Karo Laimėjimas — 
Pirmoje Vietoje

„Niekam nėra žinoma, ka
da šis karas baigsis”, pasa
kė J. A. Krug, Karo Gamy
bos pirmininkas, Herald Tri
bune Forume. „Vokiečiai te- 
bekariauja aršiai ir despera
tiškai. Japonus tebemedžio- 
jame po platųjį Pacifiką. 
Todėl vis dar tebeprivalome 
statyti pirmoje vietoje karo 
laimėjimą, ir todėl visa pra
monės darbo jėga pašvenčia
ma tam tikslui, iki pergalė 
bus laimėta,” pabaigė J. A. 
Krug.

LABDARIŲ DARBAI

Katalikų labdarių konfe
rencija įvyksta lapkričio 17- 
20 d.

Manoma, kad atstovai iš 
labdaringų draugijų, kurių 
priskaitoma apie 2,000, susi
rinks tomis dienomis į Šv. 
Jurgio viešbutį Brooklyne.

Dalyvaus Brooklyn© vys
kupas Molloy, daug katalikų 
dvasininkų ir pasauliečių.

Armijai Reikia 
Daug Slaugių

$ popietį ir na] 
plaukėme suon 

.į, Aplinkui dun 
įjffls, aukštai t 

Karo Departamento Jį žvaigždėms, 
nešimu, Armijos Medic įai mus migdanl 
npnartanĮAntas, pabrėi tuksenimui, i 
moo labai avarhn milraln . i i _ • .
Departamentas, j 
mas labai svarbų reikalą 
timiausioje ateityje sūri 
tūkstančius slaugių pat 
jų pagelbėti slaugyti seq 
tiems ir sužeistiems ka 
viams, kreipėsi į Raudoi 
Kryžiaus slaugių padėję

g širdys issipass 
judėjo ir kuo da 

0 ryto metą pasi 
jjinnos miestą ir 1 
jĮavinlinnos pilį. Mi

r.lyzi,wh baugių pauejf j kisnelaimė. Bei 
jau turėjusias patyrimo ' mfi b. 
gomnese kad stotų ! ap 1 t
karną tarnybą civilinę į į .

rnqntmnmis Arrnnna 1 F •tarnautojomis Armijos 1 
ninėsė arba vaistų sandėl 
se.

Anė nuo būrio su 
*111 Vj ir paklydo požemi 

5du senų dienų rit 
Toms pareigoms tinka :žti į pogrindžius n 

moterys, informacijai g: , juodu ten žings 
prašomos rašyti šiuo adn įertės į kertę, m 
Medical Division, U. S. (3angas ir visus išė;

r niekur nė gyvos 
Ir jie ten vienas 

•ši valandą, guodė:
7 SŪNŲ JŪRININKĮ pet ėmė tikėti, ka 

s angelas, kaip ka 
Petrą, ištrauks ju 
kurčių akmenų, kad

Service Commission, 
shington, D. C.

MOTINA MIRĖ

Bedford, Mass. — Čia
re Mrs. Eduard W. O’Br ;galybės neleis jien 
septynių jūrininkų motu ^j jaunystėj, su ]

Velionė palaidota gp ffių planų galvor 
24 d. Į laidotuves susi liepsnų širdimis, 
atvykti šeši sūnūs, o sej ^laikas buvo ilgas 
tasis, buvęs pietų Pači ibi ilgas ir vargini 
nesuspėjo.

Anglų Meno 
Nuostoliai

žiū dangaus pasiun 
neskrido gelbėti į d 
■ą kritusių kalini 
tik pačiu beviltiški 

2ūtu kažkur sužva: 
ii-ir štai atšlepsi 
ižilutėlis seneliūkš' 
išvaduoja iš Olav 

požemių. Tik dabai 
praleidę visą dieną

Washington. — Franci 
Taylor, New Yorko Metr 
litan Meno Muziejaus di 
toriaus, nuomone, Angis apmąstymuos, bui 
senovės menas yra per š | nuo saviškių bi 
rą daugiau nukentėjęs 
Prancūzijos ar Italijos 
ną. Taylor neseniai suį 
iš konferencijos London

Yra pranešta, kad da liraš jos nepasak 

lis Italijos ir Prancūziji 3 tačiau nepakly 
žymių rinkinių yra bevei 
siškoje tvarkoje. Bet A 
joje apgadinta 4,000 isl 
nių bažnyčių ir sunaikint 
800. Minėtųjų ir kitų vi 
jų pastatų naikinimas t bme apsunkę nuo 
sitęsia. riju gražumo, nuo

--------------------- akėsiu su suomiu ii

Bankų Kapital: _______

bedaryti vieniems 
im mieste, ties sens 
bir tyliai šlama beri 
jau čia prasideda ki

aą tarp Olavilinnos 
Iaūrų. Mūsų nuo 
®jo jau vėlų va 
»šaunios kelionės 
i prie Imatros kri

MNO DĖDĖ
MAN

i Vprtp A

(Užb

1944 metų birželio 30 
ną visų Jungtinių Valst 
prekybinių ir taupoi 
bankų kapitalas pai 
aukščiausio viršūnės taš 
139,560,000,000 dolerių 
mos.

1943 metų birželio 30
ną bankų kapitalas buvo cėgaų yjpj^ raikščio 
309,000,000 dolerių, arba pas kaskadąi 
03 nuošimčių mažesnis. pasimatymą, gal

---------------------- M pasirodant linki
BASIL O’CONNOR kuris man taip 

PAS POPIEŽIŲ jau neregėjau man 
----------- latvės pamėgimas k 

Roma. — Iš Paryžiau ^liūdesys. Pagalia 
ir jei ponas Pavolisatvykęs Basil O’Connoi ' 

merikos Raudonojo Kryi meile, tai šis \ 
pirmininkas, tuojau at£ stiprumą.
kė pas popiežių Pijų XI $ Pribėgo šeši mene 
kuriuo turėjo ilgą pasikC? ^en4. — buvau s 
jimą.

O’Connor jau grįžo į 
Yorką.

jo stiprumą.

J. AM. V. PAGALBA M KETĖJLSIE
Washington. — Joseph E. 

Davies, Prezidento Karo Pa
šalpos Vadybos pirmininkas, 
ragindamas paremti antrąjį 
tautinį karo fondo vajų, pa
reiškė, kad nuo 1939 metų, 
kai buvo užpulta Lenkija, A- 
merika yra suaukojusi virš 
175 milijonų dolerių dvide
šimčiai nuo karo nukentėju
sių valstybių.

Davies viešai paskelbė 
bendras sumas, suaukotas J. 
V. piliečių, įvairių svetimų 
šalių gyventojams. Iš paduo
tų skaičių matyti, kiek ame
rikiečiai, neįskaitant Raudo
nojo Kryžiaus pagalbos, yra 
suaukoję kiekvienai šaliai:

audros lietus atgai 
^ linksminosi ranl 

pagauta, ryn 
suolas, ir pasi( 
i lašai, savo si

- mano mintis, 
kaušas mano gy

Kinijai — 20 mil. dol.; ^Piais klebonas ta 
sijai — 30 mil.; Prancų .^osnuostabios vi
— 4 mil. 500 tūkst.; Len į ^d jų pririnkau
— 9 mil.; Didžiajai Bri ^Pakėliau galvą ir 
jai 40 mil.; Palestinai kuris toliau 
mil.; Jugoslavijai — 2 
Graikijai — 12 mil. dol.

Davies pareiškimu, Ar 
kos šalpos organizacijos 
padėjusios šių valstybi •i?aS| uyelas klebo. 
vairiems pabėgėliams, jus išvyč 
belaisviams ir karinių j ? tebesėdėjo toj 1 
gų nariams: Norvegijos į?? krustelti, 
landijos, Čekoslovakijos, Jį?’"' 
gijos, Italijos, Danijos, 
tuvos, Latvijos, Luksem 
UioSF“iPinU’ Albanij°S “

’ i kad nereikia ve

įsomis jėgomis

W)s nuostabios vi 
jų pririnkau

'feu ir pagaliau ėm 
^Pažadino sugirgž 
*lsas taip smarkia

mielas klebo 
J vėl jus išvyri

^štai ji! _ sušuko 
Prie manęs. - 

;as, mane
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A. Vaičiulaitis
3 Lietuvių Tary
tas Veikėjų Pasi- U NUOTYKIS PRIE IMATROS
[eAlpin, New Yor- 
ęs pranešimų apie 
uvių, latvių ir £s- 
amerikiečių posė- 
nkinęs bendrai at- 
gtiniais žygiais, 
taria organizuoti 
i komisijas, tiek 
entre, kaip ir pas- 
onijose, tikslu pa
ndų bendradarbia- 
ingtinę akciją, gi
nęs Baltijos vals- 
nių teises ir re
pinio teikimą tų 
gyventojams.

ąją lietuvių-latvių 
os suderinimo ko- 
larys skiriami po 
kvienos interesuo-
Am. Lietuvių Ta

rdomasis Komite
to j amas skirti lie- 
erikiečių atstovus 
sijoje, ir .palaikyti 
su kitomis Lietu- 

dausomybei palan- 
itinėmis grupėmis.

io Taupyti 
ilektrą
lamybos Vadybos 
ųjų Vertybių Įstai- 
miestų vadovybę, 

lubus, prekybiniu- 
irai piliečius ir per 
as vengti lauko pa- 
ipšvietimo, kaip tai 
ima 1943 ir 1942

o imtasi, paprašius 
) Kietojo Kuro ad- 
jai, kadangi garni- 
;rą kalėdiniam ap- 

sunaudojama la- 
kiekis kuro. Įstai- 

j, kad šiais laikais, 
klausimas kai ku
isė yra toks kritin- 
yvybinis reikalas jį

ĮVisą popietį ir naktį iš 
uopio plaukėme suomių e- 
įrais. Aplinkui dunksant 

, aukštai tekant 
ryškioms žvaigždėms, mo- 
btoniškai mus migdant gar- 
įivio tuksenimui, ramių 
Unbrėškių valandoje ten 
Jūsų širdys išsipasakojo, 
|s skaudėjo ir kuo dar vy
si. O ryto metą pasiekėm 
įvonlinnos miestą ir lanke
le Olavinlinnos pilį. Mūs ne
tiko jokia nelaimė. Bet kaž- 

Jda čia pora mūsų tautie- 
tMiiMų turėjo didelį rūpestį: be
linėse iiįjnižinėdami po pilį, juodu 

siskyrė nuo būrio su paly- 
» gjvu ir paklydo požemiuose, 

jtaip du senų dienų riteriai, 
iimesti į pogrindžius nelais
ve, juodu ten žingsniavo 
lio kertės į kertę, mėgino 
Įsas angas ir visus išėjimus 
L ir niekur nė gyvos dva- 
os. Ir jie ten vienas antrą 
uodėsi valandą, guodėsi dvi 

• jau net ėmė tikėti, kad gal 
ant angelas, kaip kadaise 
v. Petrą, ištrauks juos iš 
tų kurčių akmenų, kad dan
gus galybės neleis jiems žū- 
i pačioj jaunystėj, su pilno- 

24 į,,; is didžių planų galvomis ir 
wštų liepsnų širdimis. Die- 
a ėjo, laikas buvo ilgas, pra- 
iriškai ilgas ir varginantis, 

; balti dangaus pasiuntiniai 
.Ą is neskrido gelbėti į despe- 
V iciją kritusių kalinių. Ir 
T lip tik pačiu beviltiškiausiu 
ji lomentu kažkur sužvangėjo 

aktai — ir štai atšlepsi toks 
■ las žilutėlis seneliūkštis ir 

los išvaduoja iš Olavinlin- 
os požemių. Tik dabar juo- 
u, praleidę visą dieną kar-

inkams, 

ma31% 
timiaiiįi-.

tiems ii J

Kiyaad 
jau tmįd 
goninėsej 
kanų d

se.

moteiyų 
prašonoj. 
Medicalp- 
Service J 
shiigtod

ĮSĄ

Bedfej 
įėMią 
septyni? ■;>

Vėlioj

atvykti® 
tasis, fcj 
nesuspėji

Taylor, fe
litanfc:
tonaus, e juos apmąstymuos, buvo at-
senovėsjz

lovos, ligi paskutinio kampo 
jau buvo užgulę ir paskutinį 
mūsų prieglobstį.

O viešbučių daugiau Imat
roj nebuvo.

Širdy rinkdamas pikčiau
sius keiksmus ir jais norėda
mas nustelbti didėjantį susi
graudinimą, aš sakau:

— O dabar...
Mano bičiulis žiūri į blyš

kias suomių padangės žvaigž
des. Netoliese ūžia ir šniokš
čia ir verda milžinas kriok
lys. Tik jis vienas įnirtęs 
skuba, puola ir putoja, ak
meninėj vagoj, o visas Imat
ros miestelis jau tyli ir mie
ga.

— Gal bent į stotį? — sa- 
ko mano palydovas.

— Kad daugiau ir nėra 
kur...

Grįžtam tad prie geležin
kelio. žiūrim, vienas žmoge
lis stoties duris jau užraki
na. Traukinio nueita, dienos 
darbai jau baigti — nėra jam 
ko čia belūkuriuoti. Mes mė
ginam jam išaiškinti savo 
nelaimę. Tačiau jis kietas:

— Ne, čia negalima liktis 
per naktį...

— Bet kam tada laukiamo
ji salė?

Pasirodo moteris, su rau
dona kepure. Stoties virši
ninkas! Pagarba jai ir jos 
lazdelei rankoje! Tačiau ši- 

tingiai klausosi armonikos, j toji amazonė tiesiog akme- 
Dievo malonė: tenai išvydom nine: negalima, ir baigta... 
viešbutį, didelį, gražų, pana- Mes tada jai išdėstom visą 
šų į pilį. Ūžia pilnas jis žmo
nių, tiek pilnas, kad mes jau 
neišsitenkam. Tad gūrinam į 
kitą nakvynės patalą. Skam
binam. Niekas neatsiliepia. 
Laukiam, ir vėl skambinam, 
ir jau mūsų dvasia truputį 
apsiniaukus. Ne, nereikia nu
siminti! Štai pro kertę išny
ra dvi suomikės, dailios, lyg 
medaus upėje būtų išsimau
džiusios, ir mums išaiškina, 
kad prie šito namo nėra ko 
belaukti: ir čia pilna.

— Bet ten dar vienas vieš
butis...

— Kur?
— Eikite anakur, paskui 

sukite už kampo...
Mes žiūrime į mėlynas jų 

akis, į šviesius plaukus, dė
kojam už žinias ir mąstom, 
kad visoj Imatroj vargiai be- 
rasim smagesnę pastogę, 
kaip čia. Ir tikrai neradom, 
nes keleiviai ligi paskutinės

puri ir nuo kalbos lekcijų: iš
mokome skaičiuoti ligi šimto 
ir protarpiais vagone karto
jome „yksi, kaksi”... vienas, 
du... Ten kalėme ir daugiau 
žodžių, tokių svetimų ir nau
jų mūsų ausiai, ir žinojom, 
kaip vadinasi akmuo, ežeras, 
gatvė — ir dar daug ko. Tik 
man trūko svarbiausio daly
ko: kaipgi bus mylėti? čia 
mano bičiulis pasidarė griež
tas, rūstus ir taip išbarė ma
ne, kai paprašiau, kad ir šiuo 
reikalu jis iškamantinėtų Vii- 
puri pilietį:

— Sumanei gi čia dabar se
ną žmogų gundyti ir iš kelio 
vesti!

Nors aš galvojau, kad gy
venime viena nuodėmė bei 
pagunda daugiau ar mažiau 
skirtumo nesudaro, vis dėlto 
buvau priverstas nusileisti ir 
neklausinėti. Tarp šitų girių 
ir ežerų daugybės dar vy
liausi rasti kur nors gražes
nę ir švelnesnę progą savo 
žodynui papildyti.

Apsunkę, kaip bitės po die
nos darbo, ieškojome tad 
Imatroj, kur galvą priglaus
ti. O akys jau lipte limpa, ko
jos vos bepaeina, ir ausys

AMERIKA

ATSIMINĖ MAGELANĄ
/ _______

Washington. — Istorinių 
kelionių žinovai sako, kad 
amerikiečių sugrįžimo į Fi
lipinus kelias yra tas pats, 
kuriuo prieš 400 metų kelia
vo garsusis Magelanas.

Magelanas pirmąsias Fili
pinų salas pasiekė 1521 m. 
Tai buvo ta pati Leyte salos 
apylinkė, kur dabar genero
las MacArthur įsiveržė.

EDISONO LEMPA

Spalių 21 d. sukako lygiai 
65 metai, kai Thomas A. E- 
dison paleido jėgą savo pir
moje elektros lemputėje.

Menlo Park, N. J., yra pa
statytas Edisono šviesos 
Bokštas,* 131 pėdų aukščio, 
kuriame kasmet spalių 21 d. 
uždegama elektros lempa.

KARIŲ BALSAI

New Yorko valstybėje ka
rių balsavimo lakštai turi 
pasiekti New Yorko balsavi
mo komsiją ne vėliau lapkri
čio 3d. •

Balsavimo lakštų prašė 
605, 239 kariai. Iki spalių 22 
d. savo balsus buvo prisiun- 
tę 334,375 kariai.

Bronės Brundzienės vadovaujama Brooklyn© Lietuvių Jaunamečių šokėjų grupė. 
Šios jaunos lietuvaites, Br. Brundzienės išlavintos, jau daug kartų pasirodė su tautiškais 
šokiais. Lapkričio 5 d., šį sekmadienį, 4 vai. popiet, Brooklyn© Apreiškimo par. audito- 
riume, ši šokėjų grupe dalyvaus New Yorko Karo Fondo Lietuvių Komiteto koncerte. 
Programa yra didelė, įvairi, gyva. Rengėjai kviečia visus atsilankyti. — Paveikslo vir
šutinėje eilėje matome grupės vedėją p. B. Brundzienę.

SUĖMĖ ŠNIPUS

FBI pareigūnai šioje sa
vaitėje suėmė du asmenis, į 
tartus šnipinėjime vokiečių 
naudai. Tai Simon Emil Koe- 
del, 62 metų ir jo podukra 
Marie Hedwig Koedel, 26 
metų.

Koedel praeitame kare bu
vo vokiečių armijoj kapito
nu. Prieš tai buvo Amerikos 
kariuomenėje. Privačiame 
gyvenime buvo judomųjų pa
veikslų mašinistas.

kelionę, sakom, kad Helsin
ky su ministeriu susišnekė- 
jom, o čia dabar su ja galo 
nesuvesim. Turim išpasako
ti savo keliones nuo viešbu
čio prie viešbučio — ir 
jos nepalenkiam.

Tada mano draugas 
pyksta ir sako man:

— Su boba rodą, mat, 
si...

Šis skepticizmas buvo 
reikštas lietuviškai, bet ir to 
užteko: moteriškė mums ta
rė, kad galėsim stoty pasė
dėti ligi sekančio traukinio 
— jis ateisiąs apie pirmą va
landą.

Mudu sukritom ant suolų 
ir, rodos, spėjom užsimerkti, 
kai jau ir atbildėjo pirma va
landa su savo traukiniu. O, 
kad jis bent būtų važiavęs į 
tą pusę, kur mums reikėjo. 
Bet kur tau: jeigu ima ne
sisekti, tai jau ligi galo...

tai

su-

ra-

Taip ir likom mes po žvaig
ždėtu Viešpaties stogu. Jau 
nemiela mums nei Imatros 
šniokštimas, nei fabrikų juo
di kaminai tolumoje, nei kny
gos lapai, kuriuos buvom be
pradedą skaityti šviesią suo
mių naktį. Ir viskas taip pra
ilgo. Jau, rodos, bus praėjus 
valanda, o mažiausia — bent 
pusvalandis, bet kai pasižiū
ri į laikrodį, tai pamatai, kad 
į amžinybę priartėja! dar tik 
dešimčia minučių. Ir snausti 
mėginom ten po medžiais ant 
suolelio, ir guodėmės vienas 
antrą, ir pikti buvom. Pikti 
ant visko: ant moteriškės su 
raudona kepure, ant Imatros 
krioklio, kurs tenai šniokštė 
ir dūsavo, ir ant lėtai be
slenkančio laiko, ir ant uo
do, kuris zyzdamas gretinosi 
prie ausies... O jūs, šviesios

suomių naktys ir ramios dan
gaus žvaigždės, jūs didžiuliai 
ežerų plotai ir amžinas girių 
ošime, mes dabar turėjom 
laiko klausytis jūsų slėpinių, 
nesibaigiančios jūsų pasakos 
ir stebėti niekad nenykstan
čių jūsų didybę! Nerimo ir 
nuobodžio vejamas aš tą nak
tį pakilau ir ėjau ežerų pa
krantėmis, o jų balzganas pa
viršius buvo plynas kaip 
stiklas, ties viduriu suardy
tas nenutrūkstančios gijos 
sielių, kurie atsargiai plau
kė prie krioklio — ir staiga 
metėsi žemyn, į tuos sūku
rius, į putotas sroves, atsi
mušančias į juodus akmenis 
ir šokančias aukštyn, lyg į- 
pykę žirgai.

Aplinkui nei žmogaus nei 
balso. Laukinės antys dar 
miega, ir žvirblis snaudžia

pastogėje, ir didieji ežerai 
nurimę savo sapnuos skendė
ja.

Ir laikas, laikas — ir jis 
kietai vietoje sustingo, jau 
neskuba jis tolyn ir tolyn, o 
suomių naktis pasidarė be 
galo be krašto... nesibaigian
ti, amžina naktis...

Tik vienų vienas Imatros 
krioklys nenutyla. Jis vis 
nerimsta, daužosi į akmens 
uolas, verda ir putoja — ir 
skuba, ir skuba. Ir ar nutils 
jis kada?

ilikę nuo saviškių būrio... 
'ą bedaryti vieniems neži- 
omam mieste, ties sena pili

ng te ii, kur tyliai šlama berželis? 
iš tart et jau čia prasideda kita is- 

yn )r^a’ *r a® 3’0s nePasa-k°siu..
Mes tačiau nepaklydome 

, dieną tarp Olavilinnos sun- 
siškojenn ių mūrų. Mūsų nuotykis 
joje apgĖ rasidėjo jau vėlų vakarą, 
niųbai M P° šaunios kelionės pate- 
800. Mirt :ome prie Imatros krioklio, 
jų pasfci įtekome apsunkę nuo Pun- 
sitęsii ahariju gražumo, nuo ilgų 

_ ašnekesių su suomiu iš Vii-

Prancūi;-

lis įtart
žymi? g:

almėjimas -

<--------
a nėra žinoma, ka-

pa-

joje 
niiĮ bart:

MOTERŲ NAUDAI...

Karo Gamybos Taryba pra
neša, kad netrukus pasiro
dys krautuvėse šilkinės ko
jinės. Iki šiol šilkas buvo 
vartojamas tik karo gamy
bai.

PASKYRĖ MEDALIUS

Katalikų tarprasinė tary
ba šiemet paskyrė atsižymė
jusiems katalikams du meda
liu. Vienas medalis teko M”0— 
Edw. D. Morrell iš Philadel
phia, Pa.; antras —John L. 
Yoncey (juodukas) iš Chica
go, UI.

Westchester apskrity, ne
toli New Yorko, visų namų 
rendos „sušaldytos” nuo rug
pjūčio 1 d.

"as baigsis”, pasa- 
<rug, Karo Gamy- 
linkas, Herald Tri- 
įme. „Vokiečiai te- 
i aršiai ir despera- 
ponus tebemedžio- ,, 
platųjį Pacifik,. ^ 
dar tebepuvai® * E 

-moję vietoje karo 
ir todėl visa pra- ' 

■bo jėga pašvenčia- mos'

M

ną vis?

Jean De La Brete

MANO BEDĖ IR
MANO KLEBONAS

d ■ v, Vertė A. Vaičiulaitis . auws

(Užbaiga)
ikslui, iki pergalė 
ta,” pabaigė J. A.

M t 
na banU- 
309,W 
03dnM

ARIU DARBAI

į labdarių konfe- 
yksta lapkričio 17-

i, kad atstovai iš 
į draugijų, kurių 
la apie 2,000, susi- 
is dienomis į Šv. 
išbutį Brooklyne. 
s Brooklyno vys- 
loy, daug katalikų 
į ir pasauliečių.

Iii

Romi' 
atvykę > 
merifcM 
pirmini 
kepas M 
kuriuo M 
jimą.

O'tX-1 
Yorką.

į Pamėgau viena vaikščioti girios takais, ilgas valan
tis stovėti pas kaskadą, mąstydama apie paskutinį 
nudviejų pasimatymą, galvodama, ką daryčiau staiga 
Švydusi jį pasirodant linksmą, žavintį ir su tuo žvilgs
iu akyse, kuris man taip patiko Krūmynėje ir kurio 
paskui jau neregėjau man skirto!
I Vienatvės pamėgimas kasdie didėjo, ir drauge au- 
jo mano liūdesys. Pagaliau aš pamaži tapau visai _ne- 
Ineki, ir jei ponas Pavolis jau seniau nebūtų susirūpi
nęs mano meile, tai šis vienas atsitikimas būtų jam 
itskleidęs jo stiprumą.
į Taip prabėgo šeši mėnesiai.
I Vieną dieną, — buvau sukaktuvėse, kai aš atvykau 
[ Pavolius, — sėdėjau klebonijos sode. Prieš dvi va- 
[andas audros lietus atgaivino orą ir palaistė klebono 
gėles. Jis linksminosi rankiodamas sraiges, o aš, ma
lonių minčių pagauta, rymojau galva į sieną, prie ku
ltos stovėjo suolas, ir pasidaviau smagiems lūkesčiams. 
Tik vandens lašai, savo sunkumu lenkę lapus, krisda
mi drumstė mano mintis, ir šlapios žemės kvapas pri-

V. PAGALBA
ton. — Joseph E. 
ezidento Karo Pa- 
lybos pirmininkas, 
s paremti antrąjį 
•o fondo vajų, pa- 
1 nuo 1939 metų, 
žpulta Lenkija, A- 
a suaukojusi virš 
nų dolerių dvide- 
) karo nukentėju- 
)ių.
viešai paskelbė 

mas, suaukotas J. 
, įvairių svetimų 
tojams. Iš paduo-

Q®il'

mil.; 
Graibi

Dads?] 
kos šbf'-e I 
padėjai 
vairia ■ 
belaiki 
gų 
landoj

K
matyti, kiek ame- 
eįskaitant Raudo
ms pagalbos, yra 
ekvienai šaliai:

tijoa

minė geriausias mano gyvenimo valandas.
| Protarpiais klebonas tardavo:
| — Kokios nuostabios visos tos sraigės! Ar patikėsi, 
Regina, kad jų pririnkau jau per penkis šimtus.
I Lėtai pakėliau galvą ir šypsodamosi žiūrėjau į ge
rąjį kleboną, kuris toliau karštai ieškinėjo. Paskui vėl 
įsisvajojau ir pagaliau ėmiau snūduriuoti.
į Mane pažadino sugirgždėję sodo varteliai, o links
mas balsas taip smarkiai, kaip dar niekados, mane 
Supurtė.

; — Labas, mielas klebone, kaip gyvuojat? Man taip 
Smagu, kad vėl jus išvydau! O kur Regina?
j Regina tebesėdėjo toj pačioj vietoj, negalėdama žo
džio pratarti nė krustelti.
į — A, štai ji! — sušuko Paulius, dideliais šuoliais ar
tindamasis prie manęs. — Brangi mažyte giminaite, 
koks aš laimingas, mano Dieve, kad vėl jus matau! 
s Jis paėmė mano ranką ir pabučiavo...
r Duodu žodį, kad ne mano valioj buvo, kas paskui 
įįvyko, ir kad nereikia versti blogų dalykų ant mano 
įgalvos.

, Sakau, visomis jėgomis kovojau prieš pagundą; bet

pajutusi jo lūpas sau ant rankos, supratusi, kad čia 
nebuvo vien tuščias mandagumas, bet gilesnis jaus
mas, pamačiusi jį pasilenkiant prie manęs ir į mane 
žiūrint neramiu, meiliu, ypatingu, šimtą sykių gražes
niu žvilgsniu, negu svajojau,... tai prašoko mano jė
gas, ir likimas, kuriuo nuo tada tikiu, pastvėrė mane 
ir sviedė į jo rankas.

Vos spėjusi pajusti jo paspaudimą, nubėgau, parau
dus ir sumišus, ant suolo, rankose paslėpusi veidą, vis 
dėlto pastebėjusi kleboną, kuris atrodė nustebęs, išsi
gandęs, galvos netekęs, ir šią jo išvaizdą vėliau dažnai 
prisimindavau.

— Brangi Regina, — sušnabždėjo Paulius man į 
ausį, — jei anksčiau būčiau žinojęs jūsų paslaptį, ne
būčiau taip ilgai gaišęs toli nuo jūsų.

Neatsakiau, nes verkiau.
Jis per prievartą paėmė mano ranką ir laikė savo

joj, o aš, staiga apimta tokios didelės nedrąsos, kaip 
dar niekados, nugręžiau galvą ir stengiausi ranką iš
traukti.

— Palikit man ją, šitą mažytę ir dailią rankutę; da
bar ji man priklauso. Atsukit galvą į mane, Regina!

Aš pažvelgiau į jo atviras, gražias akis ir sušukau:
— Garbė Dievui! Dėdė sakė teisybę, jums neatsi

tiko kaip su gulbės pienu.
— Su gulbės pienu? — tarė jis nustebęs.
— Taip, dėdė teigė... bet nesvarbu! Kas jums pra

nešė, ko išvykdami nežinojot?
— Mano tėtis, ponas Pavolis ir visa eilė dalykų, 

kuriuos prieš du menesius atsiminiau.
— Ar neteisybė, kad meilė neša meilę? — tariau 

nekaltai.
— Nėra didesnės teisybės, brangi mažoji sužadė

tine!
O, koks malonus žodis! Taip, mudu jau buvom su

žadėtiniai ir tylėjom, o tuo tarpu klebonas iš džiaug
smo pravirko, ant klebonijos stogo žvirbliai taip smar
kiai čirškėjo ir sraigės, ištrūkusios iš klebono kalėji
mo, ritosi į visas puses.

Taip, žvirblis nėra viliojantis paukštis, jo plunks
nos pilkos ir negražios, jo balsas neskambus, ir kai 
kas jį kaltina vagyste ir nedorumu, nors aš atsisakau 
tuo tikėti; taip pat žinau, kad sraigės niekados nebu
vo laikomos perdaug poetiškais gyvūnėliais; ir nema
žesnė teisybė, kad nuo to laiko aš garbinu žvirblius ir 
sraiges.

Buvau sužavėta, maniau, kad sapnuoju... Aš nepa- 
vargau į jį bežiūrėdama, jo balso beklausydama ir 
jausdama, kaip jo ranka spaudžia mano ranką. Tačiau 
prieš mano valią man vaidenos atsiminimas tos, ku
rią jis mylėjo, ir truputį drumstė mano džiaugsmą, 
bet nedrįsau jam to prasitarti.

— Pauliau, ar dėdė žino, kad jūs čia?

— Taip, atvykstu iš Pavolių, ir pas jus norėjau bū
tinai vienas ateiti. Regina, ar jums nieko neprimena 
šitas drėgnas sodas?

Tiesiog neatsakiau į jo klausimą, tik tariau:
— Bet jūs... jums liko blogi atsiminimai iš Krūmy- 

nės?
— Man! Pasaka! Niekados nepraleidau tokio gero 

vakaro!
— O! — prabilau, žiūrėdama iš apačios, — ar ma

no teta nebuvo baisi?
— Ne, ne, netokia baisi. Gal kiek negraži, bet už

tai jūs atrodėt dar žavesnė.
— Ir visas stalas buvo atvirkščiai nustatytas!
— Niekados nesu taip gerai pietavęs. Tie apirę kam

bariai jus dar labiau iškėlė kaip gėlę, kuri atrodo dai
lesnė, švelnesnė, kad auga negražioj ir neapdirbtoj 
žemėj.

— Bekeliaudami virtot poetu, — tariau šypsoda
mosi.

— Visiškai ne, Reginute.
Jis paėmė mane už rankos ir pasivedėjo į šalį.
— Ne, ne poetas, tik įsimylėjęs jus. Gerai klausykit: 

aš jus iš visos širdies myliu.
Aš smaguriavau tuo saldžiu žodžiu ir žvilgsniu, ly

dėjusiu žodį, savo dvasioj tardama, kad didelė laimė, 
jei vyrai nepastovūs.

Bet ši permaina man atrodė negirdėta neregėta, ir 
negalėjau susilaikyti nesukuždėjus:

— Teisybė, ar jūs nieko daugiau nemylit, nieko?
— Ar aš šitaip jums kalbėčiau, jei taip būtų? — at

sakė jis rimtai. — Ar nepasitikit mano ištikimybe?
— O, pasitikiu! — tariau sukryžiuodama savo ran

kas ant jo rankų, meilės pagauta.
Taip, jis sakė teisybę, nes po jo atsakymo Blankos 

vaizdas jau manęs nedrumstė. Aš jį mylėjau be jokių 
pavyzdžių ir įtartinų minčių, ir jis buvo vertas šio visiš
ko pasitikėjimo.

— žiūrėkit, štai ateina mano tėvas ir ponas Pa
volis.

— Ir ką, seserėčia, kaip tau atrodo mano prana
šystė?

— Dėde, jūs truputį nekuklus, — tariau nurausda
ma.

— Regina, tavo paslaptį atskleidė komendantas; 
jau seniai jis ją žinojo.

— O, ne! Tik nuo aštuonių mėnesių.
— Nuo tos dienos, kai tave išvydau, brangi martele.
— Negalimas daiktas!
— Ir Paulius visiškai nekeliavo pas eskimus, — 

juokdamasis atsiliepė dėdė.
Kokia laimė gyventi tarp puikių žmonių! Tą laimę 

pajutau išvydus, kaip jie patenkinti mano džiaugs
mu, kaip švelniai, su kokiu gerumu jie juokavo apie

tą garsią paslaptį, kurią, pati nežinodama, paleidau 
visiems vėjams nešioti.

Tada prasidėjo žavintis sužadėtinių laikotarpis, ku
riam gyvenime neprilygsta nė viena kita valanda. 
Niekas nepamainys vaikiškos meilės, tikėjimo, grynų 
iliuzijų ir išdykavimo dienų. A, kaip man gaila tų, 
kurie sukvailioję nutolsta nuo bendro kelio ir teisė
tos meilės! Be to, niekados, niekados netikėsiu, ne
žiūrint didžiausios žmonių iškalbos, norinčios įtikinti, 
aš netikėsiu, kad tikra meilė galėtų laikytis, jei pir
miausia ji nesirems pagarba.

Maloniausias dienas mudu praleidom klebonijoj, 
klebono sargyboj. Mudu regėjom bėginėjant jį sode, 
prie baslių raišiojant augalus, ravinėjant pikžoles, nu
traukiant darbą ir tiriamai dirstelėjant į mūsų pusę, 
lyg norėtų įtikinti, kad jis rimtas globėjas.

Mudu juokdamiesi pasižiūrėdavom vienas į kitą, nes 
žinojom jaukaus sargo rūstumą.

Prisiartindavau prie to šaunaus žmogaus ir džiaug
davausi gėle, krūmu ar vaisium ir sakydavau:

— Klebone, ar atsimenat tuos laikus, kai norėjot 
mane įtikinti, kad pasauly meilė nėra maloniausias 
dalykas?

— A, mano vaikeli! Manau, kad pats Bossuet ne
būtų tavęs įtikinęs.

— Na, ar aš klydau?
— Imu tikėti, kad ne, — atsakydavo jis, meiliai 

šypsodamasis.
Išaušo skaisti vestuvių diena. Niekados dangaus 

skliautas man neatrodė toks žėrintis. Vėliau man sa
kė, kad dangus buvo apsiniaukęs, bet aš tuo netikiu.

Simpatinga minia susigrūdo bažnyčioj ir šnabždėjo:
— Kokia daili nuotaka! Ji atrodo tokia laiminga ir 

rami!
Teisybė, buvau nuostabiai rami.
Bet kodėl man krimstis? Įvyko brangiausia mano 

svajonė, man atsiskleidė laiminga ateitis, ir nė ma
žiausias nerimas manęs nedrumstė.

Neaiškiai regėjau keletą našlelių, kurios šypsojo
si, kai aš ėjau, ir man jų be galo pagailo, kad jos per- 
senos tekėti.

Vargonai taip smagiai gaudė, kad tą valandą tru
putį nuslūgo mano nusistatymas prieš muziką. Alto
rius buvo gėlėmis išpuoštas, šviesoje skendo, ir mano 
akis žavėjo visos įrengimo smulkmenos, sumanytos 
Junonos meniško skonio.

Mano vyras netvirta ranka užmovė man ant piršto 
vestuvių žiedą, kramtydamas savo gražius ūsus, kad 
nuslėptų lūpų drebėjimą. Jis buvo labiau sujaudintas 
nekaip aš, o jo žvilgsnis man sakė tai, ko būčiau mielai 
per amžius klausiusis...

Taip, tuščiai būtumėt ieškoję žemėje ir visose kitose 
planetose labiau spindinčio veido negu mano klebono
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garbingai at- esąs kitas ligonis, kuris iš-
Armijos, Laivy- rodo labai įnirtęs. Ar tiesa?

Lapkncio-November 3, 1944

Philadelphijos Žinios
šventė minėta 
Mat Šv. Vardo 
šventę minėjo 
susirinkimais, 
adoracijomis ir kitokiais bū
dais. Visi pasiryžę galingai 
tarė, kad Kristus .turi būti 
visų Valdovas ir Viešpats, tai 
tuomet ir taika ir ramybė 
užviešpataus greičiau, šv. 
Kazimiero bažnyčioj irgi 
šventė tinkamai atžymėta.

Visų tautybių vajus tam 
fondui jau baigiamas. Pirm 
negu bus atidaryta lapkri
čio 12 dieną, atskiros tauty
bės turi surinkti aukų savo 
kreditui. Philadelphijos Rau
donojo Kryžiaus ir Karo Per
galės Komitetas šiemet dar 
labiau dirba, kad šis vajus 
pasisektų, nes šiemet iš to 
fondo didelę sumą gauna ir 
lietuvių reikalams ir nus
kriaustiems sušelpti aukas 
galima įteikti visiems rūbų 
rinkėjams ir visiems Komi
teto nariams. Jei kas auko
ja darbo vietoj, tai tegul pa
sako, kad jis duoda lietuvių 
kreditui.

Lapkričio 12 dieną, Con
vention Hall, bus didelės iš
kilmės War Chest Fund 
Drive atidarymo proga. Ten 
dalyvaus keliolika tautybių 

—Ju savo tautinėmis uinformo-

WAVWAWAW.WAWJy 
TeL POPlar 4116

Charles J. Roman ; 
(Ramanauskas) 
.LAIDOTUVIŲ I 
DIREKTORIUS I

1113 Mt. Vemon St., ’ 
Philadelphia, Pa. I 

odernlSka laidojimo Įstaiga. Dl-1 
elfi, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-| 

elvingienu suteikiama nakvynė.1 
Viskas nemokamai. Kreipkitės 

diena ar naktį.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalaniuotai Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

mis, vėliavomis. Lietuvių 
bendras Komitetas nutarė 
ten dalyvauti su lietuvių gru
pe. Ponia G. Ramanauskienė 
yra sutikus suorganizuoti įs
pūdingą lietuvių grupę, čia 
prašoma visų tų, kurie turite 
tautiškus drabužius, kad tuoj 
užsirašytumėt pas p. Rama
nauskienę, ir taip galėsite da
lyvauti didelėse iškilmėse.

Bendro Komiteto nutari
mu, lapkričio 19 dieną, Lie-’ 
tuvių Muzikalinėj salėj, yra 
rengiamos prakalbos, kur 
kalbės žymūs kalbėtojai ir 
bus kitokia programa. Iš tų 
prakalbų pelnas bus paskir
tas War Chest. Todėl jau da
bar raginami lietuviai daly
vauti tose prakalbose ir pa
matyti gražią programą ir 
taip pasirodyti patrijotiš- 
kais lietuviais ir gerais a- 
merikiečiais. Juk iš to fon
do tokia didelė suma skiria
ma lietuviams, tai ir mums 
nereiktų atsilikti ir parody
ti, kad ir mes aukojame ir 
remiame viską, kiek tik gali
me, kad padidintume fondą.

Spalių 28 dieną, šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj 
susituokė Zefas Krivinskas, 
1122 S. 2nd St. su p. Ona Mit- 
riūte, 7919 Elmwood Ave. 
Jaunuolis yra žinomas para
pijos vienas iš jaunųjų vei
kėjų. Jis ilgai dirbo ir dabar 
dar veikia su šv. Vardo 
Draugijos vyrais, jis gelbsti 
ir kituose parapijos darbuo
se. šalia savo darbo, jis la
bai mėgsta krutamųjų pa
veikslų meną ir jis įsitaisė 
savo namuose tikrą kiną. O 
mūsų draugijos, kai tik nori 
ką pamatyti ant ekrano, tai 
tuoj Zefas gauna reikiamą 
filmą ir padžiugina žiūrėto
jus. Dabar tikima, kad ir jau
noji šeima ir toliau veiks lie
tuvių tarpe.

Spalių 29 dieną lietuvaitė 
Elena Daukaitė, 1622 S. 
Front St., ištekėjo už Lt. 
Walter Bieri. Vestuvių puo
ta buvo šv. Kazimiero para
pijos salėj. Didelis skaičius 
draugų ir pažįstamų biznie
rių pp. Daukų susirinko da
lyvauti jų dukrelės vestuvi
nėj puotoj. Visi sveikino ir 
linkėjo jaunajai porai pasi
sekimo.

Antanina Dobravalskyte, 
gimus Philadelphijoj, šiomis 
dienomis ištekėjo šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje, 
Los Angeles, Cal. Ji ištekė
jo už Rogers H. Young.

NAUJAGIMIS
Ponai William Morley spa

lių 4 d. susilaukė antrojo sū
naus, kurs pakrikštytas spa
lių 29 d. James vardu šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Mrs. 
O. Morley yra duktė pp. Ar- 
monų, 228 Dickinson St.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.
a

ŽUVĘS MARINAS

718 Collowhill St. 15. Mrs. 
A. Mažeika, 222 Morris St. 
16. O. Jurgaitienė, 219 Miff
lin St. 17. Mrs. O. Kundrotie- 

|ne, 1707 S. 2nd St. 18. Mrs.
E. Butikis, 320 Greenwich 
St. 19. Mrs. S. Navickas, 304 
Cross St. 20. Mrs. Rimdeikie- 
nė, 327 Fernon St. 21. Mrs. 
Barauskienė, 225 Monutain 
St. 22 Mrs. Jankauskas, 1353 
S. Newkirk St. 23. A. T. Dzi- 
kas, 3619 E. Thompson St.

Be to, dar ir kiti privatūs 
asmenys renka aukas ir jau 
neša į paskirtas vietas. Visi 
rinkėjai turi turėti įgalioji
mus ir ženklus rinkti drabu
žius. Instrukcijų lapeliai iš
dalinti, kad visi žinotų kaip 
drabužius rinkti ir kaip 
juos įteikti į paskirtas vie
tas.

A. a. Albertas Dambraus
kas, 1004 N. 3rd St. Tarnavo 
marinų korpuse, žuvo už savo 
gimtinę šalį liepos 3 dieną 
South Pacifike. Jis buvo gi
męs 1920 m. lapkričio 6 die
ną. Tarnybon pašauktas 
1943 rugp. mėn. ir buvo iš
vykęs už vandenynų visą lai
ką lig savo mirties. Albertas 
paliko savo mielą motiną, 3 
brolius ir 3 sesutes. Tarnau
damas jis labai užjautė savo 
motiną ir guodė ją, kad ji ne
sirūpintų juo, bet kad pati 
stengtųsi laimingai gyventi. 
Jis tik Dievo pagelbos ir mal
dos troško savo sunkiose gy
venimo dienose. Jam mirus 
motina ir visa šeima dažnai 
užprašo šv. Mišių auką ir 
meldžiasi už savo mylimą šei
mos narį. Ilsėkis ramybėj!

Spalių 28 dieną p. adv. M. 
Šlikas pasakė kalbą per ra
diją. Jis savo kalboje griež
tai pažymėjo, kad Lietuva su 
savo senoviška gimine, di
džia kalba turi teisę nepri
klausomai gyventi. Jis labai 
garbingai atvaizdavo Lietu
vos Nepriklausomybės gyve
nimą, ir teisingai nušvietė 
Stalino užgrobimą Pabaltijos 
valstybių, jos sukolektyvini
mą ir religijos išgriovimą. 
Teisingai atvaizdavo ir lietu
vių kančias prie nazių ver
govės.

Philadelphijos Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komitetas, pasiėmęs ir Lie
tuvių Šalpos Fondo darbą, 
labai gražiai ir sumaniai va
ro drabužių rinkimo vajų, 
kurs prasidės lapkričio 5 d. 
ir tęsis ligi lapkričio 20. Bet 
philadelphiečiai jau dabar 
drabužius renka ir varo va
jų, kad tik daugiau galėtų 
surinkti.

Drabužių rinkimui paskir
ti 3 dideli centrai prie visų 
parapijų, kur įsisteigė sky
riai. Taip pat visas miestas 
suskirstytas į rajonus ir pa
skirti rinkėjai drabužiams 
ir avalinei.

Štai vietos, kuriose galima 
sudėti drabužius:

1. J. Kavaliauskas, 1601 
S. 2nd St. 2. Šv. Kazimiero 
Parapijos klebonija, 324 
Wharton St. 3. Šv. Jurgio 
Parapijos Klebonija, 3580 
Salmon St. 4. Šv. Andriejaus 
Parapijos Klebonija, 1120 
Wallace St. 5. Šv. Rapolo 
Parapijos Klebonija, 8509 
Tinicum Avė. 6. Mr. J. Ze- 
kas, 8005 Lyons Ave. 7. Mr. 
J. Kairevičius, 2855 Cantrell 
St. 8. Mr. Antanas Kaniušis, 
4800 N. Broad St. 9. Mr. K. 
Žemaitis, 1201 Green St. 10. 
Mr. K. Zodeika, 2619 E. On
tario St. 11. Richmond Gro
cery, 3304 Richmond St. 12. 
Mr. Antanaitis, 1427 S. 2nd 
St. 13. Liet. Bankas, 204 N. 
Broad St. 14. Mr. W. Pashall,

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

331 EARP STREET, PHILADELPHLA, PA.

4 vai. vak.
Kortų ir Kauliukų Lošimas, Dovanų

Traukimas

Nusišypsok ir
Pamiršk Karą! |į Pasidairiu

Spalių 29 d. pas Wm. Pas
chall, 718 Callowhill St., įvy
ko vietinės lietuvių respubli
konų sąjungos susirinkimas, 
kuriame buvo ir užkandžiai.

Kvietimą veikėjams buvo 
pasirašę šie asmens: Kl. Ste
ponavičius, Inž. P. Satinskis, 
Wm. Paschall (Poška), adv. 
M. Šlikas ir Pr. Pūkas.

P. Satinskio pasidarbavi
mu, Harrisburge yra pasiū
lytas bilius Lietuvių Dienai 
(Vasario 16 d.) Pennsylva- 
nijoje paskelbti. Respubliko
nų kandidatai žada šį bilių 
paremti.

Pataria gerai valgyti
Karo Maisto Administraci

jos nuomone, kavos puoduko 
rytą nepakanka dirbantiems 
vyrams ir moterims. Darbi
ninkams reikia gerų pusry
čių, keliančių energiją ir ū- 
pą dienos pradžiai. Adminis
tracija pataria štai kokius 
pusryčius:

Citraus vaisių, pamidorų 
(tomaičių) sunką, ar kokį ki
tą vaisių, suteikiantį vitami
no C; stambių grūdų ar „en
riched” duonos ar košės; 
kumpio lašinukų (bacon) ar 
dešros, suteikiančių vitami
no BĮ, kuris yra būtinas ge
ram virškinimui.

Čia paminėtas maistas pa
deda išlaikyti žmogaus svei
katą geroje padėtyje ir nura
mina nervus. Kiaušiniai — 
proteinus teikiąs maistas, 
Karo Maisto Administracijos 
teigimu, dar duoda geležies 
bei vitaminų A, D, C.

Pagal naująją tvarką, ap
likacijos gali būti išduoda
mos naujų 
pataisymui 
veteranams, 
leistiems iš 
no, Marinų
jūrio Sargybos nuo 
gruodžio 31 d. ir 
tiems surasti kitos 
mosios vietos.

Nesutiko
Kapelionas (kaliniui): — 

Nesirūpink, mano prieteliau, 
šios nelaimės tik laikinės. 
Šiandien esame čia, ryt ne
būsime čionai.

Kalinys: — Gal pats, tė
veli, čia nebūsi, bet ne aš.

Naujas automobilius
Klimas: — Kaip sekasi 

tamstos prieteliui kelionė į 
Kaliforniją, važiuojant auto- 
mobilium?

Spurgis: — Puikiai. Aš ga
vau iš jo kelis laiškus... Vieną 
iš policijos stoties... o antrą 
iš ligoninės.

Pasimainė
Gydytojas: — štai tas 

žmogelis( rodo) pametė pro
tą dėl to, kad jo mylimoji iš
tekėjo už kito.

Martuzas: — Jis atrodo 
gan rimtas, žiūrėk, greta jo

Gautomis žiniomis, 
niai Lietuvoje mirė šie 
mens:

1. Matas Jurkynas, 35 
mirė Aukšt. Panemunėj,
laidotas Vilkavišky; buvęs 
Pavardžių Atlietuvinimo Ko
misijos narys, „Gimtosios 
Kalbos” bendradarbis, „Liet. 
Žemės Vardyno” redaktorius 
prie Liet. Mokslo Akademi
jos, mokytojas. 2. Stasys 
Krikščiūnas; 3. Stankevičie
nė, Antano Stankevičiaus 
motina; 4. Veronika Adoma- 
vičienė-Valevičiūtė, šešuoly- 
se. 5. Veronika Didžiokaitė, 
mokytoja, Utenoje; 6. Mika
lojus Rudzys, Pienocentro in- 
žinierius-mechanikas, Yla
kiuose; 7. Kazimieras Aukš
tikalnis; 8. Adolfina švabins- 
kienė, Kaune; 9. Kazys Če
ponis, Kazlų Rūdos stoties 
pareigūnas; 10. Kun. Juozas 
Balčiūnas, 64 m.; 11. Marija 
Grebliauskaitė - Tamulevi- 
čienė, Šančiuose; 12. Kun. 
Stanislovas Žadeikis, buv. 
kapelionas ir direktorius, 
Kužiuose; 13 Jurgis Kara
lius, Kaune; 14. Žilvinas Ka- 
deckas; 15. Juozas Lelešius, 
mokytojas, palaidotas Ma- 
riampolėje; 16. Prof. Jonas 
Šimkus, buv. pirmasis Lie
tuvos Universiteto rektorius, 
Maironišky; 17. Alfonsas 
Knidelis; 18 Antanina Urbai- 
tytė-Purtulienė, Kaune; 19. 
Julijonas Savickas; 20. Po
vilas Balčiūnas; 21. Veroni
ka Legačiauskaitė-Navickie- 
nė, A. Panemunėj; 22. Ste
fanija Paulavičienė-Mošins- 
kaitė, Kaune; 23 Juozas Va
siliauskas, Kaune; 24 Pran
ciškonas Tėvas Antanas But
kevičius, Pajūrio vienuolyne; 
25. Dr. Jonas Sivickas, Pas
valyje; 26 Antanas Pacevi- 
čius, Garliavoje; 27. Ignas 
Vencius, atsargos leitenan
tas, Kretingoje; 28. Mikalo
jus Katkus aušrininkas, Kė
dainių apskrityje; 29. Sofija- 
Birutė Lišauskienė-Gindvi- 
laitė, Kaune; 30. Henrikas 
Jacevičius; 31. Zofija Plekai- 
tienė; 32. Kun. Vincentas Se- 
minavicius, ilgametis Skirs
nemunės klebonas; 33. Do
mas Urbas, Kaune; 34. Do
mininkas Striaukas; 35. Sta
nislovas Svaras, buvęs Že
mės Tvarkymo Departamen
to matininkas, Seirijuose; 
36. Juozas Sabaliauskas, 
Jurbarke; 37. Kapitonas Juo
zas Augustas; 38. Algirdas 
Niaura, futbolninkas.

Dr. Charles J. Potter, Kie
tojo Kuro Administratoriaus 
padėjėjas, pareiškė, kad, no
rint patenkinti gyventojų 
reikalavimus 1944-45 me
tams, reikia pagaminti tin
kamą kiekį anglių. Tuo tar
pu, anglių kasykloms, gami
nančioms antracito ir taip 
dėl karo pritrūkusias bitumi- 
nijaus anglis, trūksta dau
giau, nei 32,500 angliakasių.

Dėl darbo jėgos trūkumo, 
iš anksto galima tvirtinti, 
kad šiais anglių naudojimo 
metais, kurie baigsis kovo 
31 d., trūks 6 milijonų tonų 
antracito anglių ir 16 milijo
nų tonų geresnės rūšies bi
tumini j aus anglių.

Dr. Potter ragina visus 
anglių pirkėjus, kas jie bebū
tų — privatūs asmenys ar į- 
monės — taupyti anglis, o 
negaunant pageidautos 
lių 
mi,

Žemiau dedame pareiški
mą, kurį išleido Karo Sekre
torius Henry L. Stimson, 
Laivyno Sekretorius James 
V. Forrestall ir Karo Gamy
bos Vadybos pirmininkas J. 
A. Krug.:

„Pripažindami, kad pilie
čio pareiga balsuoti yra vie
na iš svarbiausių, mes pra
šome karo pramonės įstai
gas sudaryti darbininkams 
sąlygas balsuoti darbo va
landų metu ten, kur balsavi
mas prieš ar po darbo va
landų nėra galimas, sutvar
kant reikalą taip, kad kuo 
mažiausiai būtų sutrukdyta 
gamyba. Mes skatiname ka
ro pramonės darbininkus ei
ti balsuoti prieš arba po dar
bo valandų. Toje srityje bus 
ypatingai daug pasitarnau
ta, jei kiti balsuotojai leis 
karo pramonės darbininkams 
balsuoti be eilės tuo tikslu, 
kad karo pramonės darbinin
ko darbo valandos nenueitų 
niekais, bestovint balsuotojų

Pašto ir Transportacijos 
vadovybė pranašauja, kad 
1944 metų Kalėdų Dovanų 
siuntinių kiekis Jungtinėse 
Valstybėse bus didesnis 25 
nuošimčiais už 1943 metų 
kiekį.

Gydytojas: Tas žmogelis 
yra tas pats vyras, kuris ap
sivedė pirmojo sužieduotinę.

Supyko
Vincukas: — Vakar vaka

re mamytė iškepė razinkų 
pyragėlį, ir kaip mano tėtu
kas buvo supykęs!

Jonukas: — Kas jam pa
sidarė? Dėlko jis supyko? 
Gal jam nepatiko džiovintų 
vynuogių pyragėlis?

Vincukas: — Ne. Mat, jis 
buvo vynuoges nusipirkęs 
sau vyno pasidaryti.

Padėka
Vyras: — Tu, širdele, bu

vai tikras angelas mano sun
kios ligos metu. Nuolatinis 
tavo budėjimas mano ligoj 
padėjo man pergalėti ligos 
kančias ir karštį ir sugrįžti 
į sveikatos kelią.

Moteris: — Dėkui... Reikė
jo man tave gerai prižiūrėti. 
Kas norėtų imti našlę su pen
ketu vaikų.

Dėdei laiškas
Mažas vaikutis rašo 

dėdei laišką:
„Brangus Dėde:

„Jau seniai, kai man pri
žadėjai nupirkti arkliuką. Jei 
pakeitei savo mintį ir atsiųsi 
asiliuką, tai meldžiu surišti 
jo užpakalines kojas”.

Keistas pyragaitis
Vyras: — Kokis čia pyra

gaitis ?
Žmona: — Lucifero pyra

gaitis, brangusai.
Vyras: — Kur gavai to

kį vardą.
Žmona: — Pyragaitis tu

rėjo būti Angelo pyragaitis, 
bet bekepant ėmė ir..., kaip 
pirmieji angelai, nukrito į 
dugną...

ieth, N. J. — ] 
bankietą pagerbt 
ry Martin, Elizai 
i veikėją, rengia 
i Lietuvių Moter 
dubas; vadovauj 
Žameckis. šis ba 
b lapkričio 5 d 
davės salėje, 26 
,6 vai. vak. Vai 
įbaigus, Pavydž 
gros šokiams, 

sogramoje dalyv 
kalbėtojai, dai 
ristai. Bilietas 
ščiami atsilank

rūšies, pasitenkinti 
ką galima gauti.

Del miškų gaisrų

ang-
tuo- I

0

Miškų Aptarnavimo Įstai
ga vėl kreipėsi į miškų dar
bininkus, stovyklautojus, 
medžiotojus, atostogautojus 
ir kitus miškų lankytojus 
vengti ugnies, ypatingai tose 
apylinkėse, kur gaisro pavo
jus yra padidėjęs dėl vėlyvos 
vasaros sausrų ir įvairių 
lengvai užsidegančių lieka
nų, pasilikusių miškuose, į- 
vairiems karo meto stovyk
lautojams išsikėlus.

Miškų Aptarnavimo Įstai
ga savo paskutiniu atsišauki
mu 
jus 
nim 
žus, 
sius

skatina miškų lankyto- 
elgtis atsargiai su ug- 
rūkant, kūrenant lau- 
ar naudojant šaudomuo- 
ginklus.

Veteranams pirmenybė

Karo Gamybos Valdyba ir 
Valstybinės Apgyvendini
mo Agentūra pranešė apie 
suteikimą palengvinimų at
leistiems šio karo vetera
nams, jiems norint naujus 
namus pasistatyti ar senus 
pataisyti.
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Lancuen

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

SVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50

h, Pa. — š 
par. Tretinir 

inciškaus Mylėt 
ir konf erenc 

laidai, lapkričic 
^Justinas Vaši

Kreipkitės su užsakymu:

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

i. Prasidėjimo r 
fto 29 — gruodž 
•tVaškys, O. F. 
rierdam, N. Y. 
Hero par., gruod 
Ik Juv. Liauba

Franciscan 1 
Francis, Gree
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k Pasidairius
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Chicago, Illsalė, po bažnyčia. Visi, kurie 
tik ką turite, aukokite Lietu
vos vargstantiems vaiku
čiams ir kitiems nukentėju- 
siems.

Kai tik drapanos bus su
rinktos, tuojau išsiųsime į 
sandėlį New Yorkan: 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Rinkite viską, ką tik gau
site, geresnius drabužius ir 
prastesnius, visi bus Lietu
vos žmonėms geri. Sekite vie
tinę anglišką spaudą, kur 
bus kasdieną gražūs paragi
nimai aukoti. Kiekvienas 
duotas drabužis ar doleris 
teiks pagalbą Lietuvos žmo
nėms.

Gelbėdami Lietuvai, gelbė- 
sime ir sau. Lengviau gelbėt, 
negu laukti pagalbos iš kitų.

Į Šalpos Fondą įsirašė šie 
asmens: A. Klimaitis, A. Sa
piega, M. Balsienė, P. Elo- 
veskas, A. Viznis, U. Viznie- 
nė, K. Rudis, A. Stanišaus- 
kas, A. Tatariūnas, J. Žu
kauskas, J. Minalga, Victo
ria Kaminskas, P. Remeika, 

, J. Stanislauskas, J. Skubąs, 
Ona Ramanauskas, Edgar P. 
Seavith.

Visi atminkite, kad Bridge- 
porto lietuviai
šalpos ženklelį. Visi, kurie 
mylite Lietuvos šalį, pagel- 
bėkite.

Nelaukite, kad kitataučiai 
jums viską padarytų. Dirb
kite ir aukokite, nes gal to- 
liaus nebus reikalo tą darbą 
vykdyti.

pasidarbavimas. Mokyklos 
viršininkė yra Sr. M. Evan
gelista, C. S. C.

Jonas A. Stoškus.
MILŽINIŠKAS RADIJO KONCERTAS 

IR ŠOKIAI 
PAGERBTI 

JOKŪBU J. STUIQ
Jo SUGRĮŽIMO iš J. V. Kariuomenės prie radijo 

Rengia

"‘■Rūtos” Lietuviu Radijo Klubas ir Choras

Gamtos darželyje šv. Ka
zimiero akademijos studen
tės turėjo savo tradicines 
pamaldas prie švč. Marijos 
šventovės. Kapelionas kun. 
Urba, akolitai, seselės moky
tojos ir daugiau nei penki 
šimtai studenčių gražiais 
spalvuotais rūbais sudarė 
gyvo rožančiaus eiseną nuo 
aukštesnės mokyklos rūmų 
iki šventoriaus.

Harrison-Kearny, 
New Jersey Omaha, Nebr,Nesirūpink,j. — šiomis 

sios nelaimės; nis Newarke įsteigtas 
Šiandienes^ ‘skyrius. Kadangi sky- 
busime čionai uvo steigtas paskubo- 

Kalinys; ai išrinkta laikina val- I ».«i; ..i. , . v.kurią sudaro šie vei- 
V. Dilis, pirm.; kun.

Kelmelis ir V. Ambra- 
is, vicepirm.; A. S. Tre- 
, sekr.; J. J. Stukas 
os sekr.; S. F. Gudas, 
tūbų komisiją sudaro: 
skauskas, J. Lelešius ir 
eikis.
rūkus bus šaukiamas 
is Newark© ir apylin- 
įsirinkimas, kuriame ši 

Gydytoji: F skyriaus valdyba bus 
žmogelis! iti kta arba patvirtinta.

Jj is yra nutaręs savo 
s pirmininku išrinkti 
rko miesto mayorą P. 

;an rimtas, tį ly ir įtraukti į darbą 
esąs kitas b ymesnių miesto valdi-

Šiandien es^' 
būsime čionai

Dovanų Nao.
T71 ’

amus.
TSŲ

Spurgis;^ 
vau iš jo keli/

iš ligoninės.

ą tvarką, ap- 
būti išduoda- 
imų statybai, 

pagerinimui 
garbingai at- 
'mijos, Laivy- 
irpuso ar Pa- 
; nuo 1940 m. 
i. ir negalin- 
kitos gyvena-

tą dėlto,hjj 
tekėjo už

Martuos:.

esąs kitas l> ymesnių miesto valdi- 
rodo labai į į

Gydytojas:' lių 22 d. St. James baž- 
yrataspatsr 
sivedėpiiET. įskas, žinomas Newar-

e, Newarke, Harold

skatina padėti 
ras balsuoti

lame pareiški- 
io Karo Sekre- 
f L. Stimson, 
rotorius James 
ir Karo Garny- 
pirmininkas J.

. iznierius, apsivedė su 
* lia Core. Iškilmėse da- 
7' 3 apie 500 žmonių. Lin- 

n [jaunavedžiams ilgiau- 
' etų!

. ikričio 18 d. Army & 
"R Veterans Union (Es- 
' Jounty Garrison) 513 
■ . rengia šokius, Frank-

imi, kad pilie- 
alsuoti yra vie
nišių, mes pra- 
iramonės įstai- 
i darbininkams 
uoti darbo va- 
:en, kur balsavi- 
r po darbo va- 
galimas, sutvar- 
, taip, kad kuo 
jutų sutrukdyta 
s skatiname ka- 
i darbininkus ei- 
ries arba po dar- 
Toje srityje bus 
aug pasitarnau- 
balsuotojai leis 

lės darbininkams 
eilės tuo tikslu, 

amonės darbinin- 
alandos nenueitų 
tovint balsuotojų

Vincukas:, s- 
re mamytė j 
pyragėlį, h ; 
kas buvo sę . 

Jonukas/ '. 

sidarė? Kį , 
Gal jam ' 

• • X C7112X 1<X OUA1U.O, JC X CLllIY“

Įėję, 287 Washington 
incutas:- jewarke> Daugel lietu- 

uvo iklauso prie šios orga- 
sau vynopac jos §įų žodžių rašyto

ji *a šios kuopos adjutan- 
Vyras:-! Įsi kviečiami atsilanky- 

vai tikras ų 
kios ligos e

' tavo budėjE
1 padėjo m:

ewarke. Daugel lietu-

tison, N. J. — Spalių 
mirė Milda Stralkus 

kančias lik idaitė). Palaidota spa- 
d. Liko vyras Juozas 

hri vaikučiai: Doris,
į sveikatos t

Moteris:- 
jomante Anita ir Juozukas. 
Kas norėto:: Plains> N. J. — Spa-
ketu vaiką

Dfe
Mažas Ė

dėdei laišką

d. mirė Teklė Antana- 
ė. Palaidota spalių 30 
o vyras Kastantas.

labeth, N. J. — Iškil- 
, bankietą pagerbti po- 
ary Martin, Elizabetho„Jau sc

žadėjai iię įų veikėją, rengia Eli- 
pakeiteis" 
asiliuką,

iau dovanų

Kefcte 
Vyras:-i 

gaitis?

Transportacijos 
pranašauja, kad 

Kalėdų Dovanų 
siekis Jungtinėse 

bus didesnis 25 
s už 1943 metų

OWL

gaitis, bi£ 
Vyras: - 

kį vardą.
Žmona: - 

rėjo boti 
bet bekepa 
pirmieji t: 
dugną...

10 Lietuvių Moterų Pi- 
klubas; vadovauja E- 

’ Žameckis. Šis bankie- 
yks lapkričio 5 d. lie- 
Laisvės salėje, 269 Šė
lt., 6 vai. vak. Vakarie- 
tsibaigus, Pavydžio or- 
,s gros šokiams. Ban- 
programoje dalyvaus į- 

kalbėtojai, daininin- 
rtistai. Bilietas $2.50. 
viečiami atsilankyti.

Dirmavonė
Spalių 15 d. lietuvių baž

nyčioje buvo Dirmavonė. 
Vyskupas Thomas Boland 
suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą 96 asmenims (visi lie
tuviai). Klebonui kun. L. 
Voisiekauskui talkon buvo 
atvykę kun. M. Kemėžis, kun. 
J. šernius, kun. Costello iš 
šv. Kryžiaus par., kun. Spell
man iš Our Lady of Chens- 
takowa par.

Dirmavonės iškilmės pra
ėjo labai gražiai.

Narsus karys
Karys Juozas J. Balazas, 

Private First Class, gyv. 229 
Maple St., Kearny, neseniai 
apdovanotas Sidabrinės 
žvaigždės medaliu už narsu
mą Prancūzijos fronte. Jis 
pasižymėjo birželio 8 d. 
Prancūzijoje, tik dviem die
nom praėjus po įsiveržimo 
Prancūzijon.

Apdovanojimo rašte pažy
mėta, kad karys J. Balazas 
birželio 8 d., išstatydamas 
save didelin pavojun, gelbė
damas savo tankų dalinį, išė
jo grupės priešakin ir palei
do ugnį prieš priešą. Jo nar
sus žygis apsaugojo gyvybes, 
turtą ir palengvino jo dali
niui žengti pirmyn.

Mūsų Juozas yra kariuo
menėje jau nuo 1940 m. lap
kričio 28 d. Į užjūrį išvyko 
1942 m. rugp. 24 d. Jis ma
tė daug karštų kautynių. Jis 
kovojo Šiaurės Afrikoje ir 
Sicilijoje. Afrikoje buvo su
žeistas, bet greit pasveiko ir 
vėl stojo aktyvion kovon.

Pasisekimo šiam narsiam 
lietuviui kariui.

Laiškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis vienas lie

tuvis gavo per Raudonąjį 
Kryžių . laišką iš Lietuvos. 
Laiškas išsiųstas iš Lietu
vos balandžio 24 d., o čia a- 
tėjo spalių 18 d. Laišką rašė 
Ona Bagdonaitė, prieš karą 
gyvenusi pas savo švogerį 
prof. Rimką.

Laiške yra dvi antspaudos 
— Raud. Kryžiaus ir — lie
tuviškas vytis.

Newark, N. J

xeoseo:

rny, N. J. — Pfc. Juo- 
alazas laimėjo Sidab- 
jvaigždę birželio 8 d., 
izijoje kariaudamas.
įyra gavęs ir Purpu- 
Širdies medalį už žaiz- 
Įiaurės Afrikoje 1942 
s. Sveikiname šį narsų 
į, linkime geriausio pa-

Rep.

Tai sužinosi peni*

den, N. J. — Lindeno 
zių Moterų klubas ren- 
idelį polkų balių, šeš- 
lį lapkričio 11 d., lietu
vėje, 340 Mitchell Ave., 
ne. Bus visokių įdomu- 
• smagus laikas yra at- 
iusiems užtikrintas. Į-

Prof. Dr. Vyskupo BSHofS** e mokesčio nebus.

5 W. Broadway

Jokūbas Stukas, Js.

Sekmadienį, LAPKRIČIO-NOV. 19 d., 1944

ŠVENTO JURGIO SALĖJE
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.
maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti vienintelę

New Jersey Lietuvių Radijo Programą

5, N. J. 
vakare, 
choras, 
t.t.

Uolios veikėjos Reikienės 
vyras mirė Cicero, III. Jų sū
nus kunigas, lavyno kape
lionas, Leit. Juozapas Rei- 
kus, USN., negalėjo atvykti 
į tėvelio šermenis. Jo kon- 
fratai kun. Pr. Juškevičius, 
kun. Vladas Urba ir kun. A. 
Valančius atliko įspūdingas 
bažnyčios apeigas. Maldinga 
minia žmonių ir dvasiškių, su 

Antano parapijos klebo
nu kun. Albavičium prieša- 

dalyvavo pamaldose.

sv.

Visi

Elizabeth, N. J Paterson, IN. J turi įsigyti

ky,

AP8IR8I^

Ją skaito'1

ZŲ PRANCIŠKONŲ 
£ MISIJOS 1944 m.

isburgh, Pa. — šv. Ka- 
h skaitot ro par‘ Tretininkų ir 

„ ’anciškaus Mylėtojų re- 
lijos ir konferencija, 40

Gausiai P’
kietais v v. Justinas Vaškys.

f cago, III. — švenč. P. 
/ ik. Prasidėjimo novena, 
J čio 29 — gruodžio 8 d., 
/ Bt. Vaškys, O. F. M.

isterdam, N. Y. — Šv. 
liero par., gruodžio 10- 
Tėv. Juv. Liauba.

Franciscan Fathers 
t. Francis, Greene, Me.

Šalpos skyrius
Spalių 29 d. par. salėje 

vyko viešas susirinkimas 
Lietuvos Šalpos Fondo sky
riui įsteigti. Ruošė draugi
jų sąryšys. Kalbėjo kleb. 
kun. J. Kinta, kun. J. Stašai
tis, A. Trečiokas, J. Tyslia- 
va, J. Treinis ir J. Jokubavi
čius. Į skyrių įsirašė per 40

i-

Mūsų parapijos vakarienė 
bus lapkričio 5 d. Veiklesnios 
moters platina bilietus. Pas 
mus bilietai yra tik po 50 c. 
Mes galime taip pigiai vaka
rienę pagaminti dėl to, kad 
geros širdies žmonės aukoja 
valgius, o taip pat norima 
daugiausia žmonių pavaišin
ti.

Padėka lietuviams
Prelatas B. Sinne prisiun

tė padėkos laišką lietuviams 
dėl to, kad jie surinko daug 
drabužių dėl pavargėlių. Bet 
dar pasiliko daug drabužių 
ir lietuviams.

Pašalpos darbe
Ponia Bazar ir Rūkas su 

savo dukterim labai darbuo
jasi Tautiniam Karo Fondui. 
Jos vaikščioja po namus ir 
renka aukas. Sako, žmonės 
ypač dosnūs dėl to, kad ir 
Lietuvos žmonės bus šelpia
mi.

Išvažiavo į vienuolyną
Philis Busch, pernai pa

baigęs mūsų mokyklą, išva
žiavo į vienuolyną pas pran
ciškonus, netoli Chicagos. 
Laimingos kloties jam moks
le ir pašaukime į dvasinį luo
mą!

Parapijos geradariai
Ponia J. Hoffman nupir

ko 25 dol. karo boną. Jis lai
komas parapijos fonde ir bus 
panaudotas padidinti mokyk
lą. Kitas asmuo nupirko nau
ją liktorių žvakėms prieš 
Sal. širdies stovylą. Dieve, 
atlygink jiems už gerą širdį.

Vietinis

Šv. Kryžiaus lietuvių ligo
ninė turi gražų savo štabo 
narių skaičių Dėdės Šamo 
tarnyboj. Trys lietuviai gy
dytojai: Dr. J. Jovaiša, Dr. 
F. Wenskunas ir Dr. P. Bra
zis yra kariuomenėje. Jau ke 
linti metai, kai ligoninės vir
šininkė Sr. M. Dorothea, C. 
S. C., R. N., tvarkingai ve
da ligoninės reikalus. Apie 
keturiolika slaugių yra išvy- 
kusios į įvairius karo laukus. 
Vienas lietuvis gydytojas 
baigia pratybas ligoninėje.

Spalių 28 d. palaidotas Jo
nas Blažys, gėlininkas, per 
ilgus laikus gyvenęs Bridge- 
porte, senas parapijietis. 
Laidotuvės buvo iš lietuvių 
bažnyčios, tikrai iškilmin
gos.

Rūbų vajaus reikalu. '
Vasara praėjo, piknikai,' 

vakacijos ir kitokį pasilinks
minimai užsibaigė. Prisiarti
na žiema. Laikas pasirūpinti 
apie šiltas drapanas, kurias 
dėvėjote praėjusią žiemą. Gal 
jau tėmijote krautuvių lan
guose naują rudeninį stilių, 
Turite pasirinkimą tarp nau
jų ir senų drapanų, žmonės narių. Skyriaus susirinkimas 
Lietuvoje neturi pasirinki- bus lapkričio 3 d. vakare, 
mo. Jie negalėjo nusipirkti kur bus išrinkta valdyba, 
drapanų per 4 su viršum me- i ---------
tų, nei muilo išplauti senoms ' Sunkiai susižeidė koją Ant. 
drapanoms. Tūkstančiai lie-' Stankus, ilgametis parapijos 
tuvių šala, tūkstančiai išmirs 
jų ateinančią žiemą, jei pa
galba jų greit nepasieks.

Alkio nusilpninti Lietuvos 
jaunuoliai negalės pakęsti 
šalto oro, jei jie negaus ap
valkalo, šilto ir gero, stip
raus apavo, vietoje skarmalų 
ir apivarų, kuriais jie dabar 
dengia savo vargšes kojas.

Kuomet- pažvelgsi į savo 
drapanų sandėlį šį rudenį, 
prisimink lietuvius. Jūsų var
totos drapanos gali apsaugo
ti gyvastį daugeliui lietuvių, 
kurie yra daug kur išblašky
ti.

Lietuvai desperatiškai rei
kia drapanų! Reikia vilnonių 
drapanų ir blankietų. Be a- 
bejonės, turite drapanų, ku
rių jūs niekad nevartosite. 
Dabar aukokite Lietuvos 
žmonėms per šį vajų.

Turite svederiukų,
Jonukui ar Onutei per maži; 
turite kūdikiams blanketėlių, 
odinių žaketėlių ar bent ko
kia drapaną, šiltą ir tinkamą 
vartoti. Įsivaizduokite, ar 
yra galimybė įsigyti porą 
naujų batų Kaune ar Vilniu- 

I je. Lietuvos žmonės, negalė-

kolektorius. Gydosi namie.
Pažįstami prašomi atlankyti.

J. Jokubavičius.

New Britain, Conn
Spalių 26 d. staigiai mirė, 

širdies liga, Vincentas Mar- 
teskis, 68 m. amžiaus, gyv. 
171 Pleasant St.

Velionis paliko žmoną Ma
rijoną ir vieną brolį Lietu
voje. Palaidotas spalių 30 d. 
Buvo trejos Mišios mūsų baž
nyčioj. Minia žmonių susi
rinko bažnyčioj suteikti pa
skutinį patarnavimą velio
niui Vincentui, kuris buvo 
uolus katalikas, tėvynės my
lėtojas ir lietuviškos spau
dos skaitytojas. Jam ypatin
gai patiko „Amerika”, apie 

| kurią kartą išsitarė: „Patin-
kurie ^a man ’Amerika’ nes žinios 

įtrumpos, aiškios ir įdomios.”
Amžiną • ramybę 

jam, Viešpatie!

Parapijos choro vaidini
mas „Trys Mylimos” ir kon
certas bus lapkričio 26 d. pa
rapijos salėje. Tai bus tikrai 
juokingas vakaras. Pelnas 
— parapijai. Jaunimas mano 
su tuo veikalu pavažinėti po 
Conn, lietuvių parapijas; kai 
kurios užkvietė. Labai gerai 
jaunimas daro. Tegul dar
buojasi, vaidina ir gražiai 
lietuviškai dainuoja.

Lietuvis „resortininkas” 
Juozas Bačiūnas dalyvavo 
Michigan vasarviečių savi
ninkų susirinkime. ,,Tabor 
Farm” yra viena iš gražiau
sių ir didžiausių vasarviečių 
Michigan valst.. Tai jo nuo
savybė.

Daug lietuvių šeimų Čika
goj turi daugiau kaip vieną 
narį tarnyboj. Ensign Jonas 
Grench, USN., neužilgo baigs 
mokslą laivyne ir taps leite
nantu. Jo brolis korp. Petras 
Grench yra kariuomenėj.

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

Rochester, N. Y.

Metinis bazaras
Švč. Trejybės lietuvių 

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 
kitoki laimėjimai. ____ ,

Klebonas nardomo nena- kainą, tenkinasi skarma- vis4 karių intencija. Nutarta
Klebonas parūpino nepa Kiekvienas-a irirdėda- suteikti Karių Veteranų Li-1 

prastai gražių ir įvairių do- į1£US; Kiekvienas a, girctecia Britaine reika-„a_' mi tai, ir turėdami vyrišką, gomnei, i\ew m name, reiKa
' moterišką, ar vaikų šiltesnį kngą dovaną. Ateity bus su- 
apvalkalą, ar apavą, nedve-: ruoštas kitas parengimas ka-

C t N Ir IV Y įjokite! Aukokite lietuviams, I riams ir jų reikalams parem- 
Vrreai INCUR, ll I. kurie yra desperatiškai rei- ti. 

---------  kalingi jų.

vanų: kas išlaimes, tas 
lės pasidžiaugti.

Kreipi

pa-

suteik

Kareivių Motinų 
turėjo savo mėnesinį 
kimą spalių 29 d. Nutarta 
užprašyti šv. Mišias ir eiti

Klubas 
susirin-

Kalbėjo redaktorius
Spalių 29 d. 2 vai. popiet 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje įvyko lietuvių susirin
kimas, kurį kvietė A.L.T. Ro- 
chesterio skyrius. Kalbėtoju 
buvo „Amerikos” redakto
rius.

Susirinkimą vedė p. Apa
navičius, A.L.T. skyriaus se
kretorius. Kalbėtojas pasakė 
kalbą apie dabartinę Lietu
vos padėtį, apie Amerikos 
lietuvių organizuotas pa
stangas Lietuvai pagelbėti. 
Plačiai papasakojo 
Bendrąjį Lietuvos

Visi Čikagos lietuviai ne
rimstančiai laukia, ką Gimi
mo Panelės Švč. Marijos mo
kyklos vaikučiai dabar nu
pirks Dėdei Šamui. Per vie
ną dieną jie nupirko „jeep” 
ir per dvi dienas jie nupirko 
karinį ambulansą, pirkdami 
ne vien karo ženklelius, bet 
ir karo bonus. Šis yra tikrai 
rekordinis veiklių lietuvaičių

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

ir apie
Šalposjv. V A. . JOeilULcl 1 JUL CL Li VUb Sd-lUUb <

j darni pirktis naujų, už aukš- i bendrai prie Sv. Komunijos Fond kviesdamas remti jo 1 . 1 . . 1 vieni Irnvmi Tnfnnni-io Mnfnv>+-n J

Spalių 22 d. čia įvyko Ben
drojo Lietuvos Šalpos Fondo 
skyriaus surengtos prakal
bos. Netikėtai atvyko kalbė
ti prof. K. Pakštas. Malonu 
buvo mums sutikti šį įžymų 
asmenį pirmą kartą mūsų ko
lonijoje. Jo kalba nušvietė 
Lietuvos žmonių padėtį.

Kitas kalbėtojas buvo D. 
Klinga.

Naujų narių skyriun per 
šias prakalbas įsirašė 11. Au
kų surinkta — 33 d. Aukojo: 
Virbickai — 10 dol., P. Ru
sas — 5 dol.; po 1 dol. auko
jo Z. Venskai, čebatorienė, 
Norbutaitis, Turlienė, Bara
nauskienė, Čepinskienė, Dig- 
ris, Pundzevičius, Kurtinai
tis, Povilaitienė, Ad. Ringys, 
Naunikis, Suprančikai ir 
Zorskienė. Smulkių surinkta 
4 dol.

Vietinis

Tautinio

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Kaip visuotina pergale, I . Yjena mūsų gabių cho- 
taip ir visuotinis karas palie-1 rIsclų: D- zalmeraitiene, kuri 
čia visus lygiai. Atlik savo neseniai susilaukė sūnelio, 
dalį. Jūsų pagelba yra rei-1 s™k1^ serga *,r ""vežta at- 
kalinga. Lietuviai Ameriko- - ligoninę, kur darys jai 
je nepaprastą rolę lošia vi-Į °PeracU4- 
sose karo industrijose ir gin
kluotose jėgose, todėl drąsiai .T- 
galima kreiptis į Amerikos' Bridgeport, Conn.

M.

darbus, dalyvauti 
Karo Fondo vajuje.

Po prakalbos buvo paklau
simų. Savo mintis pareiškė 
Janušis, Valeskienė, Sauno- 
rienė. A.L.T. skyriaus ir vi
sos Rochesterio kolonijos 
uolus darbuotojas p. Brown 
(Baranauskas) papasakojo, 
kiek jau Rochesterio lietuvių 
įstojo į Šalpos Fondo skyrių. 
Kvietė daugiau ir pasakė, 
kad skyriaus susirinkimas 
bus lapkričio 3 d., penktadie
nį, vakare.

A.L. Tarybos'skyriaus pir
mininkas P. Norkeliūnas pa
dėkojo kalbėtojui ir visiems 
atsilankiusiems.

Po prakalbų Lietuvos Šal
pos Fondas susilaukė naujų 
narių.

Rochesteriečiai visom jė
gom remia Amerikos 
vių Tarybos darbus.

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius 1
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
visuomenę, prašyti pagelbos 
kenčiančiai lietuvių tautai, į- 
žengusiai į 5-tus metus vi- Brodgeporto skyrius 
suotinio karo. Siųskite jūsų sušaukęs didesnį lietuvių su- 
daiktus U.L.R.F. skyriui, 211 sirinkimą. Čia pasitarta, 

T kaip geriau ir pasėkmingiau 
vykdyti drabužių rinkimo 
vajų Lietuvos žmonėms, nuo 
karo nukentėjusiems. Išrink
ta apie 30 asmenų tam dar
bui. Visi pasiskirstė sau dis- 
triktus, kurie kur arčiau gy
vena, ten jie ir rinks ir ki
tus paragins. Visas centras 
drapanų sunešimui ir suveži- 
mui yra šv. Jurgio parapijos anglė, mirė gimdydama.

Ripley Pr., Elizabeth, N. J. 
Arba tiesiog sandėlin, 101 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

S. M.

Brooklyno — New Yorko 
tunelis, kurio darbai buvo 
sustabdyti dėl karo, netru
kus bus pradėtas kasti: val
džia davė leidimą gauti me
džiagos.

Spalių 29 d. A. L. Tarybos 
buvo

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC 

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

Lietu-

T. B.

Iš Londono New Yorkan 
atvyko lėktuvu jauniausias 
keleivis — 6 mėnesių kūdi
kis. Jo tėvas, Amerikos ka
rys, žuvo fronte, o motina,

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Advokatas

Jackson Heights, N75 METŲ SUKAKTIS
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0P ^mo vajų, la-

Ss¥

HAvemeyer 8-02
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sekmadienį, 
Apreiškimo

su asista palai- 
Švč. Sakramen-

ATLIKIM PAREIGĄ 
KARO FONDUI

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas bus šį pir
madienį, lapkr. 6 d., tuojaus 
po pamaldų vakare. Narės 
prašomos dalyvauti.
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Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street
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f 
ka< 
se 
šie 
riai

Spalių 23 d. anksti 
2:45 vai., ] 
Yorko St. George viešbi 
49 E. 12 St.

jypač vaistai ir 
reikmenys. Ir

rnonėms reika- 
;jia pagalba.

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND A

Maspeth, N. Y. ,

N. 1 
nėję

K 
mar

Se
bulų

Jc
Mah

Lapkričio 7 d. rinkimams 
saugoti, Brooklyno policija 
suorganizavo tvirtus būrius, 
kurie prižiūrės tvarką prie 
balsavimo vietų.

KLUBŲ FEDERACIJOS 
PRANEŠIMAI

I r

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

su jomis

TeL EVergreen 7 -6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimų ir Irt. darbus.

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

apie So- 
visam pa- 

gyventi 
e su

Mį rodo 
W Ten jie

Programoje: Parapijos choras, muz. Pr. Dulkės veda
mas; solistai; duetai; įdomūs margumynai. Po programos 
— šokiai.

Rengimo Komisija maloniai kviečia visus į šią metinę 
parapijos pramogą.

^užjūry, ko- 
balsuotojų 

j pralenkęs 1940 
į Tada balsavo

(flIKAIP
r ■ ■ •' ■■ S. -

žiaus. Jis yra parašęs k 
dešimt knygų apie kat JsaUgoti prezi- 
mokslą. Pamaldose da 
vo ir ką tik iš Europo 
grįžęs arkiv. Spellman

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš _ 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Real Estate Insurai j- 
496 Grand St., Brooklyn, iirinlriTno vajus,

Tel. EVergreen 7-161

- ir Kongreso 
. šalies piliečiai 
į^įė už preziden- 

įr demokratų

A- Sj

t [drama- 
į rajus.

— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūsų 
duonos!

MEMORIES of LITHUANIA

rP. k° pasi
jos 27 me

dėse. Jo va-

^ule pajėga 
bet ir vi- 
jėga kas-

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

Koncertas-Balius
Sekmadienį

LAPKRIČIO - NOVEMBER 12, 1944

TRANSFIGURATION SALEJE
Brooklyn, N. Y.Marcy Ave & Hooper St.

to par. salėje turėjo savo 
bendrus pusmetinius pusry
čius. Dalyvavo per 200 jau
nuolių.

Per pusryčius kalbėjo Dr. 
K. Pakštas, „The Tablet” re
daktorius Bennett, kleb. kun. 
N. Pakalnis, kun. Br. Kruzas 
ir kiti. Buvo ir dainų.

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo draugijos susi

rinkimas įvyks lapkr. 5 d., 
sekmadienį, po sumos.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Turim daug svarbių 
reikalų aptarti.

Šv. Vardo draugijos bend
ra Komunija bus lapkr. 12 d.
8 vai. mišių metu. Prašomi 
dr. nariai dalyvauti

Draugijos Valdyba.

Suzana Griškaitė, 
gražiabalsė operos artistė. 
Lapkričio 5 d. ji dalyvaus 
N. Y. K. F. Lietuvių Komite
to koncerte, įvyksiančiame 
Apreiškimo par. auditoriu
me. Ji dainuos solo. Spalių 
22 d. ji dainavo Worcestery 
3,000 asmenų. Jos daina ten 
patiko. Patiks ir Brooklyno 
lietuviams.

Angelu Karalienės 
Parapija

Tautinio Karo Fondo va
jus New Yorke jau arti už
baigos. Svarbu, kad kiekvie
nas būtų atlikęs savo parei
gą.

Lietuviai turi sudarę savo 
komitetą, per kurį aukoja 
draugijos ir atskiri asmens. 
Dar nevėlu savo auką ati
duoti!

Lietuviams patariame au
koti per savo draugijas arba 
savo dovanas įteikti tiesiog 
Lietuvių Komiteto iždinin
kui: Rev. K. Paulionis, 207 
York St., Brooklyn, N. Y.

Neužmirškime, kad Tauti
nis Karo Fondas yra didžiau
sia labdarybės įstaiga, kuri 
remia mūsų šalies įvairiau
sias pašalpos draugijas ir 
nuo karo nukentėjusioms ša
lims remti šalpos fondus. Tai 
labiausiai paramos verta įs
taiga.

New Yorko Karo Fondo 
Lietuvių Komiteto ruošia
mas koncertas įvyksta šį 
sekmadienį, lapkričio 5 d., 4 
vai. popiet, Apreiškimo par. 
auditoriume, No. 5 ir Have- 
meyer Sts., Brooklyne.

Tai bus tikrai žvaigždžių 
koncertas, štai kokios meno 
pajėgos dalyvaus:

1. Trio: Marijona Kižytė, 
Barbara Darlys ir Allan 
Werner.

2. Solistai: Sue Griška, He
len Bartush, Victor Bender 
ir Aleksandras Vasiliauskas.

3. Šokiai: Brones Bran- 
dzienės Tautiškų šokių šokė
jų grupė.

4. Monologas: Ona Zajan- 
kauskaitė pasakys monolo
gą-

5. Kalba: prof.Dr. Kazys 
Pakštas pasakys kalbą.

6. Akompanuoto  j as — pia
nistas Tadas Šidlauskas.

7. Vakaro vedėjas — Jonas 
Valaitis.

Tai programa, kuri visiems 
ir visoms tikrai patiks!

Visi gausiai atsilankyki
me. Gražiai užbaikime Karo 
Fondo vajų, šiam koncertui 
visos meninės pajėgos auko
ja savo talentą, savo laiką. 
Būkime su jomis sekmadienį, 
lapkričio 5 d.!

Spalių 28 d. Povilanskio sa
lėj, Brooklyne, įvyko Dariaus 
-Girėno Legionierių Posto 
metinė programa. Atsilankė 
apie 100 asmenų.

Daugiausia pasidarbavo 
posto ižd. Vincas Kuras.

Postas visados puikiai pa
sirodo.

Francis Stanko-Stankū- 
nas ruošiasi kelionei į Pro
vidence, R. I., kur lapkričio 
19 ir 20 d. New England.Ope
ra Co. stato Donizetti operą 
„Lucia Di Lammermoor”. 
Pr. Stankūnas turės Raimon
do rolę.

Opera bus New England 
School of Design Audito
rium.

Šv. Vincento labdarių na
mas, 66 Boerum PI., Brookly
ne, šiomis dienomis šventė 
savo darbo deimantinį jubi
liejų.

Šį įstaiga daugiausia rūpi
nasi berniukų auklėjimu ir 
mokymu. Jos dabartiniu va
du yra prelatas Bracken.

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 lai., 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. JĖZAVTTAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

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

Apreiškimo 
Parapija

Gyvojo Rožančiaus 
gijos bendra Šv. Komunija 
bus šį sekmadienį, lapkr. 5 
d., 9 vai. mišių metu. 4 vai. 
popiet, po Mišparų, bus pro
cesija, o po to — salėje svar
bus susirinkimas.

Kristaus Karaliaus Šventės 
Iškilmės Minėjimas

Artinantis Kristaus Kara
liaus šventei, parapijiečiai 
buvo skatinami iškilmingai 
minėti šventę, kuri ypatingai 
šiais laikais yra didelės reik
šmės, nes atėjo metas, kad 
pasauliečiai darytų pastan
gas organizuotai stipriau 
prisidėti prie katalikiško 
veikimo.

Kristaus Karaliaus šventė
je gerai organizuotuose ka
talikų kraštuose įvyksta la
bai įspūdingi pasauliečių su
ėjimai, kuriuose stiprinamas 
pasiryžimas apaštalavimo 
darbui, šioje parapijoje jau 
nuo seniai gražiai veikia mo
terų Maldos Apaštalystės 
draugija. Šiais metais pradė
jo vyrai organizuotis ir jau 
įvyko graži pradžia. Per pen
kiasdešimt vynj prisirašė 
prie Vyrų Apaštalavimo 
draugijos.

Iškilmės įvyko bažnyčioje 
4 vai. popiet. Iškilmėms va
dovauti buvo pakviestas mi- 
sijonierius jėzuitas Tėvas Jo
nas Kidykas, žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Į iškilmes at
vyko vyrų ir iš kaimyninių 
parapijų. Iškilmės prasidėjo 
su giesme.

Labai jautrų ir gražų, iš
kilmei pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. J. Kidykas. Po 
to sekė Vyrų Apašatalavimo 
Dešimtininkų ir Maldos A- 
paštalavimo Promotorių iš
tikimybės aktas bei diplomų 
įteikimas; vyrų ir Maldos 
Apaštalavimo naujų narių 
priėmimas; iškilmingas visų 
pasiaukojimas dieviškajai 
Kristaus Karaliaus Širdžiai; 
iškilmingas 
minimas su 
tu.

Iškilmėse
čiai kunigai Gurinskas, Pau
lionis ir Aleksiūnas.

Šios parapijos Vyrų Apaš
talavimo draugija išrinko sa
vo valdybą: pirm. Pranas 
Puskunigis, vicepirm. K. Ka
marauskas ir Kazimieras 
Stelmokas, sekr. numatomas 
p. Skarulis, iždin. Antanas 
Šertvytis, tvarkdarys Kazi
mieras Baltrušaitis.

Po iškilmių, vietinė šv. 
Vardo vyrų draugija pakvie
tė į vaišes šv. Vardo Vyrų 
draugijos narius, atvykusius 
iš kitų parapijų ir Vyrų A- 
paštalavimo draugijos na
rius.

Darbas gražiai pradėtas. 
Telieka palinkėti vyrams sė
kmingos darbuotės, gausių 
pasišventimo vaisių ir iš
tvermės Kristaus Apaštala
vimo darbe.

Jaunimo švente
Parapijos CYA jaunimas 

tą dieną irgi atitinkamai mi
nėjo. 10 vai. ryte organizuo
tai ėjo prie Komunijos, o po

Šv. Vardo draugijos balius 
spalių 28 d. praėjo gražia 
nuotaika. Dalyvavusieji pa
tenkinti. Kai kurie apgailes
tavo, kad nebuvo ,,silkių”, 
nes šis Šv. Vardo dr-jos ba
lius buvo be „kriaučių vištų”

Laimėjimų vakaras
Moterų S-gos 35 kuopa lap

kričio 5 d. 6 vai. vak. rengia 
laimėjimų vakarą. Bus para
pijos salėje. Bus proga gra
žiai laiką praleisti ir daug 
ką laimėti.

Sąjungietės savo svečius 
visada gerai pavaišina. Taip 
bus ir šį kartą.

Pagerbtuvių vakarienė
Spalių 29 d. Šv. Rožan

čiaus dr-ja suruošė kun. V. 
Pinkui išleistuvių ir kun. A. 
Pažereckui sutiktuvių vaka
rienę. Atsilankė apie 250 
žmonių. Kunigų buvo aštuo- 
ni, kurie ir kalbas pasakė.

Vakaro vedėju buvo kun. 
V. Masiulis, kuris sumaniai 
vakarą vedė. Dainų progra
mą išpildė L. Juodytė, O. 
Plaktonytė, B. Brundzienė ir 
A. Pakinkienė. Monologą pa
sakė O. Zajankauskaitė. A- 
biem kunigam po dovaną su
teikė šv. Rožančiaus dr-ja ir 
tretininkes.

Vakarienės surengimui 
daugiausia pasidarbavo Stel
la Licato-Adomėnaitė, prigel- 
bstint Onai Zajankauskaitei.

Linkėtina abiems kuni
gams naujose vietose geriau
sio pasisekimo.

Moterų vakarienė
Spalių 21 d. Maspetho pi

liečių klubo moterų skyrius 
turėjo vakarienę. Padaryta 
rinkliava Bendrajam Lietu
vos Šalpos Fondui. Surink
ta 30 dol.

Po 1 dol. aukojo: O. Zaka
rauskienė, J. Valaitis, Mrs. 
Marksen, E. Jakaitienė, Če- 
kauskas, J. Girzevičius, M. 
Purickienė, M. Petronis, Mi
kalauskai, Zudeikis, Raubie- 
nė, Radvinskiai, Mrs. Hast
ings, Jocis, P. Remša, Tama
šauskienė ir Pažūsienė.

Vakarienei vadovavo Mar. 
Tamošauskienė.
Šv. Vincento draugijos na

riams
Svarbus mėnesinis susi

rinkimas bus šį šeštadienį, 
lapkričio 4 d., VI. Zabielskio 
salėj, 61-38 56 Rd., Maspeth, 
8 vai. vak.

Visi nariai būtinai turi su
sirinkti, nes bus svarbių rei
kalų.

Draugijos balius
Bus rengiamas šeštadienį, 

lapkričio 11 d., parapijos 
lėj, 64-25 56 Drive.

Trečiame šio „Amerikos” 
numerio puslapyje yra Br. 
Brundzienės vedamos šokėjų 
grupės paveikslas, šios mer
gaitės šoks šį 
lapkričio 5 d., 
par. salėje.

Susipažinkime 
iš paveikslo:

Pirmoje eilėje
dešinę): Marion Daniel, Jean 
Daniel, Teresė Vaičiulytė ir 
Jean Klem. Antroje eilėje: 
Elena Pankus, Loretta Kaz
lauskaitė, Adelė Garbanaus- 
kaitė ir Ona Dulkytė. Trečio
je eilėje: Rozalija Willis, A- 
delė Klant, Bronė Brundzie- 
nė, Darata Kabašinskaitė ir 
Marytė Zarolytė.

Širdingą padėką reiškiame 
savo broliui Laurynui ir E- 
lenai Blėkams už surengimą 
puikios puotos paminėjimui 
mūsų vedybinio gyvenimo 35 
metų sukakties. Reiškiame 
padėką ponams Vilkams už 
suteikimą puikaus kekso ir 
gėlių bukieto; ponams Ge
niams — už gardžius gėri
mus; Prancūzams ir Puke- 
niams — už dovanas; A. Vis
minui — už vakaro vedimą ir 
puikią dainų programą; Pe- 
žėnei ir Elenai Blėkienei — 
už skanių valgių pagamini
mą.

Dėkojame už patarnavimą 
prie stalų Josephinai ir Emi
lijai Januškaitėms ir Onai 
Blėkaitei. Dėkui visiems sve
čiams už dovanas ir linkėji
mus. šis pagerbimas mums 
liks ilgame atminime.

Jonas ir Domicėlė Blėkai

Lapkričio 5 d. šv. Juozapo 
bažnyčioje, Brooklyne, BMT 
darbininkai (miesto požemių 
geležinkelių) turės bendrą 
šv. Komuniją ir pusryčius.

Mišias laikys vyskupas 
Molloy.

Spalių 8 d. Maspetho lie
tuvių piliečių klube įvyko 
New Yorko lietuvių politinių 
klubų federacijos susirinki
mas, kuriame buvo atstovau
ta šešiems klubams. Buvo pa
kviesti dar 9 klubai, bet jų 
atstovai nepasirodė. Vadova
vo pirm. adv. Stephen Bre- 
des, Jr„ o sekretorium buvo 
pakviestas Theodore Pollack.

Adv. Bredes papasakojo 
klubų federacijos istoriją ir 
pakvietė klubų atstovus pa
sisakyti prezidento rinkimų 
klausimu.

Prasidėjo draugiški ir iš
samūs pasikalbėjimai. Buvo 
tokių, kurie pasisakė už 
Dewey, o dauguma pasisakė 
už Rooseveltą; treti pasisa
kė už neutralumą, nes abu 
kandidatus laiko tinkamais. 
Balsavime, 11 balsų pasisa
kė už Rooseveltą, o 7 balsa
vo už laikymąsi neutraliai. 
Todėl Federacijos oficialus 
pasisakymas yra už Roose
veltą.

Nutarta ir paremta Klu
bų Federacijos vardu ruošti 
„Rally for Roosevelt”. Šios 
prakalbos įvyks šį penkta
dienį, lapkričio 3 d., 9 vai. 
vak., Maspetho piliečių klu
bo salėje, 60-39 56 Drive, 
Maspeth, N. Y. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti.

Korespondentas

GAUDO ŠUNIS
New Yorko miesto polici

ja nejuokais pradėjo šunų 
medžioklę, šunims gatvėse 
be savininko ir dirželio neva
lia pasirodyti. -

»I

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

demokratija pa- 
)diDgumu. Juk 

Brooklyn, N. 1 iė šalis, kur? ir 
-------- ^penduoja di- 

tainės teisės. Čia 
neatimama60 M. VIENUOLYN

—
Spalių 16 d. sukako 6( 

tų, kai kun. Martin J. 
yra įstojęs į jėzuitų viu . .
lyną. Sukaktis paminėt an#J,WaP,a 
kilmingomis šv. mišiom 
Pranciškaus Ksavero bi 
čioje, New Yorke.

-■kratija ir tuo 

j pagerbiama 
iji Štai, guber- 
sey tuojau pa
rėjusį preziden- 

Kun. Scott yra 79 met visą tautą 
: Akosios Apveiz-

stambus vaistų 
9 į Lietuvą. Jį 
j-flasis Kryžius.

PARDUODAM 3 Vienybe. Ru-
Geri, pigūs, patogu Pasiunti

mai. Gerose vietose. ' 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k 
ko prašo. Apdraudžiu 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Vienybei daug 
:htalikų vysku- 
B rūpesčiai ap- 

laimėjimu, 
akos Raudona
me kim. luo
ši Kunigų Vie- 

Joseph VastuH ±i

j avutes. Vi
toje Lietuvai 

skyriams yra 

Clement Vokeli
setu uoliesiems 

s nereikėtų per- 
41-40 — 74th Str ^kuriais keliais 

W rūbai pa- 
išmones. Svar
eliam rinkimo 

NEwtown 9 - 597 uja Lietuvai 
_----------------------------- i kad jis veda- 
_ ------------------------- - Ridento Karo

tolės Tarybos 

Saugok SaVO 1 i suprantame 
■kiečių susido- 

aukos tikrai 
prižiurę, ^žmones. Tai 

prieinamiau g# šian- 
-sėkimės abe- 
i$au įdėkime

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, 
AKINIAI 
kainomis pagal jų rūl

Si Įstaiga Įsteigta prieš 40
i

Stenger & Stei
OPTOMETRISTAS

394-398 Broadway, Brooklyl

--------- ~ "= ^miesto ma- 
lietuviška|!;^X 
ALUDEI 

Karšti Užkandi 
KASDIEN

Patogi Vieta Ūžė 
Su MOTER

DIDELIS P 
VISOKIU GĖRIMŲ

ūayoras mie- 
^uvių prašy- 

ijos turi- 
šioje „A- 

5 puslapy- 
^idomėti ir 
; Su ja gali- 

miestų va-
JUOZAS ZEIDĄ^Utiani-
411 Grand Str 

Brooklyn, N.

ševih 
suka 
bėjo 
boję 
metų 
karit 
laisvi 
790,0 
front 
tija 
Pabr 
kiečii 
linkę

Sts 
gudij 
sąrą:

Sat 
pradž 
metų 
vokie 
ninku 
įverti 
atlikt 
tojų 
apie , 
Toliai 
Sąjun 
sienio

kaimy
Pag 

viešai
Viss 

ma til 
durnu'

Mar 
kalboj 
Estiją 
valstyl 
gos ds 
noti, 
raudot 
birželi, 
vo kai 
Lietuv 
nenori 
vergau

Viln 
miestu 
doną v 
kalu. I 
sirodyl 
palvė 
ma VV 
Lietuvi 
gų laK
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