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IMMMi

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street v

2-7177

4-7 dd. Mt. Car- 
lietuviai minės sa- 
Iryžiaus parapijos 
sukaktį. Iškilmės 

Jarrisburgho vys- 
lankymu.
[•mel lietuvių para-

NEW YORKO LIETUVIAI VIENINGI— 
SUKŪRĖ BENDRA ORGANIZACIJĄ Mount Carmel Mini 50 m. Sukakti

Alfred J.
(Venom)

advokatas
19 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridges,

Rugsėjo 27 d. New Yor- 
ko lietuviai pradėjo naują 

5 o Pazymėtma, visuomeninio gyvenimo kny-
. .. . ‘ gos lapą. Patriotinių ame-

ta pirmoj^ Ameri- rjkįegių lietuvių draugijų at
stovų susirinkime, įvykusia
me Apreiškimo par. mo
kykloje, įsteigta New Yor
ko Lietuvių Taryba, kurion 
įstojo apie 50 draugijų. 
Bendran darban atėjo ka
talikai, tautininkai, sociali
stai, sandariečiai, pašalpi- 
nės draugijos, siuvėjų di- 
žiulis skyrius, siuvyklų 
kontraktoriai ir kt.

Susirinkimą sušaukė „New 
York at War” komiteto lie
tuvių skyrius; pirmininkavo 
adv. K. Jurgėla, sekretoria
vo Pr. Bajoras, o steigtinos 
bendros New Yorko lietuvių 
organizacijos statutą refe
ravo Juozas Laučka.

Visi susirinkimo dalyviai, 
atsiųsti draugijų, vieningai 
nutarė steigti New Yorko

prieš 35 metus bu-

ei. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PAlQ
GERIAUSIOS

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artu:. 
JSRYCIAI—PIETŪS—VAKARIENt 
SKRYMAS gamintu namie Ii geriau,' 
tusių bravorų. Parengimams prihuni

vių parapinė mo- 
en įsisteigė sese- 
imierietės, kurios 
lačiai išaugo ir at- 
.rbų tikybinį, tau- 
Biltūrinį darbą, 
iamės, galėdami 
sukaktį mininčius 

nei lietuvius ir jų 
im. Dr. Juozą B.

savaitę Vatikane

somis jėgomis remti Jung
tines Amerikos Valstybes 
dabartiniame kare prieš ag
resorius ir pokariniame at
statymo darbe. 3. Visomis 
jėgomis pagelbėti atsteigti 
laisvą, nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvos valsty
bę. 4. Pagelbėti Lietuvos 
žmonėms, kenčiantiems o- 
kupacijos jungą savo tėvy
nėje ir vargstantiems kon
centracijos stovyklose. 5. 
Palaikyti ir ginti gyvą Lie
tuvos ir lietuvių tautos var
dą Amerikoje ir kitur.

Tarybos Valdybon išrink
ta 19 asmenų, kurie parei
gomis taip pasiskirstė: pir
mininkas kun. Norbertas 
Pakalnis, vicepirmininkai— 
J. Stilsonas, J. Laučka, Pr. 
Bajoras, ir Juozas Tyslia- 
va; ižd. Juozas Garšva; sek
retoriai — adv. K. R. Jur- 
gėla ir Florence Bernotai
tė; iždo golbėjai — St. 
Karvelis, Pranas Milašaus- 
kas ir Juozas Ambrozaitis; 
parengimų komisijos na
riai — Danielius J. Aver- 
ka, Ieva Jankienė, inž. J. 
Baltus, Juozas Glaveckas ir 
J. Buivydas; valdybos na
riai — kun. Jonas Balkū- 
nas, St. Subatienė ir Vy
tautas Abraitis.

Nutarta iškilmingai mi
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 25 metų 
sukaktį 1943 m. vasario 14 
d. Minėjimas, pramatoma, 
bus vienoje didesniųjų Man
hattan© salių. Spalių 12 d. 
Tarybos Valdyba turės po
sėdį įvairiems darbams at-

Dar neprisidėjusios 
yra kviečiamos 

stoti bendron talkon.
New Yorko Lietuvių Tary-

STALINGRADO GYNĖJAI ATSILAIKO i _ _ _ _ _ _
Maskva. — Iš čia praneša-; kurie buvo dešiniajame upės 

, ■. non-------krante.
Kaukazo fronte vokiečiai 

atlaikyti beveik tose pačiose 
vietose (Vokiečiai iš Berly
no skelbia, kad jų daliniai 
padarę naujos pažangos Kau
kaze ir kad Stalingrado mū
šiai einą prie užbaigos).

Stalingrado mieste kauty
nės tęsiasi atskiruose namuo 
se ir gatvėse. Kiekviena že
mės pėda ginama

ma, kad vokiečiai Stalingra
do viduje turi apie 36,000 ka
rių. Nežiūrint to, nežiūrint 
vokiečių-prasiveržimo šiau
rės vakarų kryptimi, Stalin
grado gynėjai laikosi. Vokie
čių lėktuvai, tankai, artileri
ja gelbėjo savo karių žygiui, 
bet visi didesni puolimai bu
vo atremti. Rusų šarvuoti 
laivai Volgos upėje smarkiai 
apnaikino vokiečių dalinius,

Švenčia Auksinj Jubiliejų.
1892—1942

Mount

vandenį, pašiepė kunigus ir 
uolesnius parapijiečius ir 
taip sėjo nesantaiką. Nė 
vienas kunigas čia negalė
jo ilgai pagyvent. Per pir
muosius 12-ka metų šioj pa
rapijoj klebonavo net 15 
kunigų. Ir kada čia buvo 
paskirtas šventas, mokytas 
ir pasiaukojęs kunigas A. 
Staniukynas, jam ne kartą 
ašara byrėdavo, nes jo pa
ties gražiausio darbo —į- 
kurti parapijinę katalikišką 
lietuvišką mokyklą — dau
gelis nei pinigais, nei geru 
žodžiu nerėmė. Pasėta blo
goji sėkla dar tebeveikė ir 
nuodijo dalį parapijiečių.
1907 metais įkurta mokykla

Ji pradėjo sėti sėklą į 
jaunųjų širdis, ji auklėjo bū
simus parapijiečius. Nors 
jos išlaikymas gana bran
giai kaštavo, tačiau nešami 
vaisiai buvo geri. Tėvai, 
kurie, nežiūrint visų nieki-

Spalių 
Carmelio 
deles iškilmes, 
savo parapijos auksinį ju
biliejų. Mount Carmelio lie
tuvių parapija yra nusi- 
pelnijusi sau ypatingos gar
bės istorinį lapą, nes joj 
prieš 35 metus, klebonau
jant kun. Dr. A. Staniuky- 
nui, buvo įkurta pirmoji lie
tuvaičių šv. Kazimiero Se
serų Kongregacija ir čia jos 
atidarė pirmąją savo moky
klą. Čia buvo lopšys to vi
so kultūrinio ir religinio vei
kimo, kurį ši kongregacija 
dabar išplėtė visoj Ameri
koj ir už jos ribų.

Parapijos kūrėjai.
Pirmieji parapijos organi

zatoriai buvo pasiryžėliai 
vyrai branginą savo tikėji
mą ir lietuvybę. Matydami.

4-7 d.d.
lietuviai švęs di- 

minėdami

Roosevelto as_
Juozas itovas Myron Tay-

o kelis labai ilgus 
jjimus su Jo Šven-

' >opiežium Piju XII. 
jau visai arti na- 
: gal daugiau suži- 
apie jo lankymąsi, 
kos spauda Taylor
Įsi pas popiežių tei- Lietuvių Tarybų —American 
eikia labai didelės Lithuanian Council of New 
I. „New York Times” York, šios naujos organi- 

j , —r--------------į, — ikad Vatikanas yra Nacijos šūkis yra Už Ame-
iro reikmenims dirbti. jėgos centras, kad rjkos pergaię! už laisvą pa- 

 i aulinis valdovas nė- šaulį! Už laisvą ir nepri-

15 Grand Street,

kaštavo valdžiai 28c; 
metu užlaikymas kano«g*. 
loja 55c vienai dienai

joklyne pradėjo rinkti '*« 
lą visomis pusėmis. Gat sons.' 
•ių bėgius, kur jie ne-1» į 
jami, lupa lauk ir siun- wV

» Eiteį

jICENSES Noną,;
GB 1W te

DLESALE & RETAIL
B,WINES&UQU0i{S|%

is hereby given that License Na 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section IN 
ūcoholic Beverage Control Uw si 
gs Avenue, Borough of Brooklyn,

ffllln;
NOTICE iš 
EB B! be 
to «E teti

susirūpinęs tvarkos 
e atstatymu, kaip 
s, kad popiežiaus 
a penkių taikos 
programa visiškai 

į su Atlanto čarte-

>f Kings, to be consumed on the
1W4 UTET

fOSEPHINE PIOTROWSKI
s Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

is hereby given that License Na 
has been issued to the undersigned 
>eer, at retail under Serbai 107 
Icoholic Beverage Control law it

f Kings, to be consumed on the <4 de Li

WILLIAM T. MANNING 
on St., Brooklyn, N. I.

is hereby given that License No. 
.as been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section 1(7 
Icoholic Beverage Control Law at 
i Highway, Borough of Brooklyn, 
! Kings, to be consumed on the

ANTHONY PALAZZO
Highway, Brooklyn, N. Y. IT)

a hereby given that License No. 
ras been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section 10" 
coholic Beverage Control Law at 
er Avenue, Borough ot Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

BENJAMIN BICKEL
r Ave., Brooklyn. N. Y. (T)

s hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
įer, at retail under Section !C7 
johollc Beveraire C-ntrol law •' 
ct Pk W., Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

URE FOOD MARKET. INC- 
rt Pk W.. Brooklyn, N. Y. CD

I herehv given that License V 
5 been issued to the undersigned 
e & Liouor at retail, under Se* 
f the Alcoholic Beverage
II 5th Ave.. Borough of Bro™"1 
Kings, to be consumed off t■'

MICHAEL B. NOVOK
Lve„ Brooklyn, N- '

NACIAI IŠGABENO 20,000 LIETUVIŲ

klausomą Lietuvą J
Tarybos tikslai:
1. Atstovauti New 

amerikiečiams
viešajame gyvenime. 2. Vi-

Yorko 
lietuviams

Anksčiau turėta žinių, kad 
įvairiems sunkiems dar
bams Vokietijon iš Lietuvos 
yra numatyta išvežti 90,000 
darbininkų. Gera dalis to 
skaičiaus jau išgabenta ir 
vargsta kur nors Vokietijo
je.

Iš Portugalijos gauta 
žinių, kad naciai Lietuvoje 
ir toliau prievarta gabena 
lietuvius į darbus Vokietijon. 
Tik ką neseniai gauta žinia 
praneša, kad į Vokietiją na
ciai darbams yra išgabenę 
jau apie 20,000 lietuvių.

Vokietijos vyskupai sten
giasi bent jų dvasinius rei
kalus aprūpinti. Kai kurie 
lietuviai kunigai, kurie karo 
buvo nublokšti į Vokietiją, 
dabar paskirti. teikti religi
nius patarnavimus tiems lie
tuviams darbininkams.

Pradžioje naciai organiza
vo savanorių darbininkų bū
rius Lietuvoje, bet savano
rių visiškai neatsirado. Na
cių komisarai griebėsi prie
vartos. Imama ir mokyklų o kitas komisaras, kurio pa- 
jaunimas. Girdėti, kad »mo- varde—Kind, paskirtas spe- 
bilizuoja ir moteKs.*~

Komisarai Tvarko
Ir Daržoves

J.1JL Al JL JL vž U LA V j c • AVA.CL L* j V-ACLAA1A j z t

kad priklausymas prie len- nimų jų vardu skleidžiamų, 
kiškos šv. Juozpao parapijos leido savo vaikus, pirmiau-

šiai pajuto, kad gera mo
kykla prie parapijos, tai yra 
geriausia parapijos palaiky
toja. Klebonaujant gana il
gus metus kun. Dr. V. 
Bartuškai, ši parapija pasi
statė modernius, erdvius, 
mokyklai rūmus su sale ir 
seserims mokytojoms na
mą. Kad parapijiečiai šį 
darbą rėmė ir matė mokyk
los naudingumą, parodo tai, 
kad jie šioms statyboms su
dėjo 78,000 dolerių. 65% 
šeiihų sumokėjo pilnai sa
vo pasižadėtą $100 sumą, 
kiti net daugiau. Tų sudė
tų sumų neužteko, tat rei
kėjo dar 77,000 dol. paskolą 
užsitraukti.

1927 m. šv. Kryžiaus pa
rapijai vyskupas paskiria 
klebonu kun. Dr. J. B. 
Končių, baigusį aukštuosius 
mokslus Washingtone, D. C. 
Jam tenka ilgiausiai vado
vauti šiai parapijai už vi
sus kitus klebonus. Nors 
buvo sunkių laikų, ypač ne
darbui siaučiant, bet ir šiuo 
metu atlikti gražūs dar
bai: atnaujinta klebonija, 
pataisyta iš lauko pusės ir 
vidaus bažnyčia, sienos sko
ningai išdekoruotos, įdėti 
languose vitražai ir t.t.

Kaip beveik kiekviena pa
rapija, taip ir šv. Kryžiaus 
pergyveno ir sunkių ir gra
žių dienų. Šiandien ji sulau
kė 50 metų amžiaus, stip
riai gyvuoja ir iškilmingai 
mini savo auksinį jubiliejų.

K. A. D.

naikina ne tik lietuvių tau
tinį sąmoningumą, bet ir 
kalbą, jie 1892 m. per savo 
šv. Petro ir Povilo draugi
ją iškėlė sumanymą orga
nizuoti savo parapiją. Tuo 
tikslu surašė visus lietuvius, 
vienų vyrų rado 250, su
metė pinigų pradžiai 1,400 
dolerių, siuntė delegaciją pas 
vyskupą, gavę leidimą, pa
dedant kun. Abromaičiui iš 
Mahanoy City, Pa. nupirko 
sklypą žemės, išrovė me
džius ir statė sau bažny
čią, kad savoj prigimtoj 
kalboj Dievą garbintų.

Parapijos archyve randa
me minimus šiuos vyrus, 
kurie buvo organizatoriai, 
ar kolektoriai, ar komiteto 
vadovybėje: Panas Balčiū
nas, Jurgis Miliauskas, J. 
Dilauskas, P. Pauža, J. Pau
ža, J. Varkala, A. Kizelis, 
P. Baronas ir kiti. 1892 
met. per Kalėdas bažnyčia 
jau buvo pastatyta, pa
šventinta ir atlaikytos pir
mosios šv. Mišios. Pirmuo
ju parap. klebonu buvo kun. 
M. Pieža.

Iš lietuvių laikraščių ma
tyti, kad daržovių supirkimo 
bendrovės „Sodyba” valdy
tojas yra K. Palčiauskas, bu
vęs Kauno miesto burmis
tras. Bendrovei paskirtas vo
kiškas komisaras Fischbach,

r atsilankymas Va- kad antras frontas reikalin- 
aikomas svarbiu do- gas artimoje ateityje, kad 

net Sąjungininkų kariuome
nių vadovybės esančios rei
kalingos visuomenės „papu- 
šinimo”.

Paskutinė Willkie pastaba likti.
susilaukė Londone ir Wash- draugijos 
ingtone rimtos kritikos. Vi
sur nurodoma, kad kariuo
menės vadai žino savo

strategijos žingsniu.Coaity 41prsaixi
imta. po 24 d., NewYor- 
Kmii; mistai buvo suruo- 
CfSJes f. ....iconoiic urverage voduvi L 43 W i? • «

ion Street, Borough of Brooklyn, tale: Bį SUSirlnkimą, kU- 
ų vadai ir pataikū- 
•siai šaukė už ant- 
ontą. Tai neliko be 

NOMkb^ atgarsių. 
GBSIlęs ijo 26 d. „N. Y. 
to si! ie:| J

paskelbė vedamąjį, 
cm d gertas ypatingo de- 

Komunistų susirinki- 
- įmes” vadina kvai- 

kokį tik per ilgą 
ko matyti. Susirinki- 
kė Amerikos komu- 
kurie iki 1941 m., 

22 d. darė viską 
pa- 

-"Įir Anglijai nugaron 
. neigti.” Toliau laik- 

< pareiškia, kad Ame- 
lįĮ :omunistų dabar „nie- 
"* įklauso, niekas jais 

iki.”
į 7. Times” griežtai pa- 
į kad antro fronto 

)je atidarymas yra

M Itseh 
CoEtJ 4 b 
prcsiiss

BE2LCJ r 
Bl fee

NOTICE i b

of te teG 
im: Ekk1 
( 
peša

!E
IMi t- ■

notice afe 
EB IK tefe 
to fell ie i 
of Iteihte 
Cl Sanaa 
Comtj 4 Is 
prniet

S»
321 Sinap i‘ . .jahes gynimui

um£

cialiai daržovių reikalams."-!

“JUODOJI BIRŽA” VEIKIA
Vokiečių laikraščiai Lietu- spekuliantai.” Pasak laikraš- 

voje plačiai aprašinėja poli- čio, pastebėję policiją, keliau- 
cijos priemones prieš „nele- 
galinę” prekybą maisto pro
duktais. Neseniai buvę iškra- 

nę_ tyti du garlaiviai, plaukioją

hereby given that License Na 
s been issued to the undęrasro" 
er. at retail under Section 10. 
oholie Beverage Control I aw at 
>n Ave., Borough of Brooklra.
Kings, to be consumed on the

LOUIS YOSHPE „ v 
jn Ave. Brooklyn. N- >■

herebv given that License Na 
is been issued to the underswnej 
-r. at retail under Section 10' 
obolic Beverage Control la’ ’

Ave.. Borough of Brooklyn.
MURRAY PINE „

Ave. Brooklyn, N- *■

hereby given that License No 
i been issued to the undersign 
r, at retail under Section 1 
ihollc Beverage Control I*’ a i

O, Borough of Brook!™. 
Kings to be consumed on the

RMAN BRANDSTATER
dargie Sweet Shoppe I
0 Brooklyn, N. ■-

hereby given that License No- 
been issued to the undersign*;

•, at retail under Section 10' 
holic Beverage Control Law a 
lighway. Borough of Brooklyn- 
Yings, to be consumed on the

NTHONY PALAZZO
lighway Brooklyn. N- *■ 

hereby given that License No- 
been issued to the undersign* 

, at retail under Section 1«J 
idle Beverage Control Ta’ • 
Avenue, Borough of Brookiro. 

Ungs, to be consumed on the

THAN S. SHAPIRO „ v 
Ave., Brooklyn, N- *■

hereby given that License No 
been issued to the undersign*;

at retail under Section 1»( 
"'ie Beverage Control Ta’ 8 
St.. Borough of Brn"klro; 
Ings, to be consumed off the

’AULINE BABEY „ v 
set Brooklyn, N- ’■

įereby given that License No- 
been issued to the underage";
at retail under Section

■die Beverage Control Tn’ *• 
las Ave. Borough of 
togs, to be consumed off the

Jlifc

Vita
Sntort kariuomenės vado

1 reikalas.
R®

rikos politinių ir so- 
I ųmokslų akademijos 
is „The Annals” rug- 
umeryje labai pa- 
■ vertina A. Simučio 
. „The Economic Re
action of Lithuania.” 
as stebisi Lietuvos e-

JBL 

Kvorta. 11* 
5 svinl 
Giliom!
5 Giliom

SIC^

KONČIAI ine pažanga, jos že 
f) Įformos daviniais, y 

jU >operaty vinių
Galina

■ j* „Amtiu'

Telepfc'
CTJ.1W

JOSEF?

Mortpr*;
OiGfta*

i Je" bai perduoti „New York at
gas, žino visas aplinkybes ir Waru komiteto ižde buvę 
todėl jokio „pušinimo” iš vi-!$510.12. Tai graži pradžia 
suomenės pusės jiems nerei- dideliam darbui, 
kia ' Susirinkimas praėjo b^L1 uu pi£XLiXV1MJ<l

Kalbant anie antra frontą iPaPrastai vieningoje ir ku- tarp Kauno ir Jurbarko. Iš 
visuomenė atvirai "sunažin- rYbinėJe nuotaikoje. Visi da- 000 keleivių buvę suimta 70 
visuomene atvirai supazin } įaį džiaugėsi sukūrę pa- žmoniu kurie vadinami suodinama ir su tuo faktu, kad! "1 • b ■ i . žmonių, Kurie vauinami spe
antram frontui atidaryti rei Yorko neVast^^prelriu^TsOoliau-
kalingas ir didesnis Rusijos ; r . ____ ____________ jrasta šių preKių. -i,ouu Kiau
bendradarbiavimas.

Wm. Phillips Simms „N. 
Y. World Telegram” rugsė
jo 29 d. rašo:

„Maskva vis dar atsisako 
leisti mūsų kariuomenės 
žmonėms stebėti karines o- 
peracijas iš arti.. Rusija ne
leidžia savo sąjungininkams 
atsiųsti savo karinių stebėto
jų į kovų frontą, kur jie ga-' 
lėtų studijuoti vokiečių stra
tegiją ir taktiką iš arti. Tik 
retkarčiais amerikiečiai ir

tuvius amerikiečius savo ša- šinių, 27 kg. sviesto, 32 kg. 
liai tvirtai remti ir tėvų taukų> 197 kg 73 kg>
žemei pagelbėti.

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” (liepos 7) rašo, kad 
Vokietijos vyriausybė išlei
dus įsakymą, kuriuo nusako- 
ima „darbininko iš Rytų”

duonos, 5 litrai grietinės, 30 
kg. varškės, 8 kg. veršienos, 5 
litrai pieno, 480 bulvių, 22 
gyvos ir 7 papiautos vištos.

„Kauener Zeitung” rašo, 
kad tie žmonės, kurie sau ve
žėsi kiek maisto, nebuvę su
imti, o tiktai „profesionalai

RINKIMAMS BESI
ARTINANT

... , . .... (Ostarbeiter) sąvoka. Pagalanglai buvo palydėti į kai ku-!o„, ; į,
rias ramias vietas vienai die
nai ar panašiai, ir tai vis
kas”.

aną įsakymą, į tą sąvoką į-Į 9-toje New Yorko Apy-

judėji- 
urs buvo palietęs vi- 
ištą.
lals” pažymi, kad 
os kooperatyvų san- 
į gali būti pavyzdžiu 
niam valstybių 
am atstatymui.

eko

dell L. Willkie 
je. Rusijoje,

jau 
geriau 

:, Kuibyševe ir Mas- 
jis išbuvo 10 dienų, 

to su įvairiais parei- 
. Kalbėjosi su Sta- 
turs jam ir atsisveiki- 
vakarienę suruošė.

ie Rusijoje visur gir- 
nuolatinį klausimą a- 
trą frontą. Išvykda- 
"nijon jis pareiškė,

eina darbininkai, kilę iš Uk- gardoje 
rainos, Gudijos ir tų sričių, 
kurios 
vusių 
laisvų 
darbą 
lyginami. Anksčiau buvo pa
skelbta, kad Vokietijoje jie 
turi dėvėti užsiūtą ant dra
bužių raidę „O” (Osten).

yra į rytus nuo „bu- 
Latvijos ir Estijos 
valst.” Jie būsią už 
Vokietijoje kitaip at-

lietuvis, William J. 
yra respublikonų 
kandidatas į kon-

Rugsėjo pradžioje Wash
ingtone įvyko tarptautinis 
studentų kongresas. Jo ren
gėjai buvo pakvietę ir Lie
tuvos studentus, kuriems at
stovauti buvo parinkti stud. 
Hypatia Yčaitė ir stud. Pau
lius Baltinis. Dalyvavo tik 
Yčaitė.

Antrame šio „Amerikos” 
numerio puslapyje įdėtas H. 
Yčaitės straipsnis vaizdžiai 
nusako, kaip drąsiai ir kaip 
taktingai ji gynė Lietuvos 
ir jos studentų gerą vardą. 
Sovietų delegatų ultimatu
mas neleido jai pasirašyti 
studentų pareiškimo, bet tai 
laimėjo Lietuvai daugiau sim 
patijos, negu Sovietai 
užsispyrimu galėjo pramaty- operaciją, o vienintelis Sovie- 
ti.

KLAIDOS PATAISYMAS

H. Yčaitės straipsnyje a- 
pie tarptautinį studentų su
važiavimą (2 pusi.) įsibro
vė korektūros klaida. Prieš
paskutinio skirsnio užbaiga 
turi būti tokia:

„Daug kas visai nematė 
sovietų pozicijos logikos: ko
dėl visos kitos tautos gali 

savo kalbėti apie tarptautinę ko-

tų išreikštas pageidavimas
Mes manome, kad stud. H. tuo atžvilgiu yra užgrobti 

Yčaitė puikiai atliko patrio- kokias tai mažas Europos 
tinę pareigą. tautas karui pasibaigus”.

Drake, 
partijos 
greso Atstovų Rūmus. Apy
garda apima Brooklyn© 
Ridgewood, East New York, 
Cypress Hills, Woodhaven, 
Ozone Park ir Richmond 
Hill. Tiktai tos apygardos 
balsuotojai turės retą, pir
mą progą už lietuvį bal
suoti, bet visi tauti ečiai ga
li gelbėti lėšomis ir darbu.

Šia proga primenama, kad 
balsuoti galės tik tie bal
suotojai, kurie rinkimams 
užsiregistruos spalių 5, 6, 
7, 8, 9 ir 10 dd. Neapsilei
skime piliečio pareigose, ne
apvilkime savo karių, išlai
kykime demokratiją namų 
fronte, rinkime tinkamiau
sius asmenis valdžion. Kas 
nebalsuoja, tas nepateisina 
karių pasitikėjimo ir pilie
tybės garbės. Amerikiečiai re 
gistruokitės rinkimams spa
lių 5-10 dienomis.

tojai didelius maisto produk
tų kiekius išmetę į Nemuną.

Laikraštis stengiasi įrody
ti, jog neturį pagrindo nusi
skundimai, esą be „juodojoje 
biržoje” perkamų maisto pro
duktų gyventojai negalėtų 
prasimaitinti. Vietoje pinigi
nių baudų dabar būsią bau
džiama už nelegalinę prekybą 
išsiuntimu į priverčiamojo 
darbo stovyklą. Pabauda 
sieksianti mažiausia 3 mėne
sius tokioje stovykloje. Laik
raštis pakartotinai primena, 
kad Vokietijoje už spekulia
ciją baudžiama mirties baus
me.

Už vieną kiaušinį „juodojo
je biržoje” mokama tarp 80 
pfenigių ir 1 markės, už pie
no litrą — 2 markės, už litrą 
.grietinės—13 markių. Grieti
nės gamyba iš viso uždraus
ta. Už medines sandales, prie 
kurių pritaisytas odinis dir
želis, mokama 15 markių, už 
seną dviračio pedalį — 40 
markių. (Prieš karą oficialė 
markės vertė buvo 40 amer. 
centų).

Net daržovių ūkininkai ne
turi teisės pardavinėti varto
tojams. Jos turi eiti per „So
dybos” bendrovę.

Sunkūs parapijai laikai.
Pradžia graži, diegas bu

vo pasodintas, — parapija 
įkurta. Tačiau greit užaug
ti ir išbujoti jai buvo labai 
sunku. Nesutarimai 
dieviškos 
nuodijo 
„Naujoji 
kio ir jo 
mėly

ir be- 
nuodai 
mintis;
Dems-

spaudos 
žmonių

Gadynė”, 
šalininkų Mt. Car- 

leidžiama, drumstė

SESERYS PRANCIŠKIETES REMIAMOS

METALO LAUŽO
RINKIMO VAJUS

ati-Metalo laužui galima 
duoti šiuos senus daiktus: 
metalines lovas, vonias, šal
dytuvus, skalbiamas mašinas 
ar jų dalis, pelenų dėžes, 
siuvamas mašinas, vamz
džius, dviračius, puodus, vie
las, žirkles, laikrodžius, dra
bužių pakabintuvus ir 1.1.

Kas turi metalo laužo, 
prašomi pristastyti į arti
miausią metalo rinkimo vie
tą. Jei tokia vieta nežino
ma, kreiptis į policiją,

Rugsėjo 20 d. šv. Pranciš- nevičiai, Jonas Zolanda (visi 
kaus vienuolyne įvyko rėmė- iš Chicagos), Jonas ir J. Bla- 
jų seimas, praėjęs didžiausiu 
pasisekimu. Jame vienuoly
nui paremti sudėta aukų $4,- 
412.67. Rėmėjų iždininkė se
suo M. Paula pranešė, kad 
per praeitus metus pajamų 
iš įvairių parengimų bei va
jų buvo $3,997.07.

Pirmą vietą užima centro 
valdyba (Pittsburgh), sukė
lusi $2,042.31, po to seka: 
Chicagos šv. Jurgio par. sky
rius — $660.00, Detroito šv. 
Jurgio par. skyrius — $500.- 
00, Philadelphijos šv. Jur
gio par.—$381.76, Hartfor
do švč. Trejybės par. — 
$111.00, Kenoshos šv. Petro 
par. ir New Britaino šv. An
driejaus par. — po $100.00.

Amžinaisiais nariais tapo 
(po $100.00 aukojo) Domicė
lė Bartkus, Elzb. ir St. Sta-

žaičiai (Pittsburgh) ir Pet
ronėlė Pilipavičienė (Keno
sha, Wis.).

SESERŲ PRANCIŠKIEČIŲ
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems šv. Pranciškaus Vie
nuolyno rėmėjų XI-j o seimo 
rengėjams, dalyviams, sve
čiams, aukotojams ir svei
kintojams. Jūsų dėka seimas 
buvo vienas iš pasėkmin- 
giausių. Jis atnešė mums di
delės paramos — kaip finan
sinės, taip ir moralinės. Die
vas Savo gailestingume te
gu jūsų dosnią ranką pripil
do dvasinėmis gerybėmis, 
kuriomis galėtumėt įsigyti 
amžiną ir nesibaigiantį 
džiaugsmą.
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LIET. STUDENTAMS ATSTOVAUTA
TARPTAUT. JAUNIMO KONGRESE

!

“BE TĖVYNĖS BRANGIOS”
Marianapolis

fpiELES ROŽA]

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

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
Pažvelgę į mūsų organi

zacijų ir draugijų; praeitį, 
aiškiai matome, kad jos bu
vo patsai stipriausias mū
sų veikimo pagrindas. Stei
gėsi parapijos, statėsi mo
kyklos, kūrėsi lietuvių kul
tūrinės ir ekonominės įstai
gos, organizacijos ir drau
gijos stovėjo to sąjūdžio 
priešakyje. Lietuvai atsta
tyti jos taip pat dėjo daug 
jėgų, klojo gausingas au
kas.

Mūsų tautai gyvenimas 
stato šiandien naujas prob
lemas. Esame šaukiami ir 
vėl suremti pečius ir tik 
visokios rūšies spaudimams 
atlaikyti, bet ir į laimėji
mą tautą vesti.

Jei pradėsime užmigdyti 
savo organizacijas ir drau
gijas, ne tik nedaug tega
lėsime padėti Lietuvai at
sistatyti, bet ir patys savo 
tautinio sąjūdžio neišlaiky
sime. Neorganizuotus, pa
krikusius naujų laikų vė
jai mus išnešios kaip plunk
snas.

Nežinia kada kruvinosios 
tarptautinės grumtynės už
sibaigs. Karas gali tęstis ir 
labai ilgai.

Daug kas pasako —dirb
sim, organizuosimės, kai ka
ras pasibaigs, kai bus ra
mu; dabar kiti darbai, ki
ti rūpesčiai... Nieko ne
laukime. Dirbkime visada. 
Visi darbai yra suderinami. 
Dabar juo labiau reikia di
delio dėmesio kreipti į or
ganizacijas, nes vieningumo 
ir organizuotumo patsai 
šiandieninis gyvenimas rei
kalauja. Kiekviena sugaiš
ta valanda mūsų organiza
ciniam ir visuomeniniam 
gyvenimui daro nuostolius.

Karas, tiesa, iš visų žmo
nių pareikalauja didžiausio 
jėgų įtempimo. Ir savo rau
menis, ir turtą, ir net gy
vybę turime aukoti kraštui 
ginti, krikščioniškajai kul
tūrai išgelbėti, demokrati
jai ateitį užtikrinti, paverg
tąsias tautas išlaisvinti.

Bet, žinokime, kad, būda
mi stipriai organizuoti, tuos 
visus patrijotinius darbus 
kur kas geriau atliksime, 
negu būdami pakrikę.

Organizuota visuomenė ga
li daug padėti išvengti blo
gumų, kurie pasireiškia ka
ro metu.

Skaitydami dienraščius, už 
galvos turime griebtis. Tiek 
daug dabar žmogžudysčių į- 
vyksta, kad net šiurpu da
rosi. Kai vaikai tėvams kir
viais galvas skaldo, tai mus 
turi surūpinti ir akstinti iš 
visų jėgų plėsti visuomeni
nę veiklą, didinti katalikiš
kąją akciją, skiepyti krikš
čioniškąjį fraternalizmą.

Tai yra mūsų frontas, 
namų frontas, kurį mes 
turime atlaikyti , kurį turi
me saugoti, kad būtų 
mažiausiai spragų, per 
rias priešas — visokios 
dorybės neįsiveržtų—ir 
sulaužytų namų fronto,

svarbus (jei ne 
kaip ir karo 

priešui pavyk- 
mūsų 

tuo jau

ne- 
pa-

Tarptautinis Studentų Kon- Jie vieni kitus gyrė: Kra- 
gresas, globojamas Interna
tional Student Service (ku
riuo įdomaujasi pati Ponia 
Roosevelt), įvyko Washing
tone, ir tęsėsi nuo rugsėjo 
2 iki rugsėjo 5 dienos. I. 
S. S. organizacija buvo pa
dėjusi visas pastangas, kad 
dalyvautų kuo didesnis 
skaičius pasaulio tautų, čia 
jiems pavyko: dalyvavo a- 
pie penkiasdešimts kelios iš 
įvairių tautų delegacijos — 
apie 300 studentų. Susiti
ko ten ir delegacijos tų 
kraštų, kurie turi griež
tai priešingus nusistatymus 
ir siekimus: abiems šalims 
draugiškoje teritorijoje su
sitiko Lietuvos ir Sovietų 
delegacijos.

Į kongresą buvo pakvies
ti du Lietuvos delegatai: P. 
Baltinis iš Chicagos Uni
versiteto ir šio straipsnio 
rašytoja iš Michigano uni
versiteto. Bet aš veltui lau
kiau, kad atsirastų koks ki
tas Lietuvos ar bent kitų 
Baltijos kraštų atstovas.

Kongresas ir jo posė
džiai vyko American Uni
versity (vieno iš Washingto- 
no universitetų) salėse. Kas 
vakaras bendras posėdis su 
įžymiais kalbėtojais vykda
vo puošnioje Labor De
partment salėje, kur mar
muro grindys ir kolonos, o 
sienos ir lubos išpuoštos 
aukso ornamentais. Diskusi
jos vykdavo iš ryto temo
mis kaip „Imperializmo ga
las,” „Būsima pasaulinė 
santvarka,” „Pastovios tai
kos galimybės” ir 1.1. Te
mos buvo nagrinėjamos iš 
ekonomiškos, sociologiškos 
ir kultūrinės pusės. Taigi, 
galima sakyti, buvo sten
giamasi praplėsti studentų 
akiratį ir duoti jiems vaiz
dą naujo ateities pasaulio. 
Žymūs kalbėtojai bei disku
sijų vedėjai buvo: ponia 
Roosevelt, Norman Angell, 
Stephen Duggan, Hugo F. 
Artuccio; Walter Nash, 
Naujosios Zelandijos Minis- 
teris; Harold Butler, britų

savčenko ranka pamojo į lei- 
tenantę Pavličenko su žo
džiais: „Tai mūsų herojus— 
ji savo ranka nušovė 309 
nacius.”

.Į. Aisčio
NAUJA EILĖRAŠČIŲ KNYGA

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

KAINA —40 CENTŲ

kuo 
ku- 
ne- 
ne- 
ku-

namų 
daug

ris taip yra 
svarbesnis), 
frontas. Jei 
tų suardyti 
frontą, jis 
laimėtų.

Mes, lietuviai, daug 
dedame karui laimėti. Mū
sų sūnūs kariuomenėj, duk-

jėgų

terys Amerikos Raudonaja
me Kryžiuje dirba, mes 
perkame U. S. karo bonus, 
aukojame Am. Raudonajam 
Kryžiui, savo prakaitą lie- 
jame karo reikmenų dirbtu
vėse. Tai reikalinga ir pui
ku.

Tačiau juk tai mums 
kliudo ir namų frontą 
laikyti ir stiprinti.

Dėl to, ne tik nesišalin- 
kime iš lietuviškųjų para
pijų, lietuviškųjų organi
zacijų, bet dar veiklesniais 
jų nariais pasidarykime. Gy
viau ir plačiau teveikia A. 
L. R. K. Federacijos sky
riai; Lietuvių R. K. Susi- 
vienymo Amerikoj kuopos 
teįsijudina gauti daugiau 
narių ir platesniu užsimo
jimu teskleidžia krikščioni
škąjį fraternalizmą; A. L. 
R. K. Moterų Sąjunga ir 
jos kuopos teduoda pajusti 
visuomenei, kad lietuvaitės 
katalikės savo pareigas 
daugiau negu šimtu nuo
šimčių atlieka; mūsų jau
nimas — Liet. Vyčiai, Lie
tuvių Katalikų Studentų Są
junga ir sodaliečių draugii- 
jos savo jaunatvišku užsi
degimu teįneša į mūsų gy
venimą daugiau entuziazmo; 
L.D.S. tepa judina mūsų dar
bininkiją ; lietuvių katalikų 
spauda telanko visus lietu
vių namus; visos lokalinės 
lietuvių katalikų draugijos 
tesideda savo dalimi prie 
mūsų vieningojo namų fron
to sustiprinimo.

Būdami gyva organizuo- ministeris; Charles Thomson 
tosios lietuvių visuomenės į§ state Department, Louis 

Dolivet iš Free World As
sociation, kinų ministeris 
Hu Shi ir dar daug kitų.

Daugumoje tie studentai, 
kurie Kongrese atstovavo 
vienam ar kitam kraštui, 
buvo tokie, kurie jau seniai 
iš namų buvo į Ameriką 
atvykę savo studijų tęsti. 
Nei iš Kinijos, 
dijos negalėjo 
vykti delegatai, 
iš Europos ar 
nų. Todėl visų dėmesį trau
kė anglų ir sovietų delega
cijos, kurios specialiai at
vyko iš savo kraštų tam tik
slui. Abi delegacijos atskri
do lėktuvu, sovietai tiesiai 
iš Maskvos. Trys buvo tie
siog paimti iš mūšio lauko: 
vienas skotas su trumpu si
jonėliu iš Libijos kautynių, 
kitas jūrų karininkas, daly
vavęs jau daugelyje jūrų 
mūšių. Jų vadas buvo kun. 
Alan Booth, Anglijoje gerai 
žinomas kaipo jaunimo ir 
studentų vadas. Anglų de
legatai buvo savo valdžios 
įgalioti ir akredituoti. Taip1 
pat buvo su sovietais, ku
rių buvo trys: vadas Krasav- 
čenko, siųstas Maskvos jau
nimo, du likusieji iš karo 
lauko — moteris-leitenantė 
Pavličenko ypač verta pa
minėjimo.

Kongrese buvo ypač iš
keltas naujas pasaulis, kurį 
ali j antai svajoja pastatyti 
ant šio karo paliktų griu
vėsių. Kadangi dėmesio cen
tras buvo United Nations, 
tai aiškiai ir sovietų dele
gacija gavo daug aplodis
mentų. Jų kalbos į kongresą 
buvo pilnos frazių apie dide
lę sovietų galybę ir jų hero
jiškumą, su charakteringais 
bolševikams išsireiškimais. ;

Galima pasakyti, kad so
vietai ir indai daugiausia 
susidomėjimo sukėlė kong
rese, nes Indijos laisvės at
gavimas yra labai aktualus 
klausimas. Buvo žymi dide
lė opozicija britams ypač 
diskusijose, kai britų ir in
dų delegatai pasikeitė nuo
monėmis. šiaip ar taip, ta 
opozicija britams davė man 
progos pasisakyti dėl impe
rialistinių siekinių ir Euro
poje. Per diskusijas „Impe
rializmo galas” dėmesys bu
vo koncentruojamas vien į 
britus Indijoje. Aš pareiš
kiau, kad mes Europoje tu
rime taip pat savo impe
rializmo problemas ir pami
nėjau Sovietų imperialisti
nius darbus Baltijos vals
tybėse. Pareiškiau, kad kai 
sovietai pasidarė kultūringų 
jų Europos tautų sąjungi
ninkai, tai aš buvau pri
versta tylėti apie Sovietus 
ir jų elgesį Lietuvą okupa
vus. Bet, jei leidžiama taip 
kritikuoti britus, tai gali
ma ir apie kitą alijantą pa
sisakyti. Keliais žodžais nu
piešiau sovietų okupacijos 
vaizdą — okupaciją, kuri 
dengiasi „strateginio tikslo” 
vardu, bet iš tiesų yra 
Rusijos ekspansijos tiks
lams. Taip pat ir jų dabar
tiniai reikalavimai, kad ali- 
jantai pripažintų juos Lie
tuvos savininkais, yra ne 
kas kitas, kaip imperializ
mas. Lietuviai, kurie ken
čia dabar sunkų nacių oku
pacijos jungą, deda visas 
viltis alijantų laimėjime ir 
tikisi, ka; 
ištiŽSifloT 
grąžins laisvę visoms pa- bams, kad galėtumėm pri-

laiku reikalingus
kareiviams.

Kreipkitės į
’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJĄ

222 South Ninth Street Brooklyn, N. Y,
A

United Nations, 
uanto Čarteriui,

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Dabartinis karas palietė 

visas pasaulio dalis; kare 
dalyvauja beveik visas pa
saulis. Mūsų sąjungininkai 
kiniečiai stumia japonus at
gal nuo centro linijos. Nar
siųjų sovietų sulaikymas 
užpuolikų nukreipė nacių 
lėktuvus nuo atakų Afri
kos dykumose. Mūsų laivai 
gabeno Amerikos šautuvus, 
tankus ir bombas į Afriką 
ir Darbo Diena atžymėta 
daugiau kaip 200 laivų nu
leidimu į vandenį ar pradė
jimu statyti. Sekamais me
tais dešimt sykių daugiau 
pastatytsime.

Šių laivų statybai kartu 
su tūkstančiais šautuvų, 
tankų, ir lėktuvų mums ir 
Jungt. Tautoms reikalinga 
daug
negu dabar turime. Kada 
mūsų jauni vyrai apleidžia 
karo darbus ir stoja į ar
miją, j ų vietas turės užim
ti senesni vyrai ir moterys. 
Pabaigoje 1943 m. viena iš 
keturių moterų — gal vie
na iš trijų — tarpe 18 ir 
44 metų amžiaus, bus sam
doma, ir nors trečia dalis 
jų bus mūsų karo indus
trijoje.

Milijonai darbininkų turi 
būti išlavinti naujiems dar-

daugiau darbininkų,

garba atiduota mūsų karo 
herojams, mūsų ,, produkci
jos kareiviai” užsipelno vie
šo pagyrimo — 16 vyrų ir 
1 moteris gavo pirmus 
„Certificates 
Production” 
buvo geriausi iš 
tarimų — kaip 
karo reikmenis.

Oro korpusas 
mechanikų

Armijos Oro Korpusas 
reikalauja kvalifikuotų me
chanikų, tarp 18 ir 44 me
tų amžiaus. Aplikacijas pa
duokite arčiausiai Armijos 
rekrutavimo įstaigai. Apli- 
kantai neprivalo 
tuvų mechanikai, 
mobilių, ,Diesel,” 
mių, traktorių ir 
chanikai gali lengvai pritai
kinti savo gabumus lėktuvų 
užlaikymui ir pataisymui; 
šautuvų dirbėjai, 
mentų gamintojai, 
džių darbininkai

gavo
of Individual 

už patarimus— 
12,000 pa- 
pagerinti

reikalauja

būti lėk- 
nes auto- 
sunkveži- 
ūkių me-

kaipo 
Viso- 

ir me- 
progos

sekmadienis)

, šventės katali- 
''jji jų Motinos 
į Marija visų Mo- 
‘pjjgaus ir Žemės 
ųodėl darosi su- 
' kodėl Marijos

Kaitinant lauke s 
spinduliams, ošiant 
džiams ir kvepiant gę 
Marianapolyje nuo ank 
rugsėjo 14-tos ryto ėm 
žinėti automobiliai ir ri 
jaunuoliai pradėti ' ___
mokslo metų. Iškilminį L tikinčiųjų yra 
šv. mišiomis, dalyva ' —
Tėvų Marijonų provinc 
kun. Dr. K. Rėklaičiui : 
sam Kolegijos fakultet 
auklėtiniais, prasidėjo 
slas. Iškilmingas mišiai 
kė Marianapolio rėkt 
kun. J. Vaškas, M. i 
asistuojant kun. Dr. V. 
riuškai, M. I. C. ir ku 
Šauliui, M.I.C.

Po pamaldų jaunuoli 
sirinko konferencijos i 
išklausyti rektoriaus 
bos. Rektorius pabrėžė 
šiais laikais visas pas 
prispaustas karo vargų, 
žmonės kenčia nekalta 
darni kraują, ir mes, ta 
siminę, pradedame 
School ir Kolegijos m j|»*** -
metus. Toliau rektoriuiiorija pagarbina 
žymėjo mokslo svar grožančių, 
ir kilnumą; pabrėžė r įšs pamaldos yra 
lingumą išlavinti savo d 
nes jėgas, atsimenant, 
nežinome savo ateties, I 
kai gyvename karo suki painėje kalboje? 
Kalbą jis baigė palin $ ženklas. Olim- 
mas studentams gražio ggalėtojai, kurie 
mės ir gero pasisekim įįė, kurie kuo

Pirma diena buvo la šymėjo, gauna vai- 
duota studentams prog( 
riau susipažinti su na 
klasės draugais, su jai 
sikalbėti ir pasidalinti 
timis apie įvairius daly ^įg Marijos vai-

Antradienį formaliai 2 yra daug re^®‘ 
sidėjo pamokos. Nauji 
dentai pamatė savo mo

didžiausiu pa- 
įjame pasaulyje.

.jpalių sekmadienis 
į Marijai, kaipo 
j švento Rožan- 
-jlienei.
į ir spalių mėne- 
j ypatingesniu bū- 

gerbiame, savo 
įe. Gegužės mė- 
•jfasaris. Rodos, 
įso žemės Sutvė- 
į Pati gamta jai 

įą tik gražiausio 
mėnesyje gam

tinis!. Kada lie- 
esti dažnesni - ir 

įda laukuose jau 
' jėlių, kada šalnų 
ijai gelsta ir kren-

rėkimai vainikams 
įs Mariją vaini- 
reiškia vainikavi-

įa vainikuojami. 
3i yra ir kara- 
j turį vyriausią 
i valdžią tautoje.

i Marija yra Pati 
-tikra Pergalė-

tam

laik
K 

vą, 
vui 
tikė

ki į 
likų 
klai 
ar r 
jimi 
rod; 
klai 
nyč 
ar į 
čios

ž 
būt; 
lėja 
dėsi 
aug 
Tik< 
kiln 
kyt. 
mai 
gia 
kai]

dalele, tikrai daug nusipel
nysime Amerikai, padėsime 
savo tėvų kraštui išsilais
vinti ir patys geriau išsi
laikysime kaipo lietuviai ir 
katalikai.

Tad, didžiausio dėmesio 
mūsų visuomeniniam ir or
ganizaciniam veikimui!

Leonardas Šimutis, sekr.
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Ill.

TINKAMA DOVANA MŪSŲ 
KARIAMS

Daugelis tėvų, seserų ir 
brolių klausia, kokia būtų 
tinkama kariams dovana, ku
ri primintų lietuviškumą. 
Štai atsakymas:

Neseniai išėjo iš spaudos 
A. Vaičiulaičio parašyta kny
ga „Outline History of Lith
uanian Literature”, ši knyga 
turiningai supažindina su lie
tuvių rašytojais, su reikš
mingiausiais literatūros kū
riniais. Tai tikrai vertinga 
knyga. Ji labai pigi. Tik 50 
centų. Ją galima įsigyti „A- 
merikos” administracijoje, 
222 So. Ninth St., Brooklyn, 
N. Y.

Dabar vyrai ligi 50 metų 
amžiaus gali stoti į armi
ją, bet turi parodyti atleidi
mą iš drafto tarybos. Ar
mija nenori imti patyrusių 
senesnių vyrų iš karo dar
bų.

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

nei iš In- 
tiesiai at- 
taip pat ir 

kitų žemy-

šaulio tautoms. Nors tai 
buvo trumpa kalba, bet ji 
paliko įspūdžio didelėje da
lyje kongreso narių. Vieni 
mane gyrė, kiti peikė, bet 
visi vienbalsiai stebėjosi, 
kad tokiais laikais, kai visi 
sovietams pataikauja, nors 
vienas delegatas drįso atvi
rai pareikšti savo nuomonę. 
Diskusijų pirmininkas buvo 
priverstas man atsakyti, 
bet jis sąmoningai vengė 
diskutuoti Baltijos klausi
mo. Jis paaiškino, kad nei 
britų, nei sovietų kritikavi
mas neparodo blogos valios 
jų atžvilgiu, bet, atvirkš
čiai, yra naudinga jų klai
das iškelti.

Sovietų delegatai, atrodė, 
jau turėjo paruoštas in
strukcijas iš Maskvos. Ir ne 
vieną, bet daug kartų so
vietai prieš lietuvius yra 
panaudoję savo mėgiamą 
ginklą: ultimatumą. Nebuvo 
kitaip ir šį kartą. Kongre
sas turėjo pasirašyti dekla
raciją, kurios svarbiausi 
punktai buvo: nacizmo su
triuškinimas, antro fronto 
atidarymas, pageidavimai 
Indijai laisvės ir alijautų 
pasiryžimas grąžinti laisvę 
visoms tamtoms. Kongreso 
pirmininkė vos kelias valan
das prieš Deklaracijos pa
sirašymą mane pasišaukusi 
pranešė, kad sovietai įtei
kė ultimatumą: jei Lietuva 
pasirašys, tai jie nepasira
šys.

Apgalvojusi rimtą padėtį 
ir Sovietų-Amerikos santy
kius, pareiškiau, kad atsi
sakysiu nuo teisės ir net 
nekelsiu kongrese to klau
simo. Norėdama išvengti 
priekaištų, jog Lietuvos de
legatui nepatinka deklara
cija, aš įteikiau Kongreso 
Komitetui pareiškimą, bet, 
laikydamasi duoto žodžio, 
nekėliau klausimo viešame 
posėdyje. Tokiu būdu, visos 
ten atstovaujamos tautos 
pasirašė deklaraciją — be

statyti 
ginklus mūsų 
Juo daugiau laiko mes gai
šiname, juo daugiau priešas 
laimi. Laikas ir darbo tau
pymas, iš kitos pusės pa
deda mūsų vyrų jėgai ir 
mūsų kovojančai galybei. 
Todėl, kada militarinė pa

Lietuvos. Pirmininkė viešai 
kongrese paskaitė mano 
duotą pareiškimą, bet ne
leido jokių diskusijų kelti, 
nors viena negrė studentė 
reikalavo platesnio paaiški
nimo dėl Lietuvos pozicijos.

Posėdžiui pasibaigus daug 
kas atėjo manęs klausti, 
kodėl Lietuva nepasirašė. 
Išgirdę, kad tai dėl sovie
tų spaudimo, daug kas man 
simpatizavo ir reiškė užuo
jautos. Kiti net pareiškė 
pasipiktinimą ir norą iškelti 
visą dalyką kongrese ir 
perduoti reikalą balsavimui; 
bet buvo jau per vėlu, nes 
aš buvau priversta prižadėti 
to klausimo nekelti viešame 
susirinkime.

Lietuvos politinė padėtis 
nepakitęs nuo to, kad Lietu
vos delegatas negalėjo pasi
rašyti tos Deklaracijos. Tai 
tik buvo įdomus visuome
nės ūpo išreiškimas. Daug 
kas visai nematė sovietų po
zicijos logikos: kodėl visos 
kitos tautos gali kalbėti a- 
pie tarptautinę kooperaciją, 
ovienintelis Sovietų 
o vienintelis Sovietų 
žvilgiu yra užgrobti 
tai mažas Europos 
karui pasibaigus.

Toks neaiškumas pasiliko 
daugelio ten dalyvavusiųjų 
mintyse. Jie gerai mane su
prato, kai aš sakiau, kad 
sovietai yra ne iš to pasau
lio, kaip kultūringos Europos 
tautos, ir j ų pažiūras į gy
venimą, žmones, į teisybę 
ir neteisybę, suderinti su 
mūsų pažiūromis yra labai 
sunku.

išreik- 
išreik- 
kokias 
tautas

Hypatia Yčai te

instru- 
laikro- 

ir pan.
gali būti vartojami, 
lėktuvų šarvininkai, 
kių rūšių suleidėjai 
talo darbininkai ras
dirbti prie žemės darbinin
kų.

Piliečių Karo Knygutė
Paaiškinti kiekvienam a- 

merikiečiui, kaip jis gali 
padėti laimėti karą. Office 
of Civiliam Defense išleido 
brošiūrėlę „What Can I 
Do?” Kaip vardas sako, ji 
aiškiai atsako klausimus, 
kurių mes visi savęs klau
siame nuo gruodžio 7 d.

Yra pirma santrauka įvai
rių progų visiems dalyvau
ti karo darbe. Tūkstančiai 
žmonių prašė informacijų, 
kaip jie gali naudoti pilną 
arba laisvą laiką.

„Kiekvienas vyras, mote
ris ir vaikas Amerikoje turi 
ginklų įveikti Ašį,” sako 
James M. Landis, OCD di
rektorius, išleisdamas kny
gutę. „Nereik laisvo laiko 
dalyvauti kare. Mūsų gin
klai aplink mus visur, mū
sų namuose, mokyklose ir 
klubuose. Mes pradedame 
juos vartoti, bet tik prade
dame. Neseniai Elmer Da
vis, Office of War Infor
mation direktorius, išleido 
pranešimą sakydamas, kad 
„kaipo tauta mes tik iki 
kelių šiame kare. Ši kny
gutė mus įtrauks iki lie
mens, jeigu ją perskaitysi
me ir veiksime.”

Knygutę „What Can I 
Do?” galima gauti iš valsty
bių ir vietinių apgynimo 
tarybų arba iš Office of 
Civilian Defense, Washing
ton, D. C.
Rašomosios mašinėlės reika
lingos ginkluotoms jėgoms

Daug amerikiečių gali 
prisidėti prie karo pastan
gos, padėdami valdžiai iš
spręsti sunkią problemą. 
Armija ir Laivynas reika
lauja pusės miliono rašomų- 
j ų mašinėlių. Amerikos ra
šomųjų mašinėlių gaminto
jai dabar gamina ginklus ir 
karo pabūklus, ir jie gali 
pagaminti tik trečią dalį 
reikalingų mašinėlių gink
luotoms jėgoms. Liekamą 
dalį turėsime gauti iš Ame- 
kos biznio, valstybės ir sa
vivaldybės įstaigų ir priva
čių savininkų.
Office of War Information

jus, kurie dėsto šiuos aose dalykuose, 
kus: kun. A. Markūnas yra daug dide- 
toriją ir matematiką,
V. černis — chemiją ii karalių per- 
tematiką, kun. Dr. V. 
driuška — lotynų ir j 
cūzų kalbas, kun. J. Kų 
vičius — istoriją, religij 
lotynų kalbą, kun. P. I 
štikalnis — fiziką, mat] 
tiką ir anglų kalbą, kil 
Šaulys — lotynų ir a 
kalbas, brolis J. Bany] 
lietuvių kalbą, A. Vaičl 
tis — prancūzų ir liet 
kalbas, J. Riškevičius -4 
miją.

Atsižvelgiant, kad da 
lis kolegijos amžiaus v 
nų yra paimti į kariu 
nę, be to, turėdami til 
tverius High School ne 
ir pirmuosius dvejus kc 
jos metus, susilaukėme 
žaus būrio studentų, siej 
čių mokslo mūsų vien 
Įėję lietuvių Kolegijoje 
menkoje — būtent, ap| 
jaunuolių.

iimpiadų pergales,

Stepi

Juz. Višinskįeni 
Biografija

Felicija Bortkevičiene! 
skelbė neseniai mirusiosl 
zefos Mikuckaitės Višinl 
nes, varpininko Povilo V 
skio našlės, biografiją, j 
atspausdinta Kauno dien 
tyje „Į Laisvę.” Susipaa 
si Šiauliuose su P. Višin 
velionė savo bute įn 
slaptą sandėlį gabenami 
iš Prūsų Lietuvos liet 
raštams slėpti, kai carų 
ministracija uždraudė Ii 
vių spaudą. Iš čia spauda 
sklisdavo po visą Šia 
Lietuvą. Vėliau, kai jie I 
tuokė ir apsigyveno Vii 
je, J. Višinskienė tapo 
savo vyro pagelbininkė.j

Ji tvarkė jo leidinius,j 
sė raštų ir straipsnių ko 
turas. Mirus P. Višinl 
velionė dirbo „Lietuvos ’ 
ninko” redakcijoje, į k 
ji sugrįžo ir po pašau! 
karo. Administracijoje 
dirbo iki bolševikų okuj 
jos kuomet šis seniausias 
tuvių ūkininkų savaitrs 
buvo uždarytas. J. Višinl 
nė buvo didelė bičiulė sū 
šytoja Žemaite.

vuli 
paž 
nes: 
čiai 
kėji 
vyk 
me 
pra 
gos 
už 
dar 
am; 
pal; 
mir

I 
kią 
žan 
štai 
myi 
ties 
mu:

iji karaliai priver- gsos
as klausyti, nors j [UIuvo valstybėse ne- j r
sunaikinti žmonių £;tu

Mogo. Marija su- j 3Otžalčiui galvą. Ji , švč
nuodėmę, pagim- j ,0hsaulio Sutvėrėją, j r

-dė pergalėjo žmo- ( iin4 Ji prieš šimtą ;žan■rie su rožančiumi : <al’^skelbė: „Aš esu i ikii Prasidėjimas”. Ji juo
Iveslogumą — iškėlė

S ir skaistybę. on-Jaučiaus šventė
sgta atsidėkojant 
- garsiųjų jūrų per
si turkus prie La- 
^1 m. spalių 17 d., 
H tą pačią dieną, 

švento rožan-
p! procesijos. Šv. 
1 V išleido įsa- 
-1 džiaugsmingas

LkUl
nes

pykis būtų mini- ( 
riup 1 d., kaip- „Šv.

Rgalėtojos Atmi- bė
pS Gregorijus XHI die
p 1573 m. ba- je.

1 i pakeitė šven na<
tės Rožančiaus čia
pi turėjo būti vo
B pirmą spalių mė- pn
pdienį. Po naujos Ka
p pergalės prieš kis

15 m. rugpjūčio 5 17(
p Petervardino, 2,5

• ir išgelbėjimo tai
Mos, Klemensas 
u tą šventę. Le-

žei
]

hrie švč. Pane- ga
p pridėjo atsi- žiu
| -Karalienė švento
riaus’’ (Salutaris 
jį 1 gruodžio 24 
L Dėtais šią šven- 
ptros klasės šven-

ti;

Ų Šis didysis po- nii
huntė penkiolika na
Hciklikų iš eilės ka
ĮM žadindamas ku
f<ą. Jis išleidc ko
Į Įįr ištisą spalitp tai
Hti kasdien priej nu
iį Sakramento pc) gir
piaus ir už tai Ju
l itinius atlaidus . no
j? šv. Tėvas tiel[ lai
h ir galybės tei■ jei
I'M ir tai tikė j i- ta
P srityje? Kode1 lai
P popiežius matė
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---------  gą priemonę tikėjimui iš- 
rugsėjojį Marijos šventės katali- laikyti ir jam išugdyti?
žinėti ms — tai jų Motinos

džiamsT

Bayonne, N. J.Norėjo dar kažką sakyti, 
bet nutilo, pažvelgęs į rū
stų tėvo veidą.

— Gal aš blogai, tėve 
Pranciškau, pasielgiau? — 
staiga, ramumui dingus, 
kiek patylėjęs, nedrąsiai pa
klausė.

Pranciškus nuėmė nuo sa
vęs elgetos maišą, liūdnai 
pažvelgė į brolį Angelo ir 
pradėjo prikaišioti jo šiurk
štumą vargšams nusidėjė
liams.

— Kad jie labai pikti 
žmonės, tėve Pranciškau: 
plėšia namus ir labai skriau
džia artimus, — teisinosi 
gvardi jonas.

— Taip, bet Jėzus Kris
tus, pagal Kurio Evangeli
ją pasižadėjom gyventi, y- 
ra pasakęs, kad ne sveikie
siems yra reikalingas gydy
tojas, bet ligoniams ir kad 
atėjo šaukti ne teisiųjų, o 
nusidėjėlių.

Brolis Angelo, jausdama
sis kaltas, nedrąsiai pažvel
gė ir pusbalsiu paklausė:

Dievo bičiulis, o aš varg
šas nusidėjėlis.

— Dovanokit man, ak, 
dovanokit! — maldavo at
siklaupęs.

— Kelkis, broli Angelo! 
Nereikia jau to ir minė
ti.

— Turėjau jums dar kai 
ką, broliai, pasakyti. Štai 
šventas mūsų tėvas jūs la
bai prašo, kad niekam dau
giau nedarytumėt pikta ir, 
bijodami Dievo, daugiau Jo 
nerūstintumėt. Jei tai pa
darysit, jis prižada pasirū
pinti jūsų reikalais ir kas
dien teikti jums valgio ir 
gėrimo.

Plėšikai nustebę pažiūrė
jo viens į kitą.

— Mumis rūpinasi! Juk 
mes nieko jam gero nepa- 
darėm!

— Rūpinasi, nes jus my
li...

—Myli? Bet juk žino, kas 
mes esame?

— Kristus visus mylėjo...
Plėšikų širdys sutirpo,

Gražiai pagerbė
Rugsėjo 2 7d. šv. Mykolo 

lietuvių par. salėje įvyko kle
bonui kun. Mykolui Keme
šiui pagerbti vakarienė, ku
ria atžymėta klebono gimta
dienis ir vardinės. Kad ir 
baisus lietus lijo, bet salė 
buvo pilna kun. Kemėšio ger 
bėjų. Programai vadovavo 
Jonas Brajus; vyriausia šei
mininkė buvo Rož. Mickevi
čienė.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. šernius, kun. Pipik 
(rusų karpatų kunigas) kun. 
Olish (ukrainietis), trustis- 
tai Kalanta ir Juselis, Lietu
vos Vyčių kuopos pirm. J. 
Zaleckis, sodaliečių pirm. J. 
Rogers, choro pirm. J. Navic
kas, piliečių klubo atst. Brun 
dza, Rožančiaus dr-jos pirm. 
M. Kvetkauskienė, p. Milvy- 
dienė, p. Bernotienė (šeimi
ninkių vardu).

Programoje pasirodė J. 
Mačiulaičio vedamas choras, 
kvartetai ir kit. Buvo bend
ras visų dainavimas, par. 
pikniko judomų paveikslų 
rodymas. Svečių buvo ir iš 
apylinkių — Kearny, Eliza
beth©, Lindeno.

Stalą puošė didelis tortas 
su 35 žvakutėmis.

Parapijiečiai rugsėjo 27 d. 
vakarienėje džiaugėsi nau
jais stalais, nauju garsiakal
biu ir kitais salės pagerini
mais.

Kaip žmogus tiki į Die-
j jntės. Juk Marija visų Mo- Vą, kokius privalumus Die- 

moksldfe — Dangaus ir žemės 
šv. mi-iž )tina. Ir todėl darosi 
Tėvų į antama,

jaunnolijį
vui priskiria ir koks yra jo 
tikėjimo būdas, sudaro jo 
religiją. Vadinasi, ar jis ti
ki į Dievą taip, kaip Kata
likų Bažnyčia moko, ar jis 
klauso kokio nors klystančio 
ar neklystančio asmens tikė
jimo ir doros dalykuose nu
rodymų, pagal tai jis pri
klauso arba prie tikros Baž
nyčios, Kristaus įsteigtos, 
ar prie atsiskyrusios Bažny
čios, ne Kristaus įsteigtos.

Žemėje kiekviena gyva 
būtybė auga, vystosi, tobu
lėja pagal savo prigimties 
dėsnius kaip, pavyzdžiui, 
augalas, gyvulys, žmogus. 
Tikėjimas, kurs yra mūsų 
kilniausioji gyvybė, turi lai
kytis tų pačių dėsnių. Juk 
mažas vaikelis ne tiek pajė
gia suprasti apie tikėjimą, 
kaip suaugęs žmogus.

Dvasiniame gyvenime, 
kaip ir augmenijos ar gy
vuli jos gyvenime, kur nėra 
pažangos, t. y., jei žmogus 
nesigilina ir nesistengia ar
čiau ir nuodugniau savo ti
kėjimą pažinti, mylėti, jį 
vykdyti, jis savo dvasinia
me gyvenime daro atžangą, 
pradeda jau apsileisti parei
gose, nemato reikalo kovoti 
už tikėjimą; jam tolimas 
darosi dvasinis gyvenimas — 
amžinybė. Jis, kaip ta ne- 
palaistyta gėlė, džiūsta— 
miršta.

Dėl to šv. Tėvas teikia to
kią galybę šv. rožančiui: ro
žančiaus kalbėjimas yra į- 
stabiai sudarytas plėsti mu
myse tikėjimui, nes visos 
tiesos, kurias rožančius 

tematiLlles ’ ’ mums siūlo apmąstyti, yra
' L. ' .v . . , . . pirmaeilės antgamtinės tie-- Žemiškieji karaliai pnver- 

” i tautas klausyti, nors

su- 
, kodėl Marijos 

kun.Dr į entės visų tikinčiųjų yra 
sam Ko’-'' h*11!08 su didžiausiu pa- 
auklėti^ ildumu visame pasaulyje. 
slas,Iš^ Pirmas spalių sekmadienis 
kč Marį- a paskirtas Marijai, kaipo

J. |į ©bėjai ir švento Rožan- 
asistuojį. aus Karalienei.
nuškai, į|Gegužės ir spalių mėne- 
Šauliui. tki, kada ypatingesniu bū

to Mariją gerbiame, savo 
ulę rodome. Gegužės mė
lo — pavasaris. Rodos, 
sa priklauso žemės Šutvė
je Motinai. Pati gamta jai 
įduoda, ką tik gražiausio 
ri. Spalių mėnesyje gam- 
jau paniurusi. Kada lie- 

. is rudenį esti dažnesni ir 
„.gilesni, kada laukuose jau 

H bematyt gėlių, kada šalnų 
metus, 1 įąStį lapai gelsta ir kren
ti0 5 , tada žmon ja pagarbina

auklėti^

;iduota mūsų karo 
, mūsų „produkci- 
iviai” užsipelno vie
tinio — 16 vyrų ir 
ris gavo pirmus 
ates of Individual 
m” už patarimus— 
•iausi iš 12,000 pa- 
— kaip pagerinti 
kmenis.

jrpusas reikalauja 
mechanikų

>s Oro Korpusas 
a kvalifikuotų me- 
tarp 18 ir 44 me

tus. Aplikacijas pa- 
arčiausiai Armijos 
imo įstaigai. Apli- 
leprivalo būti lėk- 
chanikai, nes auto- 
,Diesel,” sunkveži- 

ktorių ir ūkių me- 
gali lengvai pritai

ko gabumus lėktuvų 
lui ir pataisymui;

dirbėjai, instru- 
amintojai, laikro- 

ir pan.

sirinko į 
išklausyti 
bos. Reh.-, 
šiais laiįį 
prispaus 
žmonės į 
darni

School j

žymėjo
ir kilniu ariją per rožančių.
lingunųį- Rožančinės pamaldos yra 
D® 1^ rsi susirinkimai vainikams 
nežinome t
kaigyre* loti. Ką reiškia vainikavi- 
Kalbąjį is kasdieninėje kalboje? 
mas stot i pergalės ženklas. Olim- 
mės ii 5?

Pirmai
duota steį

nti ir jais Mariją vaini-

adose nugalėtojai, kurie 
tus pralenkė, kurie kuo 
rs pasižymėjo, gauna vai- 

būna vainikuojami.

rbininkai
i vartojami, kaipo 
šarvininkai. Viso- 

ų suleidėjai ir me- 
bininkai ras progos 
rie žemės darbiniu-

riau sar,į ką, 
klasės dr linikuojami yra ir kara- 
sikalbėti? '• 
tunto įpir įgalės

Antrafe
aidėjo pai 
deniai pe 
jus, kurie: ja dideliuose

toriją h 
V. Ceni-

.i, kaip turį vyriausią
> valdžią tautoje, 

uo atžvilgiu Marijos vai- 
kavimas yra daug reikš- 
ingesnis. Marija yra Pati 
srgalė — tikra Pergalė- 

; dalykuose, 
s Pergalė yra daug dide- 
ė už olimpiadų pergales, 
I žemiškųjų karalių per

KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
Cambridge, Mass., lietuvių parapijos klebonas, 
rugsėjo 20 d. sulaukęs 25 metų kunigystėje su
kakties. Tą dieną Cambridge įvyko iškilminga va
karienė, kurion atsilankė 600 žmonių. Ryte per 
iškilmingas mišias dalyvavo Jo Eksc. vysk. Cush
ing. Jubiliatas buvo gavęs Popiežiaus leidimą su
teikti jo palaiminimą visiems bažnytinių iškilmių 
dalyviams. Kun. Pr. Juškaitis yra nuoširdus vi
suomenininkas.

MEILĖ STIPRESNE UŽ PIKTA
(Šv. Pranciškaus šventės pro

ga, spalių 4 d.)

— Jei blogai pasielgiau, kaip ledas pavasario saulės

iu Karo Knygutė 
tinti kiekvienam a- 
iui, kaip jis gali 
įimėti karą. Office 
am Defense išleido 
lę „What Can I 
aip vardas sako, ji 
atsako klausimus, 

ies visi savęs klau- 
uo gruodžio 7 d. 
irma santrauka įvai
rų visiems dalyvau-

darbe. Tūkstančiai 
prašė informacijų, 
gali naudoti pilną 

isvą laiką.
vienas vyras, mote- 
ikas Amerikoje turi 
įveikti Ašį,” sako 
ML Landis, OCD di- 
s, išleisdamas kny- 
Jereik laisvo laiko 
ti kare. Mūsų gin- 
ink mus visur, mu
lose, mokyklose ir 
;. Mes pradedame 
rtoti, bet tik prade- 
Neseniai Elmer Da- 
fice of War Infor- 
direktorius, išleido 
aą sakydamas, kad 
tauta mes tik iki 
iame kare. Ši kny- 
us įtrauks iki lie- 
eigu ją perskaitysi- 
reiksime.”
itę „What Can I 
Įima gauti iš valsty- 
vietinių apgynimo 
arba iš Office of 
Defense, Washing- 

C.
sios mašinėlės reika- 
pnkluotoms jėgoms

amerikiečių gali 
prie karo pastan- 

dėdami valdžiai iš
sunksią problemą, 

ir Laivynas reika- 
sės miliono rašomų- 
nėlių. Amerikos ra- 
mašinėlių gaminto- 

,r gamina ginklus ir 
ibūklus, ir jie gali 
iti tik trečią dalį

driuška -
cūzų kalte
vietos-e raliai savo valstybėse ne- 
lotynų te 
štikalnto- 
tiką ir ate 
Šadys - 
kalbas, t- ius
lietuvių^ irio meilė pergalėjo žino
tis -p jos mirtį. Ji prieš šimtą 
kalbas, II etų Liurde su rožančiumi 
miją.

.^/įgalėjo blogumą — iškėlė

jėgia sunaikinti žmonių 
rdyse blogo. Marija su- 
iuškino žalčiui galvą. Ji 
rgalėjo nuodėmę, pagim-

Pasaulio Sutvėrėją,

nkoj pasiskelbė: „Aš esu 
ekaltas Prasidėjimas”. Ji

liSKOiejv kaitumą ir skaistybę.
nil yra r šv. Rožančiaus šventė 
n?, bete vo įsteigta atsidėkojant 
tvertus L kevuį ug garsiųjų jūrų per- 
ir pinnKC ję prješ turkus prie La
jos mete Lnt0) ^571 m. spalių 17 d., 

kmadienį, tą pačią dieną, 
> švento rožan- 

aus broli jų procesijos, šv.

žausbiroflį ;
čių mote j žygiavo

Įėję lietute 
menkoje- įvas Pijus V išleido įsa- 
jaunuolią rmą, kad džiaugsmingas 

irgalės įvykis būtų mini
as spalių 7 d., kaip’ „Šv. 
inelės Pergalėtojos A tini
mas”; bet Gregorijus XIII 
vo dekretu 1573 m. ba- 
ndžio 1 d. pakeitė šven- 
I į šv. Panelės Rožančiaus 

i turėjo būti 
zefos pučiama pirmą spalių mė- 

ssio sekmadienį. Po naujos 
“ikščionių pergalės prieš 
rkus 1716 m. rugpiūčio 5 
eną prie Petervardino, 
mgrijoje, ir išgelbėjimo 
orcyros salos, Klemensas 
I praplėtė tą šventę. Le
ias XIII prie Švč. Pane- 
s litanijos pridėjo atsi- 
isėjimą „Karalienė švento- 
| Rožančiaus” (Salutaris 
e, 1883 m. gruodžio 24 
t ir 1887 metais šią šven- 
pakėlė antros klasės šven- 

ų skaičių. Šis didysis po- 
ežius pasiuntė penkiolika 
iškų — enciklikų iš eilės 
visą pasaulį, žadindamas 
i pamaldumą. Jis išleido 
įkymą per ištisą spalių 
ėnesį kalbėti kasdien prie

Felicija
skelbė De^fentę , kuri

jėgoms. Liekamą 
ėsime gauti iš Ame- 
lio, valstybės ir sa
lės įstaigų ir priva- 
ninku.
>f War Information

nės, varp^ 
skio na$ 
atspausk 
tyje „į& 
si Šiaulių 
velionė 
slaptą & 
iš Prūsu 
raštams 
ministrė/ 
vių spaudi- 
sklisdavoi ? 
Lietuvą. ; 
tuokė ir ? 
je, J. 
savo

Jitv/ 
sė raštui1* 
turas. 
velionė —— r—i

statyto sv. Sakramento po 
,. ■},: Jį rožančiaus ir už taiJi sugrĮi; 
karo.
dirbo ild; 
jos kuo®; 
tuvių 
buvo uM 
nė buvo^'

teikė visuotinius atlaidus. 
Bet kodėl šv. Tėvas tiek 
.ug vilčių ir galybės tei- 

rožančiui, ir tai tikėji- 
ir doros srityje? Kodėl 
didysis popiežius matė

a 
3

sos, t. y., tokios tiesos, 
kurias mes turime išpažinti 
ir tikėti, nors jų nesupra- 
stumėm dėl mūsų proto ri
botumo, kaip pavyzdžiui, 
Švč. Trejybės paslaptį. Dėl 
to popiežiai nuolat ragina 
ir kviečia tikinčiuosius mal
dingai telktis prie šv. ro
žančiaus, 
kalbėsime 
tikimesni 
juo labiau
dvasinis gyvenimas iš ma
lonių ir turto, kurių nei 
kandys nesuės, nei rūdys 
nesugadins.

Vilius Aksiurda.

Juo maldingiau 
rožančių, juo iš
liksime Marijai, 
praturtės mūsų

Kanada Skelbia
Nuostolius

kaOttawa. — Kanados 
riuomenės vadovybė paskel
bė nuostolius, kuriuos kana
diečiai turėjo Dieppe žygy
je. Tame žygyje, kuriame ka
nadiečiai, anglai, amerikie
čiai ir laisvieji prancūzai bu
vo įsiveržę į vokiečių užimtą 
prancūzų sritį prie Dieppe, 
Kanados karių nuostoliai šie 
kia 3,350. Tan skaičiun įeina 
170 užmuštų, 633 sužeistų ir 
2,547 dingusieji. Dingusiųjų 
tarpe gali būti žuvusių, su
žeistų ir nelaisvėn paimtų.

Kai belaisvių vardai bus 
gauti per Tarptautinį Kry
žių, jie būsią tuojau praneš- 

artimiesiems.ti

V...— PAŠTAS

Philadelphijos pašto virši
ninkas pranešė, kad žmonės 
naudotųsi V-Paštu. Tie laiš
kai yra siunčiami kariams, 
kurie tarnauja už Amerikos 
kontinento. Jei laiškai bus 
taip siunčiami, tai jie tikrai 
nueis, nes tai siunčiama sau
giausiu ir greičiausiu keliu 
Juk ir šventasis Tėvas ragi
no šeimynos narius rašytis 
laiškais su savaisiais, ypač 
jei kieno vyrai ten tarnauja, 
tai žmonos turi stengtis pa
laikyti ryšius ir pažadėtą 
meilę laiškais

Tai, ką jums dabar pa
pasakosiu, atsitiko Monte 
Casele neturtingame Šv. 
Pranciškaus brolių vienuo
lyne.

Pusdienis. Brolis Angelo 
meldėsi šilkmedžio šešėly ir 
išgirdo triukšmingą bildesį 
prie vienuolyno vartų. At
sistojo, perėjo kiemą, atida- 

I rė medinius vartus ir pa
matė prieš save tris aukš
tus ginkluotus ir išdidžius 
vyrus.

— Kas esat ir ko atė
jot? — paklausė viršinin
kas.

— Jei toks smalsus, ga
lim tau pasakyti, — atsa
kė juokdamasis vyriausias 
iš jų.

— Mūsų vardai Cosimo, 
Gino ir Agostino; atėjom, 
kad duotum mums valgyti, 
nes esam labai išalkę.

— Cosimo, Gino ir Ago
stino — lėtai pakartojo bro
lis Angelo, lyg tie vardai 
jam primintų kažką nejau
ku. — O kur jūs gyvenat?

— Tai ne jūsų dalykas!
— šiurkščiai atsakė Cosi

mo. — Neatėjom čia tuščiai 
kalbėts. Duok valgyt ir dau
giau neklausk!

—O, dabar žinau! — su
šuko brolis Angelo, kurio 
įtarimas staiga pasikeitė į- 
sitikinimu. — Esat tie val
katos, kurie baugina apylin
kę, plėšia namus, vagia 
galvijus ir puola keleivius! 
Taip, taip pažįstu jus iš jū
sų puikybės žvilgsnių ir tų 
trumpų peilių, kurie kabo 
prie jūsų šonų...

Tamsiu Cosimo veidu per
bėgo ironiško juoko kibirk
štis.

— Matau, kad mes žino
mi visoj apylinkėj, jog net 
broliai Monte Casale tek a- 
pie mus girdėjo! —sušuko. 
Juo geriau. Ši garbė mūsų 
visai neliūdina, kad tik 
duotmėt, ko iš jūsų nori
me.

To jau buvo per daug. 
Brolis Angelo užsidegė, pa
raudo ir piktai suriko:

— Valkatos! Kraugeriai, 
plėšikai! nesigėdinate plėšti 
sunkiai žmonių įgytų skati
kų ir dar norit, begėdžiai, 
suėsti Dievo tarnų surink
tą išmaldą! Šalin iš čia 
Nelįskit man į akis!

Plėšikams iš pykčio net 
akyse tamsu pasidarė. Iš
laužtų vartus ir pultų gvar- 
dijoną, jei nebijotų netoli

dirbančių žmonių; tad tik 
sugniaužė kumščius, su ne
apykanta pažvelgė į užda
rytas duris ir pasitraukė 
rūstūs ir pikti.

Tuo laiku, kai plėšikai, ne
patenkinti gvardijono rūstu
mu, nutolo nuo vienuolyno, 
brolis Angelo, savo drau
gams papasakojęs visą isto
riją, grįžo į savo kampelį 
baigti maldos.

Atsisėdo, pamaldžiai su
dėjo ranka#, norėjo nuošir
džiai pasimelsti ir viską už
miršti, bet jam kliudė ne
ramios mintys.

„Teesie Tavo valia, kaip 
danguje, taip ir žemėje. Kas
dienės mūsų duonos duok 
mums šiandien...”

— Ir tokie valkatos drį
so čia ateit prašyt valgyt! 
Dar ko! Mūsų duona darb
štiems žmonėms, o ne tin
giniams!”

Čia brolis Angelo akimir- 
snį paabejojo, nes jam kaž
koks balsas pasakė, kad 
kaip tik jis meldžiasi pra
šydamas visiems duonos, 
bet čia nesustojo ir, sku
biai iš naujo sukaupęs dė
mesį, ištarė:

„Ir atleisk mums mūsų 
kaltes, kaip ir mes atlei
džiame savo kaltininkams.”

—Kokiems kaltininkams? 
Tokiems, kaip šie trys val
katos? Tad ir jiems reikė
tų dovanoti, ir tai dovanoti 
iš visos širdies!”

Nekantriai pakratė gal
vą, norėdamas nuvaryti į- 
žūlias mintis, ir pridūrė jau 
visai nesąmoningai: „Ir ne
vesk mus į pagundą, bet 
gelbėk mus nuo pikta.”

Tuo metu vėl pasibeldė į 
duris. Brolis Angelo šoko ir 
nubėgo prie vartų. Šį kar
tą buvo pats tėvas Pran
ciškus, kuris grįžo iš ke
lionės, nešdamas pintinę su
rinktos duonos ir ąsotį gel
tono vyno.

— Ko taip susirūpinęs, 
broli Angelo? — tarė Pran
ciškus, sustodamas ant 
slenksčio ir gerai įsižiūrė
damas į jauną gvardijoną.

— Tau, tėve, nė į galvą 
negali ateiti, kad buvo atėję 
prie mūsų vartų! Buvo tie 
trys kraugeriai, kurie da
bar valkiojasi po mūsų apy
linkes, plėšia namus ir puo
la keleivius.

— Ir dėl Kristaus malo
niai juos pavaišinai?

— Kur tau! Pasakiau, 
kad jie neverti, jog juos 
vaišinčiau, ir prieš juos už
dariau savo namų duris.

tėve, tat kaip turiu dabar 
tai pataisyt?

— Kadangi pasielgei ne
gailestingai ir ne pagal Kri
staus Evangeliją, tad liepiu 
tau švento klusnumo vardu 
tuoj paimti šį maišą duo
nos, kurią surinkau, ir tą 
ąsotį vyno ir eiti jų pėdo
mis per kalnus ir slėnius, 
kol juos surasi ir atiduosi 
jiems nuo manęs visą šią 
duoną ir vyną; paskui at
siklaupęs prieš juos nuolan
kiai prisipažinsi jiems savo 
šiurkštumu nusikaltęs. Po 
to už mane paprašyk juos, 
kad nedarytų daugiau pik
ta, bet kad bijotų Dievo ir 
Jo nerūstintų. Jei jie tai pa
darys, prižadu rūpintis jų 
reikalais ir visuomet jiems 
teikti valgio ir gėrimo. Vi-

spinduliuose, o užkietėję jų 
veidai nušvito šypsena.

— Pasilik su mumis, bro
li Angelo, — vienu balsu jį 
prašė, laikydami už rankų,
— pasilik su mumis, pava
karieniauk ir papasakok 
mums apie šventą savo tė
vą,, kuris visus net tokius 
kaiį) mes, myli.

— —Negaliu, broliai: tė
vas Pranciškus liepė man 
tuoj grįžti... — tarė brolis 
Angelo, laimindamas juos.
— Aš eisiu į Monte Casale, 
o jūs gerai apmąstykite 
mūsų tėvo prašymą ir pa
sitikėkite Dievu.

Angelo dar kartą su jais 
atsisveikino, dar kartą jų 
atsiprašė, kad rūsčiai juos 
priėmė, ir nuėjo tylaus vie
nuolyno link.

40 vai. atlaidai sėkmingai 
praėjo. Pirmadienį pamokslą 
sakė kun. J. Gurinskas, ant
radienį — kun. P. Lekešis.

sa tai padaręs nuolankiai Plėšikai pasiliko vieni, ty- 
grįši atgal. liai suvalgė duoną ir, atsi-

Išgirdęs Pranciškaus palie gulę ant minkštos žolės ap- 
pimą, brolis Angelo, neiš- link židinį, pradėjo kalbė- 
taręs nė žodžio, užsikėlė tis, žiūrėdami per linguo- 
ant pečių pintinę, paėmė Jančias šakas į žvaigždė-
vyno ir, nuoširdžiai gailė
damasis, išėjo į vieškelį.

Plėšikų nebuvo matyti. 
Nuėjo kaimo link— nieko 
nesutiko. Įėjo į siaurą tar
peklį — tuščia; į požemių 
grotą — ir ten jų nerado. 
Tik pavakare, jau visai nu
vargęs, pastebėjo krūmuose 
raudoną liepsną ir pilkų dū
mų debesį. Sustojo, pasuko 
į liepsnos pusę ir prieš sa
ve pamatė tris ieškomuo
sius vyrus, sėdinčius prie 
laužo.

Širdis baimingai sudrebė
jo.

— Ramybė jums, broliai! 
— prie jų artindamasis jis 
nedrąsiai sušnibždėjo.

Plėšikai atsisuko, pažvel
gė į kalbantįjį ir staiga 
tiesus ir rūstus, kaip plėš
rus žvėris, Cosimo atsisto
jo prieš brolį Angelo.

— A! patekai mums da
bar, broleli ! — tarė pro 
sukąstus dantis. — Išvarei 
mus iš vienuolyno ir sakei, 
kad mes neverti po šią že
mę vaikščioti!

— Taip, pakliuvau į jūsų 
rankas, labai jums nusidė
jau, netikusiai jus priimda
mas. Atėjau čia palieptas 
tėvo Pranciškaus, kurs įsa
kė jums atiduoti šią duoną 
ir vyno ąsotį.

— Duona ir vynas mums?
— Tėvas Pranciškus su

rinko broliams, bet, suži
nojęs, kad jūs buvot Mon
te Casale, liepė jums visą 
atiduoti, — atsakė brolis 
Angelo, dėdamas ant žemės 
atneštas dovanas.

Plėšikai džiaugsmingai pa
žvelgė į gražiai iškeptus 
kepalėlius ir ąsotį putojan
čio vyno.

— Na, matau, kad jūsų 
Pranciškus visai kitas žmo
gus, negu vienuolyno gvar- 
dijonas, — tarė Cosimo, 
siekdamas kąsnelio duonos.

— O! kitoks, tikrai ki
toks! — su įsitikinimu at
sakė brolis Angelo. — Jis

tą temstančio dangaus to
lį-

Apie ką buvo kalbama — 
lengva įspėti. Jie kalbėjo a- 
pie nuostabų žmogų, kurs į 
juos pratarė saldžiu meilės 
žodžiu, apie piktus savo 
žygius, apie tuščią, skurdų 
savo gyvenimą, apie tai, 
kad nėra verti patekti į 
dangų.

Ilgai kalbėjo. Kaskart 
labiau norėjo mesti įpras
tąjį gyvenimo būdą ir tapti 
kitokiais žmonėmis. Cosimo 
staiga pakilo, užsimetė ant 
pečių apsiaustą ir griežtu 
liepiamu balsu tarė:

' — Einam pas Pranciškų!
Draugai taip pat pakilo.
— Kaip?! Pas Pranciš

kų? O ką paskui dary
sim?...

— Atgailosim.
Šie nustebo, o Cosimo pri

dūrė:
— Taip! Jei tas šventa

sis tėvas pasakys, kad Die
vas mums dovanos, padary
sime viską, ką tik lieps, 
nes čia mūsų sielų išgany
mo dalykas...

— Ar tuoj einam? —pa
klausė Gino ir Agostino, 
lenkdamiesi imti apsiaus
tus. — Žvaigždės rodo, kad 
vos tik po pusiaunakčio.

— Niekis! Kol prieisim 
Monte Casale, išauš.

Ilgai negalvoję iškeliavo. 
Išėję iš miško atsidūrė mė
nulio šviesoj skęstančiam 
plačiam vieškely. Virš jų 
galvų kyšojo juodi uolų 
kraštai, o čia pat po kojo
mis sidabru žvilgančiam ke
ly drebėjo artimiausių me
džių šešėliai.

Aplink viešpatavo nesu
drumsta tyla. Trys vyrai 
susikaupę, skubėdami žy
giavo mėlyno pietų dan
gaus stebuklų supami. Ėjo 
su drebančiomis širdimis...į 
naują gyvenimą...

mūsų keliauninkai pabeldė 
į vienuolyno duris.

— Kas ten?
— Trys atgailotojai pas 

tėvą Pranciškų.
Viduje pasigirdo žings

niai, atsidarė durys ir že
mo augumo žmogus atsisto
jo ant slenksčio, sakyda
mas:

— Ramybė jums!!
Cosimo, Gino ir Agostino 

iš savo širdžių sutvaksėji- 
mo spėjo, kad tai buvo tė
vas Pranciškus; tad krito 
jam po kojų ir išpažino sa
vo kaltes.

Pranciškus juos džiaugs
mingai priėmė, sakydamas, 
kad Dievo gailestingumas 
yra didesnis už viso pasau
lio nuodėmes, ir leido jiems 
pasilikti Monte Casale ma
žesniais broliais (Šv. Pran
ciškaus ordino vienuoliai 
vadinosi mažesniais bro
liais). Taip trys buvusieji 
plėšikai apsigyveno netur
tingame vienuolyne ir at- 
gailojamai gyvendami sten
gėsi atlyginti padarytąsias 
skriaudas. Greit jie pasižy
mėjo nepaprastu šventumu.

— Kuriuo būdu pikčiau
si žmonės tapo geriausiais 
broliais? — Stebėdamiesi 
klausdavo aplinkiniai gy
ventojai. — Kas suminkšti
no jų širdis? Kas juos ste
buklingai atvertė? ...

O šį stebuklą padarė mei
lė, kuri pasauly stipresnė 
už visa, net ir už pikta.

Pia Gurska.

Miss Margaret Thomas, 
Syracuse, N. Y., guli lovoje 
suparaližuota jau 30 metų. 
Ji yra 70 metų amžiaus ir la
bai patenkinta savo padėti
mi, nors nei vieno sąnario 
nevaldo.

Maxwell mokytojų moky
klos gėlių daržas paverstas 
į daržovių sodinimo daržą. 
Sodinama visokias daržoves.

Tamsi dangaus mėlynė 
pamažu keitėsi paauksintu 
rytmečio rausvumu, kai

Lenkai ūkininkai New Yor 
ko valstybėje, keno nors su
agituoti, pradėjo rinkti svo
gūnus ir žada siųsti į Angli
ją lenkų kariams. Visa bėda, 
kad neturi laivo, tad ir svo
gūnai gali supūti.

Didžiosiose baseball lygo
se žaidėjų dauguma katali
kai. Daug jų jau Dėdės Šamo 
kariuomenėje.



4 AMERIKA Spalių-October 2, 1942

DAUGIAU APIE VELIONĮ 
JURGĮ PRANCKŪNĄ KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Elizabeth, N. J,

TREJOPOS IŠKILMES ŠV.
KAZIMIERO PARAPIJOJ

Šį sekmadienį, spalių men. 
4 d., mūsų parapijoj tikrai di 
dele diena. 12 vai. bus dideles 
„Service Flag” iškėlimo iš
kilmės.

Įtaisytos vėliavos, puošia
ma gatvė ir rengiamas baž
nyčios fasadas, kur ir bus iš
kelta didelė Tarnybos Vėlia
va su gražiu, ,,200” skaičiu
mi į kryžiaus ženklą, kurį su
daro žvaigždės, šalia bus iš
keltos amerikoniškos vėlia
vos. Prieš vėliavos pakėlimą 
bus paradas, kurio priešaky 
eis šv. Jurgio parapijos lie
tuvių garsusis benas.

Tai bus pasigrožėjimas vi
siems lietuviams ir visiems 
kitiems. Maršuos mokyklos 
vaikučiai, šimtai motinų, tė
vų, karių brolių ir seserų ir 
daugybė parapijiečių. Pa
kviesti žymūs kalbėtojai, pa
reigūnai, lietuvių veikėjai. 
Planuojama, kad vėliavą nu
leis mergaitė, pasipuošusi 
tautiškais drabužiais. Tai 
bus parodymas, kad geri a- 
merikiečiai yra gerbėjai ir 
savo tėvų šalies papročių. 
Ypatingu būdu bus pagerb
tos motinos. Žuvusio Jono 
Kaulakio tėvai bus skirtin
gai atžymėti ir paguosti. Iš
kilmės baigsis pamaldomis.

Antros iškilmės — religi
nės, tai Novenos į šv. Pran
ciškų užbaigimas. Noveną 
vedė kun. Justinas Vaškys, 
pranciškonas. Jis sustiprino 
tretininkų dvasią, padarė vi
zitaciją. Tai tikrai nuotai
kinga religinė šventė.

Trečios iškilmės — Phila- 
delphijos Tretininkų Konfe
rencija. čia pirmą kartą bus

sukviesti visi tretininkai, pa
sitarti jų tolimesnio veikimo 
reikalais, išaiškinti kai ku
rie regulos punktai, bendrai 
pasimelsta. Tai lyg mažas 
tretininkų kongresėlis. Vė
liau gal ir dažniau panašūs 
tretininkų susirinkimai bus 
daromi. Tai tikrai pagirti
nas dalykas. Šv. Kazimiero 
parapijai tenka pirmoji gar
bė, kad jų kongregacija su 
savo vadu direktorium kun. 
I. Valančiūnu padarė pirmą
ją pradžią.

LIETUVIAI PLATINA
KARO BONUS

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

}

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

+——

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

Direktorius !
ANTANAS DZIKAS J

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. J

Telefonuokite: Regent 2937

lietuvių komitetą bonams 
platinti, kurs galėtų daug ką 
nuveikti Amerikai ir lietu
viams. Būtų galima sukvies
ti visus lietuvius, padaryti 
demonstracijas ir išplatinti 
tą svarbų reikalą amerikie
čiams ir lietuviams.

NAUJI MOKINIAI

Nuo pat karo pradžios lietu
viai Philadelphijoj perka ka
ro bonus ir ragina, kad ki
ti pirktų. Bet lig šiol dar ne
buvo organizacijos, kuri tuo 
rūpintųsi, išskyrus nežymios 
mažumos kelius atsišauki
mus.

Šiuo metu didesnį vajų už 
karo bonų pirkimą pradėjo 
varyti lietuvių radijo prog
ramos: Antano Dziko ir P. 
Antanaitienės. P. Dzikas jau 
seniai ir nuolat ragina savo 
klausytojus pirkti karo bo
nus. Dabar teko nugirsti per 
radiją, kad ir p. Antanaitie
nė jau pasiryžusi nuolat skel 
bti karo bonų pirkimą. Ji net 
pati pardavinėja tokius bo
nus ir tie, kurie pas ją per
ka, bonus iškilmingai gauna 
per jos vedamą radijo valan
dą. čia įteikiami bonai, pa
sakoma atitinkama kalba. 
[Visi tie bonai bus registruo
jami lietuvių vardu, kad gau 
tų nuopelną remdami Ame
rikos reikalus.

Kas jau seniau pirkęs, 
taip pat gali čia registruotis 
ir jam bus bonai įteikti iš
kilmingai, jei to norės, bet 
ypač svarbu, kad jie bus už
registruoti lietuvių pirkimo 
sąskaitom. Manoma, kad tą 
patį darys ir kita liet, radijo 
programa per savo progra
mą.

Reikėtų suorganizuoti ir.

Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos nauji mokiniai yra 
šie lietuviukai: Vincukas 
Biroskis, Elenutė Lamsony- 
tė, Jurgis Sakavičius, Onu
tė Barčaitė, Onutė Steinaitė, 
Albertukas Rimkus, Juozu
kas šeparauskas, Daratutė 
Vinickaitė, Raimondukas Ci- 
belius, Nancy Horney, Eleo
nora Čeplikaitė.

Visi nauji mokiniai jau 
susipažino su mokykla ir iš
moko truputį lietuvių kal
bos.

DU VYČIAI IŠLEISTI Į 
KARIUOMENĘ

Lietuvos Vyčių 3 kuopa 
dabar vėl išleido į kariuome
nę Kazį Margevičių ir Alber
tą Rinių. Vyčiai atsisveiki
no tuo tikslu suruoštoj „ar
batėlėj”, kuri įvyko rugsė
jo 30 d. Naujokams palinkė
ta pasisekimo ir laimės ka
riškame gyvenime. Kaip at
siminimo ženklą įteikė po 
maldaknygę.

Gražus paprotys atsiminti 
savo narius. Šios kuopos be
veik visi nariai vyrai jau ka
riuomenėj. Mergaitės narės 
atsimena savo draugus; jos 
paskutiniam susirinkime įsi
pareigojo melstis už vyčius 
kariuomenėj. Dabar kiekvie
na turės ypatingos pareigos 
melstis už savo brolį vytį. 
Taip jau praktikuoja daug 
vyčių ir sodalieičų kuopų.

SODALIEČIŲ KONGRESAS

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI
----•-----

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI
----•-----

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Pirmutinis Philadelphijos 
ir apylinkės sodaliečių kon
gresas įvyks sekmadienį, spa 
lių (Oct.) 11 d., šv. Kazimie
ro mokyklos salėje, 331 Earp 
St., Philadelphia, Pa.

2 vai. po pietų atidarymas 
— posėdžiai (tarpe kalbų 
bus įvairi programa).

Po posėdžių bus Palaimi
nimas Švč. Sakramentu šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

6 vai. užkandžiai.
Sodalietės iš šv. Andrie

jaus, šv. Jurgio, šv. Kazimie
ro parapijų Philadelphijoj, 
taipgi, Chesterio, Camden, 
N. J., Easton ir Villa Juoza
po Marijos yra kviečiamos 
dalyvauti šiame Kongrese.

Posėdžiuose kviečiame da
lyvauti sodaliečių draugus, 
pažįstamus ir visus, nes vi
siems bus ko pasiklausyti.

Šv. Kazimiero Par.
Sodalietės.

Rugsėjo 17 d. mirė Jurgis 
Pranckūnas. Palaidotas rug
sėjo 22 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Gedulingos pamaldos bu
vo šv. Kazimiero par. bažny
čioje. Prie didžiojo altoriaus 
mišias laikė ir pamokslą pa
sakė kun. K. Klevinskas. 
Prie šoninių altorių laikė 
kun. Ig. Valančiūnas ir kun. 
J. čepukaitis. Bažnyčioje bu
vo dar šie kunigai: prel. 
Keanan, Dr. V. Martusevi- 
čius, V. Vėžis, S. Raila, S. 
Mažeika, D. Seeley.

Velionies karstas buvo pa
skendęs gėlėse. Už jo vėlę 
užprašyta 58 mišios. Laido
tuvėse dalyvavo draug jo 
draugų ir gerbėjų.

Velionis nuliūdime paliko 
dukteris Oną (adv. Čeledino 
žmoną) ir Ameliją; jo žmo
na Agota (Malinauskaitė) 
mirė 1925 m.,; turėjo dar tris 
sūnus, mirusius kūdikystėje. 
Liko daug giminių Lietuvo
je ir Amerikoje (čia gyvena 
sesuo Julijona Dauparienė).

Velionis buvo kilęs iš Meš
kučių par., Šiaulių apskr. A- 
merikon atvyko 1893 m. Visą 
laiką gyveno Philadelphijo
je. Tapęs 1925 m. našliu, 
uoliai rūpinosi savo dukre
lių išmokslinimu; drauge su 
jomis išgyveno iki mirties.

Atvykęs iš Lietuvos, velio
nis Jurgis Pranckūnas pir
miausia dirbo valgykloje; 
už keliolikos metų, pramokęs 
kalbos, įgijęs daugiau drau
gų, įėjo į apdraudos darbą; 
vėliau drauge su velioniu A. 
Užumeckiu atidarė „real es
tate” biznį. Paskui pradėjo 
vienas savarankiškai pirkti 
ir pardavinėti nuosavybes. 
Buvo praktikuojantis kata
likas, dalyvavo parapijos 
steigimo darbe, vadovavo 
parapijos steigimo susirinki
mams. Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimosi laikais buvo 
pirmaeiiis veikiąs, ėjo Tau
tos Fondo iždininko parei
gas, pirko Laisvės bonų, au
kojo Lietuvai. Per ištisą ei
lę metų buvo labdarių šv. 
Vincento draugijos pirm., 
rūpinosi našlaičių prižiūrėji
mu. Priklausė pašalpiniam 
klubui ir kitoms draugijoms.

Jurgis Pranckūnas buvo 
nuoširdus ir geras patarė
jas vietos lietuviams. Visi 
apgailestauja jo mirtį ir rei
škia jo dukrelėms ir žentui 
nuoširdžios užuojautos.

K. Dryža.

New7 Britain, Conn.
Neveltui darbavosi šv. 

Andriejaus parapijos komi
tetas ruošdamas klebono ku
nigo M. Pankaus pagerbtu- 
vių vakarienę, įvykusią rug
sėjo 27 d.. Tai buvo viena 
gražiausių, pasėkmingiausių 
bei pavyzdingiausių šios rū
šies pramogų. Dalyvių buvo 
per trys šimtai. Svečių ku
nigų tarpe buvo prelatas J. 
Ambotas, kun. Dr. A. Bru
žas, Nashua, N. H., kun. Dr. 
P. Lutkus, La Salette Colle
ge rektorius, Hartford, kun. 
J. Balkūnas iš Maspeth, kun. 
J. Aleksiūnas iš Brooklyno, 
kun. J. Gurinskas iš New 
Yorko, kun. Markūnas ir kun 
Černis iš Marianapolio, kun. 
A. Gradeckis iš New Haven,

Conn, valstybės senato
rius J. Sullivan, geras kun. 
Pankaus bičiulis, savo kal
boje ragino parapijiečius di
desniems Dievui ir Tėvynei 
darbams savo dvasios vado 
vadovybėje. Adv. T. Cibe- 
lius savo gražia kalba suža
vėjo visus. Visi kunigai pa
sakė gražias kalbas, ypač 
kun. J. Balkūnas, tas mūsų 
nuoširdus Lietuvos mylėto
jas, tinkamai pabrėžė svarbą 
mūsų ištikimos bei karštos 
meilės lietuvių tautai, jos 
kalbai, dainoms, papročiams 
ir kultūrai.

Malonu buvo matyti, kad 
žmonės iš Hartfordo, New 
Haveno ir Bridgeporto nesi
gailėjo nei laiko, nei pasiau
kojimo atvykti ir pagerbti 
gerą pažįstamą ir draugą 
kun. Pankų.

Programą labai įdomią ir 
gražią išpildė vaikučiai, so
dalietės ir choras. Graži lie
tuvių kalba, natūralizmas, 
spalvingai suplanuoti veika
lai traukte traukė žmonių 
dėmesį prie tų dalykų, kurie 
yra amžini, būtent: malda, 
gėlės, poezija ir muzika.

Savo vaidmenis tikroj lie
tuviškoj dvasioj puikiai atli
ko: Sofija Petkevičiūtė, Ma
rija Riktoraitė, Ona Valin- 
čiūtė, Darata Kavaliauskai
tė ir Eleonora Sakalauskai
tė.

Kun. M. Pankus gavo daug 
gražių bei naudingų dovanų, 
telegramų, nuoširdžių linkė
jimų ir gėlių. Jis pasakė sėk
mingą, nuoširdžią, įspūdin
gą kalbą. Jo žodžiai buvo lyg 
atviras nuoširdus pasikalbė
jimas. Visi vienbalsiai prita
rė ir pasižadėjo pasiaukoti 
parapijos kilnesnei pažangai 
ir gerovei, dirbti energingai 
kartu su savo dvasios vadu, 
ir pasiaukoti savo valdžiai 
šiais karo laikais. Nutarė 
vienbalsiai paaukoti parapi
jos kiemų geležines tvoras 
karo ginklams.

Kadangi rugs. 27 d. buvo 
Hartfordo vyskupo paskirta 
kaipo maldos diena už visus 
karius, visi vakarienės daly
viai pavyzdingai atkalbėjo 
maldas tai svarbiai intenci
jai. Visi atsisveikino ir išsi
skirstė linksmi, dvasioj pa
kelti ir visiškai patenkinti.

Noriu čia tarti pagyrimo 
žodį rengėjams, kun. V. Ra
žaičiui ir tai pasišventusiai 
vakarienės komisijai ir dar- 
bininkams.Norėčiau užbaigti 
(„Alovės dzūkės” žodžiais:

„Didis tat džiaugsmas, la
bai malonu parapijiečiams 
dirbt su klebonu. Linkim 
jam visi ilgo amželio ir daug 
sulaukti Vardo dienelių”.

Spalių 4 d. parapijos ko
misija ruošia išvažiavimą 
(pikniką). Tai bus paskuti
nis toks šiais metais paren
gimas. Kad tik Dievas duo
tų gražų pasisekimą!

Žilevičių pagerbimas
Rugsėjo 26 d. lietuvių sve-| 

tainė buvo pripildyta rinkti-! 
nės publikos. 8 vai. vakare 
prasidėjo iškilminga puotai 
pagerbti p. Žilevičius jų ve
dybinio gyvenimo 25 metui 
sukakties proga. Nors ir lijo, 
ir šeštadienio vakaras, vie-j 
nok salėje visos vietos buvo! 
užimtos. Tai parodo, kad p. 
Žilevičių draugai ryžosi da-1 
lyvauti ir pagerbti iš tikros! 
širdies.

Programos vedėju buvo 
Dr. J. Paulionis iš Brookly-j 
no, o svotais p. A. Trečiokas 
ir p. Katilienė. Kadangi bu
vo apie 300 dalyvių, dėlto ir 
sveikinimo kalbų buvo daug. 
Elizabeth© solistai linksmi
no publiką savo balseliais, ir 
vietinis parapijos choras, 
slaptai paruoštas, p. Dulkės 
vedamas, gražiai sugiedojo 
specialiai skirtas dainas. Be
to, p. Litvinaitė išdekliama- 
vo visą Žilevičių biografiją. 
P. Žilevičiui susilaukė daug 
gražių sveikinimų ir dovanų.

Tegyvuoja p. Žilevičiai, 
Juozas ir Viktorija, ir jų du
ktė Marytė, tesidarbuoja 
mūsų tarpe dar ilgus metus.

Laidotuvės
Pereito j savaitėj turėjome 

net trejas laidotuves. Staiga 
mirė a. a. Juozas Pivonis 
(35 m.), vėliau Stanislovas 
Navickas (59 m.), Bronislo
vas Laucius (65 m.).

Vedybos
Moterystės ryšiais surišti 

rugsėjo 2 7d. 4 vai. leitenan
tas Vincentas Varkala su Ci
ną Stepanavičiūte.

Baltimore, Md.

DIDELIS ŽAIDIMAS

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
Į 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.
I Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. |
WHOLESALE GROCERS $

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
| PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! '
§ 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $

Kortų ir laimėjimų žaidi
mą organizuoja Gyvojo Ro
žančiaus, Maldos Apaštala
vimo ir Tretininkų dr-jos. Iš
rinkta komisija, kuri jau pra 
dėjo dirbti. Norima tą pa
rengimą padaryti tikrai gra
žiu ir pelningu. Narės suau
kos brangių dovanų ir bus iš
leisti „laimėjimai”. Knygu
tės tuoj bus atspausdintos ir 
pradėtos platinti.

IŠŠOKQ IR UŽSIMUŠĖ

Isadore Weisfeld, 42 m., 
sirgo nervų sukrėtimu. Kai 
slaugė išėjo pagaminti val
gio, jis iššoko iš 15-to aukš
to ir užsimušė. Paliko žmoną 
ir dvi mergytes, 3 ir 5 metų.

ŠV. VARDO BROLIJA 
VEIKIA

Šv. Vardo dr. vyrai turė
jo ypatingą susirinkimą, kad 
galėtų aptarti savo organi
zacijos ypatingus reikalus. 
Artinasi jų metinė pramo
ga, kurią kasmet jie gražiai 
suorganizuoja ir padaro ne
mažą pelną. Susirinkime nu
tarta dalyvauti vėliavos iš
kėlime ir kiti svarbūs reika
lai aptarti. Visomis jėgomis 
remia vėliavos iškėlimo iš
kilmes ir tt. Prie draugijos 
vis prisirašo naujų narių.

BUS ŠVARUS MIESTAS

Švaros komitetas nutarė 
nušvarinti visą Philadelphi
jos miestą, švaros varymas 
prasidės spalių 21 d. Komite 
tą sudaro daug žymių žmo
nių: advokatų, gydytojų ir 
šiaip garsių žmonių.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ

Didžiulė trijų traukinių 
nelaimė įvyko rugsėjo 24 d. 
Dickerson, Md. Ten susidau
žė du keleiviniai ir vienas 
prekinis traukinys. Jie visi 
sudužo ir užsidegė. Užmušta 
20 žmonių ir apie 200 sužeis
tų. Kai kurie sužeisti sun
kiai. Vieniems sulaužytos 
kojos ar rankos, kitiems su
laužyti kiti kaulai, sužeisti 
veidai ir tt.

Tai pirma B. & O. linijos 
tokia nelaimė per 23 metus, 
kai užmušti ir žmonės.

SĖKMINGA RINKLIAVA
KARO REIKALAMS

Dabar Philadelphijoj varo 
ma gelžgalių ir kitokių daik
tų rinkliava. Visi, kas tik tu
ri atliekamų metalinių daik
tų, tuoj neša į paskirtas vie
tas. Kai kurios gatvės už
verstos geležimi, net automo 
bilius atvežtas ir atiduotas 
kaip geležies laužas. Daug 
krosnių, lovų, radijų ir kito
kių daiktų suvežta ir sukrau
ta. Jie visi yra gabenami į 
fabrikus, kad vėl iš jų dary
tų ginklus ir kitus reikalin
gus karo pabūklus.

PRISIPAŽINO ŽUDIKAS

Nužudęs Miss Ervin As
muo prisipažino. Tai John
son, 28 metų amžiaus darbi
ninkas. Jis mėgino pasikar
ti, bet dabar saugojamas, 
kad nenusižudytų. Jis pasi
sakė padaręs žmogžudystę 
iš didelės „meilės”.

Policijos viršininkas pa
reiškė, kad jaunimo nusikal
timai dažnėja ir reikia la
biau susirūpinti jaunimo gel 
bėjimu, kad vėliau nebūtų 
pervėlu.

UOLIAI RENGIASI

Laimingai teko nugirsti, 
kad visų parapijų sodalietės 
uoliai ruošiasi savo pirmai 
Konferencijai - Kongresui, 
kurs įvyks jau kitą sekma
dienį, spalių 11 d., šv. Kazi
miero parapijoj. Kaip skai
čiau spaudoj, tikimasi kelių 
šimtų narių ir labai daug 
svečių ir prijaučiančių. Tai 
bus tikrai didelė šventė. Jei 
teks laimė ten būti, gal ir 
daugiau parašysiu apie Kon
greso pasisekimą.

Bet neteko nugirsti, ar Vy
čiai turės panašų savo aps
krities suvažiavimą ar ne. 
Gal neblogai būtų, kad ir jie 
kai kada bendrai susirinktų 
ir aptartų savo reikalus.

R.

Spalių 3 d. Tretininkės at
švęs savo Globėjo šventę. 
7:00 vai. bus atnašautos šv. 
Mišios gyvųjų ir mirusiųjų 
narių intencijai, o po to bus 
suruošta pusryčiai ir pramo
gėlė Seselių vadovybėje. Te
gu gražus šv. Pranciškaus 
laiminimas — „Telaimina ta
ve Viešpats ir užlaiko. Tegul 
Jis tau parodo Savo veidą ir 
pasigaili tavęs. Tegul Jis at
kreipia savo dėmesį į tave ir 
suteikia tau ramybę”. — bū
na kiekvieno ir kiekvienos 
pasaulio tretininkų švyturys 
šiais laikais, kurie labai pa
našūs į tuos, kuriuose kilnus 
šventasis gyveno.

„Plis”.

Bridgeport, Conn.
40 vai. atlaidai buvo labai 

iškilmingi. Pamokslus sakė 
kun. Mėšlys, S. J. Pamoks
lais žmonės gėrėjosi. Buvo 
svečių kunigų. Užbaigos pro
cesijoje dalyvavo šie kuni
gai: prel. Ambotas, Valan- 
tiejus, Karkauskas, Gradec
kis, Kripas, Vilčiauskas, Gau 
ronskas, Ražaitis, Kidykas, 
Mėšlys, Aukštikalnis, vieti
nis kleb. kun. J. V. Kazlau
skas ir vikaras kun. A. J. Ze- 
nevičius. Bažnyčia buvo skai 
tlingai lankoma. Procesijoje 
dalyvavo daug parapijos mer 
gaičių; tikrai reikia pagirti 
mergaites ir jų tėvelius. Cho
ras, vad. A. Stanišauskui ir 
choro solistai pasirodė gra
žiai, susilaukė svečių kuni
gų pagyrimo.

Kun. A. J. Zenevičius lan
ko parapijiečius; visi priima 
labai gražiai.

Parapijos choro metinis 
vakaras įvyks paskutinį se
kmadienį prieš Adventą.

J. Steponaitis atvyko iš 
Brooklyno ir pradėjo čia dir
bti. Jis buvo jau seniau kvie
čiamas. Linkim Jonui mūsų 
kolonijoje gyventi ir darbuo
tis.

Parapijos metinis bazaras 
prasidės spalių 10 d. A. Sta- 
nišauskas ir A. Klimaitis at
lankė parapijos ūkininkus,

TOS
Karalienes 
rapija

■ Marijos Rožan- 
jo jau prasidėjo 
Įtfiriadienį. Mūsų 
tyčioje pamaldos 
^nčiaus kalbėjii- 
jjijos giedojimas 
mėnesio kiekvie- 

if:30 vai. Po pa
lšvo. Sakramen-

karalienes garbei 
kesy visi tikin
ki lankytis į pa
prašyti Jos pas 
•užtarti pasken- 
hose pasaulį ir 
[laiką.

Rugsėjo 20 d. buvo para- j 
ginta mieste visokius metalo 
laužus išmesti iš skiepų. Gy
ventojai paklausė, nespėjo j 
sunkvežimiai vežti. Glyndon i 
Avė. 13 bloke, kur dauguma 
lietuvių gyvena, buvo nema- ! 
lonu, kad sekmadienį šali
gatviai buvo laužu apkrauti, 
o naktimis visokį praeiviai 
voginėjo įvairius išmestus 
daiktus. Tas pats 13 blokas 
rugs. 26 d. turėjo pagerbimą 
savo sūnų, esančių kariuo
menėje. Visi puošė savo na
mus vėliavomis ir popieri
niais pagražinimais. Vakare, 
pradedant iškilmes, kilo lie
tus su vėju, visi slapstėsi, 
kalbėtojai, pasislėpę po liet
sargiais, kalbėjo. Adv. N. 
Rastenis kalbėjo ir lietuviš
kai. Benas neatvyko. Kariai 
atvažiavo autobusais, bet ir 
jie turėjo išsiskirstyti. Karių 
motinos buvo šaukiamos į 
estradą, kur gavo po vėlia- 
vukę ir gėlę. Adv. Rastenis 
užprašė visus į lietuvių salę 
užbaigti iškilmes.

Rožančius ir geras komunis
tas

Vienoj siuvėjų dirbtuvėj 
darbininkai visi pasikabin
davo savo švarkus vienoje 
vietoje. Einant vakare namo 
tekdavo apsižiūrėti, kad į 
ranką nepatektų svetimas 
švarkas. Vienas komunistas, 
ieškodamas savo apvalkalo, 
pataikė į mano švarko kiše
nių ir ištraukė rožančių. Nu
stebęs sušuko: „Kriaušius 
rožančių turi! Gal siūdamas 
pasimels...” Nesusirado jam 
pritarėjų. Jis nutilo, gerai 
apžiūrėjęs įdėjo rožančių 
kur rado. Iš tolo žiūrėdamas 
pamaniau, kad tai geras ko
munistas, nes nepasisavino 
ir tylėdamas išėjo iš dirbtu
vės. Gal atsiminė, kada jo 
motina kalbėjo rožančių.

J. K.

Konkurentas
Ligonis (ligoninėje) — 

Miela slauge, aš myliu tave 
ir nebenoriu visiškai pa
sveikti. Noriu čia pasilikti.

Slaugė —Nesirūpink, tam
sta ir nepasveiksi, nes Jūsų 
daktaras įsimylėjęs į mane 
ir jau pastebėjo tamstos li
gos priežastį.

k spalių 2 d., 
b Širdies pamal- 
kjaus po Rožan- 
kdą, vakare.

lįižančiaus drau
da Komunija bus 
M, spalių 4 die- 
hišų metu.

pi draugijos bą
li bus spalių 23 d., 
į parapijos sa
ki jau pardavinė-
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l būna Švč. Sakramen- 
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as ir prašyti Jos pas 

I Sūnų užtarti pasken- 
• kraujuose pasaulį ir

vakarą, spalių 2 d., 
Jėzaus Širdies pamal- 

bus tuoj aus po Rožan- 
pamaldų, vakare.

linginių iĮfe bendra Komunija bus
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nežinomesar. ' W 1 
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mas student 
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Antradieiį: Kur Jie
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) vai. misų metu.

Vardo draugijos 
tikrai bus spalių 23 d., 

parapijos sa- 
Bilietai jau pardavinė- 
po 35c.

ba-

vai,. mamytės! Parapi- 
ietuvių kalbos ir tiky- 
pamokos jau prasi- 
Siųskite savo vaiku- 
ten, kur jie bus sau-
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jus, kurie fe. 
kus: kun. AI 
toriją irę

DRĖ B. KARALIENĖ

tonją irt įgg 21 d. mirė Barbo- 

karalienė, gyv. 59-88-57 
■ Maspeth, N. Y. Pamal- 

; j Viešpaties Atsimainy- 
bažnyčioje vadovavo kle- 
s kun. J. Balkūnas,

tematiką, fc 
driuška -Ir 
cūzų kalbas,L 
vičiuB-i 
lotynų kalbą,!
štikalnis-t ekešis. Palaidota šv. Jo- 
tiką ir anglii kapinėse, rugs. 23 d.
Šaulys -1 
kalbas, broli’
lietuvių kaltą. ia įr myiima Brooklyne 

aspethe nuo pat atvyki- 
į Ameriką apie 40 me-

J. Kartavičius ir kun.

■ a. Barbora (Rūgytė) 
ilienė, buvo plačiai ži-

tis - praič 
kalbas, J. B 
miją.

Atsižvelgus 
lis kolegijos u 
nų yra pat 
nę, be to, t 
tverius High i JEIKALINGI VYRAI 
ir pirmuosius' .
jos metus, ® bęndrU, įvairių darbų 

žaus būrio st 
čių mokslo Ė 
ėję lietuvių t 

menkoje - K 
jaunuolių.

alionės vyras Stanislo- 
ir sūnus Albertas, 

;ers Zuzana Bielskienė

ir Pranciška Cibulskienė 
nori viešai tarti padėką 
kleb. kun. J. Balkūnui, kun. 
P. Lekėšiui, kun. J. Kartavi- 
čiui, varg. A. Visminui; se
selėms domininkonėms ir 
pranciškietėms, giminėms, 
šv. Pranciškaus 3 Ordino, 
šv. Pranciškaus, Moterų Są
jungos 30 kuopos valdyboms 
ir narėms, taipgi visiems už 
šv. mišių aukas, gėlių vai
nikus, laiškus, dvasinius bu
kietus ir šermenyse dalyva
vusiems ir palydėjusiems į 
kapus, grab. V. R. Valantie- 
jienei už gražų patarnavi
mą.

NAMŲ SAVININKAMS.

Avė., kampas
East New

kviečiami at- 
savo

Didžiojo New Yorko lie. 
namų savinink ų organizaci
jos pirmas po vasaros ato
stogų susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių-October 
9 d., 8 vai. vak. P. Buze- 
lio Crescent Palace salėje, 
3386 Atlantic 
Crescent St., 
Yorke.

Visi nariai
silankyti ir paraginti 
kaimynus n amų savininkus 
dalyvauti susirinkime, ku
riame bus priimami ir nau
ji nariai. Išgirsime naudin
gų pranešimų ir turėsime 
svarbių pasitarimų. Be to, 
sezono atidarymo komisija 
ruošiasi senus ir naujus na
rius vaišingai priimti.

Valdyba

tuvėje (machine shop), 
irimas nereikalingas. Yra 
j viršvalandžių. Prašome 
ptis:

Aurora Electric Co.,
323 Berry St., 

Brooklyn, N. Y.
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r, JTLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

nyga gausiai iliustruota, 
56 pusi, ir yra Lietuvių 
jūrinio Instituto leidinys, 
ieno egzemplioriaus kai- 
-50c., o užsisakant 50 eg- 
pliorių ar daugiau—30c.

Every s3?<; yov pul. 
into War Bands hr?n<}$ 

you bock $4'"

Help Him
Every *39° you put 

into War Bonds buys 
144 rifle bullets

LIETUVA NETEKO MOKSLININKO
Kaune birželio 16 d. mirė 

atsargos pulkininkas Anta
nas Krikščiūnas. Apie šio žy
maus mokslininko darbus 
laikraštyje „Į Laisvę” rašo 
prof. S. Kolupaila:

„Netekome dar vieno labai 
žymaus darbininko ir moks
lininko. Dėl širdies ligos mi
rė Vytauto Didžiojo Univer
siteto geodezijos skyriaus 
docentas inž. Antanas Krikš
čiūnas, buvęs krašto apsau
gos ministerijos karo topo
grafijos skyriaus viršinin
kas, Kauno aukštesniosios 
technikos mokyklos direkto
rius. Velionis gimė Prienų 
valsčiuje 1891 m. birž. 6 d. 
Vidurinį mokslą baigė Ma
rijampolėje, o matavimo in
stitutą Maskvoje. Didžiojo 
karo metu tarnavo Rusijos 
kariuomenėje, kaip topogra
fas ir baigė karo topografi
jos mokyklą. Tą darbą pra
dėjo dirbti ir mūsų kariuo
menėje nuo 1921 m. Didelė
mis velionies pastangomis 
buvo įsteigtas ir įrengtas ka
ro topografijos skyrius, ku
rio vedėju jis buvo ligi jo lik
vidacijos 1940 m. 1924 m. 
Lietuva įsijungė į sudėtingą 
tarptautinį darbą — kartu 
su kitomis Pabaltijo valsty
bėmis atlikti didžio tikslumo 
geodeziniams darbams pagal 
bendrą planą ir metodą. To 
darbo teko imtis neturinti 
tokių specialistų, kokius tu
rėjo senos didesnių valsty
bių organizacijos, kaip, pav., 
Vokietijoje, Švedijoje ir Suo
mijoje. Lietuva prisiėmė to
kį uždavinį ir jį garbingai at
liko tik dėl to, kad a.a. Anta
nas Krikščiūnas sugebėjo 
[darbą tinkamai suorganizuo
ji, aprūpinti brangiu ir kom- 

Pirmos pamokos pilkuotu įrengimu, rasti ir

Trumpos Žinios
J. A. V. žemės ūkio sek

retorius Wickard kreipiasi į 
visus gyventojus, nurodyda
mas sumažinti mėsos var
tojimą iki 212 svarų savai
tėje vienam žmogui.

Garsusis Brooklyno Trom- 
merio restoranas spalių 4 
d. uždaromas. Jo vietoj bus 
plečiamas Trommerio bravo
ras.

Italų Šv. Ritos parapija, 
Long Island City, N. Y., 
rengia Eucharistinį Kongre
są, kuris prasidės spalių 21 
d. ir baigsis sekmadienį, 
spalių 25 d., Kristaus Ka
raliaus šventėje. Pabaigoje 
bus iškilminga procesija 
Kristui Karaliui pagerbti.

J. A. V. pašto vadovybėje 
kalbama, kad netrukus mo
terys bus šaukiamos užimti 
laiškanešių vietas.

Madrido vyskupas planuo
ja pastatyti 14 bažnyčių 
netoli dirbtuvių, kur būtų 
darbininkams arti. Kasmet 
manoma statyti 2 bažny
čias.

Brooklyno vyskupijos Sim-j 
fonijos orkestras pradeda> 
pamokas. 7’ 
bus rugs. 30 d., St. Char
les Auditorijoj. Visi, turį 
muzikoj gabumus, kviečiami 
ateiti ir prisidėti. Vedėju 
yra Angelo Console, pa- 
gelb. T. Feeney ir kun. K. 
Gordon.

IETŲVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Brooklyn, N. Y.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNŪS
{■)

Telšių Pliumpio
Marnastys

Paterson, N. J IŠSIGANDO KARSTO

panaudoti reikalingus spe
cialistus ir nugalėti daugy
bė sunkumų; rasti ir panau
doti juo visi Lietuvos geo
dezininkai galėjo pasidžiaug
ti puikiais atlikto darbo re
zultatais; Lietuva pirmoji 
pabaigė jai tenkančią darbo 
dalį; pasiektas tikslumas pa-

tenkino pačius griežčiausius 
reikalavimus, o, pav., Lietu
vos bazė (pagrindinė linija) 
prie Švėkšnos išmatuota su 
didžiausiu Pabaltijyje tiks
lumu.

Svarbiausias karo topo
grafijos skyriaus nuopelnas 
yra išleistieji Lietuvos žemė
lapiai 1:25,000, 1:100,000 ir 
1:400.000. Tą darbą suorga
nizavo ir realizavo velionis. 
Nauji lietuviški žemėlapiai 
atitinka visus mokslo ir 
praktikos reikalavimus. Geo
deziniams darbams koordi
nuoti veikė tarpžinybinė geo
dezinė komisija, kurios pir
mininku visą laiką buvo ve
lionis. Keletą įartų jis at
stovavo Lietuvai Pabaltijo 
geodezinėse konferencijose, 
kurių viena labai sėkmingai 
buvo pravesta Kaune.

Kaip pedagogas, velionis 
dėstė topometriją matininkų 
kursuose, topografiją ir kar
tografiją karo mokykloje ir 
aukštuosiuose karininkų 
kursuose (topografų laido
je), geodeziją Kauno aukšto
joje technikos mokykloje, 
kartografiją ir žemėlapių 
leidimo techniką Vytauto 
Did. Universitete. Kartogra
fijos srityje buvo įžymiau
sias mūsų specialistas. Išlei
do daugybę raštų.

Įsteigus Vyt. D. Universi
tete geodezijos skyrių A. 
Krikščiūnas buvo pakviestas 
kaip brangus specialistas; 
dabar skyriui bus be galo 
sunku jį pavaduoti.

Kaip žmogus ir bendra
darbis, velionis buvo visų la
bai gerbiamas dėl didelio 
takto ir nuoširdumo. Gilio
mis žiniomis apginkluotas, 
nepalaužiamu u ž s i spyrimu 
jis vykdė ligi galo kiekvie
ną pradėtą darbą, kuo ne vi
sur pradėdamas jį iš nieko 
nuo pat pradžios. Lietuvos 
kartografijai velionis padėjo 
tvirčiausį pagrindą. Jo neti
kėta mirtis labai skaudi 
mokslui ir bendradarbiams.”

,MALDŲ ŠALTINIS

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: 
„Amerikos” administracijo
je, 222 So. 9th St., Brooklyn, 
N. Y.

Pilietyhės Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

„Pilietybes Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y, - n

Rojus Mizara Nelaisvėje 
rašo: „Jei tarybų vyriau
sybė būtų išgabenusi iš Lie
tuvos visus fašistus, visus 
hitlerininkus, visus lietuvių 
tautos neprietelius, tai šian
dien, be abejo, net ir na
cių okupuotoje Lietuvoje 
lietuviams 
venti.”

Kadangi 
galvojimą
somos Lietuvos 
laikomi fašistais ir naciais, 
tai iš Lietuvos reikėjo išga
benti visus lietuvius ten, 
kur baltosios meškos auga. 
O kiek čia seniai jisai tvir
tino, kad iš Lietuvos 
nės nebuvo vežami....

būtų lengviau gy-

pagal Mizaros 
visi nepriklau- 

šalininkai

Nelaisvėje kuris tai 
lis niršta ant

žmo-

tipe- 
Dragūno-

Karių naudai
Šv. Kazimiero par. jau

nimo taryba spalių 10 d., 
šeštadienį, Washington sa
lėje, 74-80 Godwin Street, 
rengia šokius. Jų tikslas— 
paremti karius, kilusius iš 
šv. Kazimiero parapijos. Į- 
ėjimo kaina — 44c. ir pa
kelis cigarečių. Kariams į- 
ėjimas dykai.

Programoje bus pagarsė
jęs šokėjas Hal Le Roy ir 
šokėjai Andersons iš May
wood.

Rengėjų komisiją sudaro 
Pr. Noreika, Dorothy Dut- 
kiūtė, Ona Baltuškaitė, O- 
na Obelevičiūtė ir Antan. 
Skubus.

Visas apylinkės jauni
mas ir vyresnieji kviečiami 
atsilankyti. Paremkime sa
vo kariaujantį jaunimą.

Palestinoje nėra draudžia
ma vežtis su savim kartu 
karstą. Vienas keliauninkų, 
vykdamas iš vieno miesto 
kitan, pasiėmė su savim ir 
karstą. Kadangi su tokiu 
„bagažu” autobuse vietos 
nebuvo, tai jis uždėjo au
tobuso viršun, kur pasitai
sęs ilsėjosi. Netrukus pra
dėjo lyti. Keliauninkas, at
vožęs karsto dangtį, įsi
rangę ir užsidengė. Kiek 
toliau pavažiavę, prisidėjo 
du arabai, kurie, neradę au
tobuse vietos, 
irgi autobuso 
apsisupę savo 
galvas, sugulė.

Pavažiavus 
karste gulintis
žiūrėti, ar lietus 
lyja. Pakėlęs karsto antvo
žą iškišo ranką ir laukė 
lietaus lašų. Tuo tarpu ara- 

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ RE- bai’ Pamat? iš karsto iškiš-

susikraustė 
viršuje ir, 

marškonėmis

kiek toliau, 
sumanė pa

vis dar

Drake, kad jis kandidatuo- kolekcijos IR MISIJOS ranką, suriko ,,Allan ir 
to i Ir/^n crmom n mio m n - v-» r-ii -rxoFim o-111U IroirN

- Sv.

ja į kongresmanus ir maž- ______
daug taip byloja: man šim- PhiIade]phia, Pa. _ bv.
tą sykių geriau paduoti sa- Kazimier0 par„ gv. Pranciš-
vo balsą uz airį, jankę, zy- ]taus novena ir Tretininkų

Philadelphia, Pa. —

Lapkričio mėnesy žadama 
atidaryti Atlantic Ave. Long 
Island požeminį geležinkelį. 
Tunelis prasidės prie Flat
bush Ave., ir eis iki East 
New York stoties, Brooklyn.

Brooklyno vyskupijos ku
nigai gaus iš Civilian De
fense ženklus — ant ranko
vių baltus raiščius su mėly
nu rituliu, kurio viduje bus 
kryžius.

Šv. Vincento Pauliečio dr- 
ja davė progos 2,200 varguo
lių vaikams praleisti vasaros 
atostogas tyrame ore.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

dą, italą, švedą, rusą, 
rainietį, etc., 
tuvį...

Niekas tuo 
iš komunistų 
kia. Šiaip tai visų tikrų 
lietuvių kilmės amerikiečių 
balsai eis 
Brooklyno 
Drake laimės, bus 
Amerikos lietuvių istorijoje, 
kurie bus sulaukę savo kil
mės žmogaus kongrese. Čia 
yra proga pakelti lietuvių 

netu- 
kaip 
Dra-

negu., uz
uk- 
lie-

ir nesistebi ir 
balsų nelau-

už Dragūną, 
lietuviai, jei 

primieji

vardą ir tos progos 
rim praleisti — visi 
vienas balsuojame už 
gūną.

Pasiskaičiau liepos 9 die
nos „Naujojoj Gadynėj” 
straipsnį apie lietuvių-len
kų santykius, kur aprašo
ma, kaip lietuviai yra len
kus nuskriaudę, ir nutariau 
pas jo autorių gauti dau
giau informacijų. Nuėjau 
ant Leonard stryto ir įkiū- 
tinau į tokį ofisą’.

— Ar galiu matyti lietu
vių lenkų santykių specia
listą?

— Aš ir esu.
— Ar pats lietuvis? —pa

klausiau jo.
— Mat, į tautybę yra dvi 

pažiūros: rasistinė ir de
mokratiška. Pagal rasisti
nę pažiūrą aš esu lietuvis.

— O kaip paga.1 demokra
tišką? — paklausiau,

— Nesakysiu....

Aš tada dar kartą per- 
Kokie

San- 
Pra- 
savo

vizitacija, rugsėjo 25 — spa
lių 4 d., T .Justinas Vaškys.

So. Boston, Mass. — Šv. 
Petro par., spalių 5 — 18 d., 
T. Justinas Vaškys ir T. Ju
venalis Liauba.

Ansonia, Conn. — Šv. An
tano par., spalių 5 — 11 d., 
T. Juvenalis Liauba.

New Britain, Conn. — šv. 
Andriejaus par., spalių 18 — 
20 d. T. Justinas Vaškys.

Kingston, Pa., Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 9 — 
15 d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Švč. Pane
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo par., Švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo novena 
ir misijos, lapkr. 29 - gruod
žio 8 d., T. Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
Pittsburgh, Pa.

310 Orchard Street

nei patys nepajuto, kaip 
atsidūrė viduryje kelio ant 
akmenų. Sulaikius autobu
są manyta, kad arabai su
grįš į autobusą, bet, kur 
tau! Arabai, pasiėmę savo 
skraistes, nudūmė į krū
mus.

Britai būtų pagrobę

Indijoje misijonierius ban
dė įtikinti vietinį gyventoją, 
kad šis pereitų į jo tikėjimą. 
Pagaliau netekęs kantrybės 
jo užklausė:

— Nejau po mirties tu ne
nori patekti į dangaus kara
lystę?

— Aš viena žinau, atsakė 
jam Indijos gyventojas, kad 
ten jau nėra taip gera. Jei 
būtų gera, tai britai būtų se
niai ją užgrobę.

Patys Suras
Žmona — Kelkis greičiau, 

vagys mūsų namuose!
Vyras—Na tai kas? Tegu 

patys savo klaidą pamato.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

skaičiau straipsnį 
Buvo Lietuvių-Lenkų 
tykiai Dabartinio Karo 
džioje” ir pasidariau 
išvadas...

Kalbėjimas Rožančiaus per 
radiją kas sekmadienis už 
taiką bus tęsiamas iš WW- 
RL (1600 klc.) stoties. Pra
džia 8:05 vai. vak.

Chicagos milijonierius 
John Cuneo padovanojo se
serims vienuolėms savo nau
jai pastatytą namą Blue 
Island, Ill.

Planuojama Vatikano ra
diją, padidinti, kad jis būtų 
girdimas visame pasauly.

Šią savaitę Amerikos 
labdarių draugijų seimas į- 
vyks Kansas City, Mo. Ke
liolika Brooklyno vyskupi
jos atstovų dalyvavo.

Lapkr. 22 d. Visų Šventų 
parapija, Flushing ir Throop 
Ave., Brooklyne, švęs 75 me
tų jubiliejų.

,,Blue Books” leidėjas Hal- 
demann, Kansas City, pasi
žymėjęs visokių prieškatali- 
kiškų knygų leidėjas, pasiža-' 
dėjo sustabdyti savo veiklą 
prieš katalikus.

1877 metais New Yorko 
mieste buvo tik 5 telefonai.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

------------------------------------1-----

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue. -

---------------------------------- ,

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANrilLJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• J. E. vysk. Raymond E. 
Keaney, Brooklyn© vysku
pas pagelbininkas, spalių 11 
d. 11 vai. ryte lankysis šv. 
Jurgio par. bažnyčioje. Jis 
pašventins naują Aušros 
Vartų altorių.

• Eleonora Bartkevičiūte 
New Jersey valstybės žemės 
ūkio parodoje (Trentone) 
laimėjo pirmą dovaną už 
rankdarbius. Jos premijuo
tas kūrinys — lietuviškais 
raštais išsiuvinėtas takelis.

• Elena ir Kazys Vilniš
kiai rugsėjo 27-28 dd. lankė
si apylinkėje. Buvo apsistoję 
Woodhavene pas savo gimi
nes Kadžius. Neužmiršo ir 
.„Amerikos” įstaigos.

• Kun. M. Pankaus pager
bimo vakarienėje New Bri- 
taine iš apylinkės dalyvavo 
kunigai J. Balkūnas, J. Ale- 
ksiūnas ir J. Gurinskas.

• Mt. Carmelio lietuvių pa
rapijos 50 metų sukakties 
minėjimo iškilmėse spalių 4 
d. dalyvaus kun. J. Balkūnas 
ir red. Laučka.

• Paulius Labanauskas, 
Lietuvos jūrų kapitonas, į- 
stojo į Kalifornijos Tech
nologijos Institutą, kur 
sieks elektros inžinieriaus 
magistro laipsnio. Apsigy
veno Pasadena, Calif.

• Irena Avižonienė, M. 
S. 24 kp. sekr., jau sugrį
žo į namus, 102-20 101 St., 
Ozone Park. Ligoninėje jai 
padaryta sunki gerklės o- 
peracija, kuri pavyko. Na
mie sveikstančia ligone rū
pinasi jos vyras Juozas, 
dukrelė ir motina (B. A- 
domaitienė).

• Juozas Garšva, Jr. jau 
leitenantas. Šią savaitę vie
ši Glendale pas savo tė
vus. Spalių 5 d. jis bus 
Mississippi, kur paskirtas į 
vieną artilerijos dalinį.

• Adv. Wm. J. Drake 
kiekvieną sekmadienį da
bar kviečiamas į kariams 
pagerbti vėliavų iškėlimo ir 
kitokias iškilmes. Jo kandi
datūra į kongresą 9-toje a- 
pygardoje susilaukia augan
čios paramos.

• Dr. J. Paulionis rugsė
jo 26 d. buvo išvykęs į E- 
lizabethą, kur vadovavo Ži
levičių pagerbimo vakarie
nės programai.

• Pijaus ir Onos Mičiulių 
gimtadienis paminėtas J. 
Valaičio radijo programos 
piknike rugs. 27 d. Gausus 
draugų būrys tinkamai pa
gerbė. Mičiulių sūnus lanko 
Brown universitetą.

•Sofija Kazlauskaitė, Ap
reiškimo par. choristė, lėk
tuvu išvyko į Miami, Flori
doje, kur praleidžia rudens 
atostogas.

. • Jonas Palubinskas (Pau
lin) grįžo iš Kalifornijos ir 
vėl gyvens Brooklyne.

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba asmeniai 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Thomas E. Dewey, respublikonų partijos kandidatas New Yorko guberna
toriaus vietai, drauge su New Yorko lietuvių ir latvių amerikiečių grupe, 
kuri rūpinasi jo išrinkimu. Šalia Th. E. Dewey stovi adv. Wm. J. Drake, 
kandidatas į Kongresą, o už jo adv. K. R. Jurgėla. Šios grupės akivaiz
doje, Thomas E. Dewey pasisakė užLietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės atstatymą, už jų teisę į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

St.Serž. Jurgis Tumasonis
Jurgio ir Marijonos Tuma- 

sonių sūnus, šiomis dienomis 
pakeltas į Staff Sergeant lai
psnį. Jis dabar yra Marian
na, Florida, prie aviacijos 
mokyklos. Kaip praneša ka
riuomenės „Public Rela
tions” įstaiga, Jurgis Tuma
sonis paaukštintas kaip ypa
tingai pasižymėjęs savo dar
be.

• LRKSA 134 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, spalių 4 d., tuoj po su
mos, Angelų Karalienės par. 
salėje.

• Andrius Žiugžda, Ne
wark© lietuvių veikėjas, ke
pyklos savininkas, yra sun
kiai susirgęs.

• Jono Valaičio radijo 
piknikas rugsėjo 27 d. įvy
ko ir pavyko, nežiūrint la
bai nepalankaus oro. Nors 
lietus pylė, tačiau entuzias
tų netrūko.

• J. Stukas, Newarko lie
tuvių radijo programos ve
dėjas, lankėsi „Amerikoje.” 
Atnaujino prenumeratą, nu
sipirko knygų. Jo vadovy
bėje ruošiamas koncertas 
įvyks spalių 25 d. Newar- 
ke.

• Kortavimo pramoga bus 
penktadienį, spalių 9 d., Dau
kanto salėje, 948 Jamaica 
Ave., Brooklyne. Jos tikslas 
— paremti adv. Drake kong
resinių rinkimų komitetą. 
Bus užkandžių ir muzikos.

MOTERŲ PADĖKA

Tuojau Reikalingas 
Intertypininkas

Spaustuvei reikalingas in
tertypininkas. Kreiptis tuo
jau į „Amerikos” Adminis
traciją :
222 So. 9 St., Brooklyn, N.Y.

• Anna Kaskas, Metropo
litan operos artistė, rugs. 29 
dainavo per radiją iš WMC 
A stoties. Tai buvo muzikos 
studentams remti draugijos 
programa.

• Onos A. Bemataitytės, 
laivyno leitenantės, paveiks
las puošė „New York He
rald Tribune” rugsėjo 29 
d. numerio pirmą puslapį. 
Ji drauge su kariais lankė
si Scrantono anglių kasyk
lose, kviesdama angliaka
sius pagreitinti savo dar
bą.

• Jokūbas Robinzonas,
buvęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos teisių pa
tarėjas, šiomis dienomis pa
kviestas dėstytoju į Co
lumbia universitetą. Dr.
Robinzonas yra parašęs ke
letą mokslinių veikalų, ku
rių tarpe labai platus Klai
pėdos statuto aiškinimas.

• Prof. K. Pakštas, Lie
tuvių Kultūrinio Instituto 
direktorius, šią savaitę lan
kosi mūsų apylinkėje.

• Elzb. Kašėtienė, Aprei
škimo par. Amžinojo Rožan
čiaus dr-jos pirm., dalyvavo 
pranciškiečių seselių rėmė
jų seime Pittsburghe. Jos 
trys dukros lanko šv. Pran
ciškaus akademiją.

• Moterų Sąjungos 29 
kuopos metinė šventė mini
ma spalių 11 d. — 10 vai. 
Apreiškimo bažnyčioje bus 
mišios ir bendra komuni
ja, o po to bendri pusry
čiai. Per parapijos bazarą 
sąjungietės turės pramo
gą.

Moterų S-gos 24 kp. suruo
štas rugsėjo 26 d. čigonių ba 
liūs gražiai praėjo. Nors lie
tus ir lijo, bet daug atsilan
kė ir maloniai laiką praleido.

Širdingai ačiū Sesutėms 
ir vaikučiams už pramogėlę, 
pp. Sijevičienei ir Basienei 
už bilietų platinimą, M. Ku
tuliui už patarnavimą, čigo
nėms ir čigonams už dainas, 
šokius ir juokus, visoms na
rėms už dovanas, aukas ir 
darbą.

Kas norėtų vėl į panašų ba 
lių patekti, prašome praneš
ti. Mes mėginsime jūsų norą 
išpildyti.

A. Civinskienė, pirm.

MARGUMYNŲ VAKARAS

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
rengiamas Margumynų va
karas įvyks sekmadienį, 
spalių 18 d., Angelų Karalie
nės par. salėje. Programa 
bus labai įvairi, kurią išpil
dys parapijos choras, vado
vaujant muz. Pr. Dulkei. 
Pradžia 5 vai. vak. Bilietas 
tik 50c.

METINĖ ŠVENTĖ

Maspetho Žinios
Raudonojo Kryžiaus Ma

spetho skyrius registruos 
visus, kurie nori aukoti sa
vo kraują kariuomenės rei
kalams. Visi aukotojai turi 
būti ne jaunesni 21 m. Bus 
pranešta kiekvienam užsi
rašiusiam, kad ateiti svei
katą patikrinti. Tik po pa
tikrinimo bus pranešta, ar 
asmuo yra tinkamas kraujo 
duoti.

Antradienį, rugsėjo 22 d. 
jaunosios Raudonojo Sky
riaus narės pradėjo vaka
rines pamokas, kaip ga
minti bandažus ir kitus li
goninėms reikalingus daik
tus. Visos narės dirba gra
žiai uniformuotos. Tai kil
niausias laisvo laiko pralei
dimas. Šie kursai vyksta J. 
Cheperak ir kitų priežiūro
je. Visos kviečiamos daly
vauti.

Rugsėjo 26 d. Gedvilų, gy- 
ven. 56-04 Remsen PI., augin 
tinis Juozas Jasaitis nupuolė 
nuo stogo ir susižeidė. Patal
pintas šv. Jono ligoninėje.

Rožančiaus dr-ja spalių 4 
d. 9 vai. ryte minės savo me
tinę šventę. Metinis susirin
kimas bus po vakarinių pa
maldų.

VALAIČIO RADIJO 
NAUJAS LAIKAS

7
Nuo spalių 5 d., pirma

dienio, Jono Valaičio ra
dijo programa iš WHOM 
stoties bus perduodama 
kasdien, išskyrus sekmadie
nius, 11:30 vai. ryte.

KORTAVIMO VAKARAS

Angelų Kar. parapijos Gy
vojo Rož. dr-jos metinė šven
tė bus šį sekmadienį, spalių 
4 d. Mišios — 9 vai. ryte, 
procesija 4 vai. popiet. Po pa 
maldų įvyks svarbus susirin
kimas. Visos narės prašomos 
dalyvauti pamaldose ir susi
rinkime su ženkleliais.

Spalių 9 d., penktadienį, 
8 vai. vak., Daukanto sa
lėje 948 Jamaica Ave., 
Brooklyne, arti Cypress Hill 
stoties, įvyks smagus kor
tų žaidimo vakaras. Jį ren
gia Wm. J. Drake kongre
sinių rinkimų komiteto mo
terų skyrius.

Rengėjos visus maloniai 
kviečia. Bus užkandžių ir 
muzikos, gražių dovanų.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Rugsėjo 23 d. Piliečių klu
bo salėje įvyko mėnesinis lie
tuvių siuvėjų skyriaus susi
rinkimas. Jame perskaitytas

„New York at War” lietu
vių komiteto laiškas, kuria
me buvo kviečiama išrinkti 
du atstovus į patriotinių dr- 
jų konferenciją rugsėjo 27 d. 
Šios konferencijos tikslu pa
žymėtas noras suorganizuoti 
vietos lietuvių komitetą, ku
ris rūpintųsi, kaip daugiau 
ir geriau padėti Amerikai 
karą laimėti, kuris rūpintųsi 
palaikyti Amerikos visuome
nėje laisvos Lietuvos vardą. 
Konferencijos šūkiu nurody
ta: Už Amerikos pergalę, už 
laisvą pasaulį, už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. 
Taip pat buvo prašoma apsi
spręsti, kaip pasielgti su li
kusiais nuo birželio 13 d. pa
rado pinigais — ar juos pa
likti tai bendrai lietuvių or
ganizacijai ar savo dalį atsi
imti. Kvietimas į konferenci
ją priimtas ir atstovai išrin
kti J. Buivydas ir J. Ambra
zaitis. Pinigų klausimu kilo 
lermas. Skyriaus vicepirm. 
J. Kairys, bolševikų pataikū
nas, reikalavo likučius per
duoti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Jam buvo atsakyta, 
kad mes neseniai davėme 
ambulansui $500 ir dirbtuvė
se darbininkai aukojo po $1 
ir, jei reiks, ir vėl galėsime 
duoti daugiau, bet pinigus, 
likusius nuo parado reikia 
palikti bendrai lietuvių or
ganizacijai, kad ji dirbtų 
naudingą patriotinį darbą.

Sekretorius C. Neciunskas 
kalbėjo apie demokratų pirm 
Farley ir sen. Mead. Jam su
sirinkusieji pastebėjo, kad 
kalbėtų apie reikalą; jis su
pykęs su kumščiu trenkė į 
stalą ir rėkė, kiek galėjo, 
kad.jo nemokytų. Pirm. V. 
Zaveckas jam padarė pasta
bą, kad kalbėtų apie reika
lą. Neč. išbalęs rėkė numo
siąs pirmininką nuo „stei- 
džiaus.” Susirinkę bolševikai 
pakėlė triukšmą. V .Zavec
kas pastebėjo nusiraminti.

Triukšmadariams susėdus, 
Neciunskas toliau tęsė savo 
kalbą. Girdi, jis nebūtų prie
šingas tai organizacijai pali
kti pinigus, bet kad ten yra 
tokie Laučkai ir kiti... Tada 
nariai šoko ant kojų ir klau
sė: o ką prieš Laučką gali 
sakyti? Pirmininkas taukšte 
Įėjo plaktuku į stalą ir lie
pė sekretoriui atsisėsti ir na
rių nepykdyti. Vargšas žmo
gelis išbalęs, drebėdamas nu 
tilo ir atsisėdo. Buvo balsa
vimas. Už palikimą pinigų 
pasisakė 38 nariai, o prieš 
19, kurių tarpe ir Linkus Jr.

Priešinosi bolševikai ir de
speratiškai triukšmą kėlė, ži
noma, dėl to, kad tame laiš
ke buvo kalbama apie lais
vą, nepriklausomą Lietuvą, 
nes jie nenori to matyti.

V. Daubaras pasakė, kad 
C. Neciunskas jį ir mušti no
rėjęs Pildančio j Taryboj ir 
išmest laukan už rėmimą to 
laiško.

Prie ko prieita! Daužyti 
stalus, rėkauti, koliotis, se
ną žmogų grąsinti mušimu!

Delegatas pranešė, kad 
dirbtuvės nesmarkiai dirba, 
bet visos dirbinėja; daugiau 
naujo nieko svarbaus nebu
vo pranešti.

Gintaras.

£ Lietuviška

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakarę 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N.
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Prof. A. ŽIDANAVICIAUS
MUZIKOS MOKYKLA

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS
PROSPECT HALL

263 Prospect Avenue Brooklyn, N. Y.
Tel. STerling 8-0777

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
REZIDENCIJOS ADRESAS:

807 Riverside Dr., New York City
Tel. WAdsworth 8-4251

REIKALINGAS DŽENITO- 
RIUS

Prižiūrėti 8 šeimynų mo
dernų namą su centraliniu 
apšildymu. Du arba 4 kam
bariai gyventi. Gera proga 
senyviems žmonėms pagy
venti puikiuose kambariuose 
ir patogioje apylinkėje.

J. P. Mačiulis, 8656 85th 
St., Woodhaven, N. Y. Tel.: 
Virginia 7-1896.

PRIEŠ GEMBLERIUS

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia nusistatė bū
tinai išnaikinti visus mieste 
apgavikus, gemblerius. Jis 
įsakė policijai areštuoti gem
blerius, konfiskuoti visus į- 
rankius naudojamus priga- 
vystėms.
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Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

ALUDE
KARŠTI UŽKANDŽIAI

KASDIEN
Patogi vieta užėjimui 

su MOTERIMS
RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
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KULTO!

SA

EINA K

Spalių-October 2, 194;

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered as Seo 
Office at Broo]

fe"SALIAM
1 žinių agentū-
Tjfanešimus a- Washingt 

padėtį Lie- vadovybė p 
Jįe skelbia- lių 3 d. jap 
J 3 ir kitose kelti savo 
j.^ų policija linius į Gus 
Ifloti naciams vieną iš SaL 
Ljsekiojime. pės. Šis ban 
iįtama, ko- brangiai ka

vieną iš Sal

l-įrantama, ko- brangiai ka 
įuy tikslai, lakūnai pats 

Eo, kad Lie- nll šarvuoti! 
įdymą savo vienuolika le

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. tfSwiat” šiž.

Tel.

>ą savo vienuolika lė 
jlai, kad ten se amerikiec 
•savivaldybės JŲ lėktuvų, t 
jų žinių, kad =

A nukenteda-

laikraščiai 
pranešimą.

Apreiškimo 
Parapija

>tnvos Pa- 
itenio nume-

KOV<

Šv. Vardo dr-jos susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, spa 
lių 4 d. tuojau po sumos. Pra
šomi visi draugijos nariai da 
lyvauti. Turime daug svar
bių reikalų apkalbėti. Drau
gijos nutarimu, kalbėsime 
dalį Rožančiaus už Lietuvos 
intenciją. Būtų labai malo
nu, kad kodaugiausia drau
gijos narių kalbėtų rožančių, 
ypač spalių mėnesyje.

Turint tai dėmesyje, pasa
kytina teisingai, kad mūsų 
draugija turėtų būti vienin- 
gesnė, tvirčiau veikti ir dau
giau rūpintųsi savo reika
lais. Arti ir toli siaučia pavo
jai Bažnyčiai ir Tautai. Rei
kalingas budrus budėjimas, 
vieninga veikla, griežtas su- 
siklausimas.

Draugijos Valdyba.

• „Amerikos” metine va
kariene bus gruodžio 13 d., 
sekmadienį, „Amerikos” bi- 
liai prašomi šią dieną pasi
žymėti.

IŠNUOMUOJAMA

4 patogūs, gražiai ištaisy
ti, šviesūs kambariai. Susi
siekimas labai parankus, ar
ti kelių linijų. Sąlygos priei
namos. Kreiptis ten pat prie 
„janitoriaus”.

242 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Aicoholic Beverage Control Law at 
143 Driggs Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE PIOTROWSKI
142 Driigs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 17“ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3230 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM T. MANNING
3230 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1C7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANTHONY PALAZZO 
478 Kings Highway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
258 Prospect Pk W., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

TREASURE FOOD MARKET. INC.
258 Prospect Pk W., Brooklyn. N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has beer issued to the undersigned 
to sell wine & Liouor at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 3901 5th Ave.. Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL B. NOVOK
3901 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
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atlaidai pn gi pasisako 
įsiklausomy-

40 vai
spalių 4 d. per sumą. F 
dos vakarais spalių 4 - jj) ir lenki 
7:30 vai. vak. Pamoksi 
kys: sekmadienį — k 
Stašaitis, pirmadienį — įtyir rašą 
Ig. Kelmelis, antradū -^eko lygs- 
kun. M. Kemėžis .Visi ^kadanors 
čiami atsilankyti.

ibąir rašą

□angliškose 
u kitu neuž- 
i patriotinių

Vyčių šokiai nežiūri 
delio lietaus, rugsėjo 
gražiai pavyko. KonU ir skun- 
pirm. Fl. Bazilienė v 
dėkoja.

Mergaitės skautės p 
darbą. Klebonas kun. . 
nius dėkoja pp. Fl. I ,

aro šmeiž- 
s jie perda- 
uevikų laik- 
iivkščiausia 

sabaisi.
gali būti

Washingto 
d. prezident 
pasirašė Ko: 
kainų ir alg 
statymą, kur 
labai plačias 

Naudodamž 
prezidentas 
veiklos. Spal 
steigė Ekom 
lizavimo įstai 
rektoriumi p; 
šio Teismo 
F. Byrnes, ki 
reigas prade; 
5 d. Iš Vyr 
Bymes atsis 
aus, namų 1 

minio gyveni] 
Byrnes turės 
sakomybę. Jc 
algų ir prekii 
rymas, pelnai, 
ymas, vaisi 

skyrimas.

priešinosi kova 
rį, kad komuni 
pasaulyje kovanei, Dorothy Jesulet

Bernice Szostak uz VI . leiiltas u
vimą pernai ir sutiki! įjtofaj. k ? , š k 
liau darbuotis. j M hint (P T.

Kaip tautos atstovų i
Visi maloniai 

dalyvauti.
kvi

Mirė geras parapija 
Šidlauskas, „Amerikos 
tytojas.

a" pradėjo 
agentu ir 

.risi esame 
s tikrųjų

b „Dirva”
Elena P etronytė išpi katali- 

už M. Maciaszek. Jos 
yra vienas seniausių 
jiečių.

ialyky. Ap
stus „rim
uliams” 
hm Ame-

LIEPOS ŽIEDU, PIRMO KUOPI į su tauti-

tautos atstovų i 
70 komunistų, < 
tik vienas, kas 
turėti atitinkan 
abiejų valstybii 
moralei ir politi

TIKRAS BIČIŲ rįjs Girdi . .
MEDUS koje-

Turime žinių, 
kos Raudonasis 
širdžiai rūpina 
tremtinių likimu 
mėse. Jo atstov 
stengiasi surast 
ir pagelbėti jien 
su savo giminei

Galima tikėtis,(1007c PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai El

Įrašo žmo-
<$į metų galimumų organ

Gai

Saldi -lie kalbėjo
&Sv«

gelbėti Rusijoje 
tiems Lietuvos z 
anksto reikia ta 
Lietuvai Gelbėti 

iiių tautos kitos šelpimo oi 
daug tra- turėtų susilaukt 

bent ko- lietuvių visuomt 
įtis, kas mos. Rudens ir ži 

•’ bs pa- tarpiai geriausiai 
* svarbūs

Onės vie-

1 kas ski-

KONČIAUS BITININKE
57 Battery SU, No. Abington, Mi 

šimtas dolerių dovanų, kuris įrody 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai 
5 svarai ..............
Galionas .............
5 Galionai ........

SIUNTIMAS APMOKI!
KONČIAUS BET

57 Battery St.
No. Abington, D

Galima gauti ir

„Amerikos” Admi
222 So. 9th St, Broo

&

Ė

lumui išplėsti.
— 4. _

Yra kilęs suma 
lių 24 d. paskelb 
Amerikos Lietuvii 
nų Pirkimo Diena 
rūpinasi Isabelle 
merikietė lietuvai 
kad tą dieną lietu 
šalyje turėtų mas 
rinkimus, kuriuose 
tinami bonai ir j 
pasižadėjimai ko 1 
jų pirkti.

Tokios tautinės 1 
nėra turėjusi nė ' 
tautinė grupė, išs 
liose valstybėse, be 
je šalyje. Jos tink; 
vedimas būtų laba 
Amerikos karinėm 

— -įfytojil- goms. Tik mums ai
HAVe™!yeL8_’?ilK .^laikas labai trumj 

ar nebūtų geriau 
kitą dieną, lapkrie 
Iki tol būtų galim; 
nizuoti Bonų Platii 
mitetus visoje šaly 
viename mieste ir

■i pergalės 
ir ne-

yra 
Svirno 
M) trail- 

>Wo.So- 
adresu 
liepa- 

nei so- 
Telephone Resj Jogailai!,
ev 7 - 1670 ^j^ataty-

JOSEPH VASTUqts tauti-

Mortgages Loaned and H 
496 Grand St, Brooklyn 'orfflan 
87-3? 90lh St., Woodhaven^ P^' 
-------------- ——--------—j kalbėto- 
-------------------------------- -j^s ryš-
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