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AMEREKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTADIENĮ

kova, 
šventė.

i^mūs draugai.
i • • • 
nuo jįj bėga.

’etrika
1YTOJAS)

Ii Street

TeL% i
Vau' lių 28 d. sukako dveji 

ATti cicnl i i rx 4cno_ 
Penkta^ italai užpuolė

r177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

?et, [
Williamsburgh Bridge Plaza.

kai Mussolinio įsa- 
’ "s grai- 

išies jėgos pirmą kar
ine kare Europoje su- 
kietą riešutą. Italai 
įjoję buvo taip įsiklam- 
kad narsieji graikai 
ivo beveją juos ir iš 
ijos. Mussolinio 
ada turėjo ateiti pats 
Idovas Hitleris.

gel-

■šioji Graikija šiandie 
augiausia kenčia badą, 
i žmonių joje kasdien 
1 badu. Jie miršta to- 
tad norėjo būti laisvi, 
asirinko kovą dėl lais-

4-7142

DAINIŲ PALOflį
GERIAUSIOS ROSIES

Jžkandžiai, Kava, Arbata, Hoterika ir Anglija nepa-
ros—VAKARIENE Gei^1
Intas namie ii geriausios nnetgį
’arengimams priimami užsakyjuį

Juozas Gintus
st,

sto vadovy- 
/ashingtono 
larbų ma- 
s Brookly-

NOTICE is tete f, 
GB 63J6 buka* 
to sell bes, M m 
of the AltoHt £ 
362 Stuyresait 
County of Kisp, 
premises.

Sher's įf 
362 Stuyvemt b.

a graikų. Kas mėnuo 
r • iš Kanados plaukia 

. ams 15,000 tonų kvie- 
Perkama maisto Tur- 

fo.p ir Šveicarijoje. Ame- 
j kas mėnuo graikams 
I stengiamasi surinkti 
inas dolerių.

GVADALKANALE ATSILAIKOMA!
Washington. — šios sa

vaitės pradžioje Gvadalka- 
nal saloje ir jos apylinkėje, 
Saliamono salų ribose, vyk
sta didžiulės kautynės ore, 
sausumoje ir vandenyse. 
Japonai stengiasi atsiimti 
svarbias Gvadalkanalo sa
los pozicijas, kurių jie ne
teko prieš du mėnesiu. Ja
ponams pasisekė išlaipinti 
stambius kariuomenės dali
nius saloje, o aplink salą 
sutraukti daug laivų. Salo
je amerikiečių pozicijas gi
na marinai ir sausumos ka
riai.

Spalių 26 d. šiaurės rytuo
se nuo salos amerikiečiai 
sunkiai sužalojo japonų lėk
tuvus 
vieną 
trą 
laivą
timoje vietoje amerikiečiai 
nuskandino japonams du

išvežiojantį laivą ir 
kreiserį, sužalojo an- 

lėktuvus išvežiojantį 
ir kovos lėktuvą. Ar-

Prezidento Simus
Yra Fronte

SĖS
k RETAIL
i LIQUORS

įlių 28 d. čekoslovaki- 
sunit lepriklausomybės šven- 

a paminėta čekoslova- 
nepriklausomybės pa- 

imo 24 metų sukaktis.

naikintojus, torpedavo lėk
tuvų vežioto ją, numetė bom
bas ant dviejų kreiserių ir 
sužalojo vieną naikintoją. 
Šiose kautynėse amerikie
čiai neteko dviejų mažų lai
vų.

Spalių 26 d. laivynas pa
skelbė, kad rugsėjo 15 d. A- 
merika neteko lėktuvų išve-

Wasp” laivo, kurs 
dol.

torpedas. Di- 
narių daugu- 
Laivo kapito- 

išliko, bet 
Shea,

žiotojo 
kaštavo 20 milionų 
Wasp buvo Saliamono salų 
sargyboje. Jį pavojingai su
žalojo japonų submarinas, 
paleidęs tris 
džioji įgulos 
ma išgelbėta, 
nas Sherman
žuvo jo padėjėjas 
kurs herojiškai vadovavo lai
vo gesinimo darbui.

Spalių 26 d. vakare taip 
pat pranešta, kad japonai 
sunkiai sužalojo kitą Ame
rikos lėktuvų išvežiotoją.

Washington. — Prezidento 
Roosevelto sekretorius Ste
phen T. Early spaudos at
stovams pranešė, kad visi 
keturi prezidento sūnus yra 
atsakingose kariuomenės 
vietose:

Majoras James Roosevelt, 
34 metų, vyresnysis sūnus, ! 
yra su marinais pietvakari
niame Pacifike, bet dabar 
yra susirgęs.

Pulk. Įeit. Elliot Roosevelt, 
32 m., yra su kariuomenės 
aviacijos daliniais Anglijoje.

Leit. Franklin D. Roose
velt Jr„ 28 metų, yra vie
name naikintuve šiaurės 
Atlante.

Leit. John Roosevelt, 26 
m„ yra k ur nors Pacifiko 
Vandenyne.

Tretininkų Suvažiavimas Pavyko

Danu Karaliusc.
Silpnėja

ATLANTO ČARTERIS VISAI ŽMONIJAI
VISI BALSUOKIME

Lapkričio 3 d., antradie
nį, visoje šalyje bus rinki
mai į Kongresą ir kitas 
svarbias vietas. Kviečiame 
visus piliečius atlikti savo 
prievolę — balsuoti. Visi 
naudokimės demokratinėmis 
teisėmis ir laisvėmis.

Čeku Švente

45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Washington. — Wendell paskelbtus dėsnius. Liepos 

L. Willkie pareiškimai per 23 d. per radiją Hull taip 
. radiją, kad rytų pasaulyje pareiškė:
. nepasitenkinama Atlanto
į Čarteriu, kurs esąs skiria- tokią santvarką, kuri duos 
> mas tik Vakarams, sukėlė kiekvienai tautai, didelei ar 
, daug kalbų sostinėje. Spau- mažai, didesnį užtikrinimą 

z-1 rre rre 4- rre 4- ▼ rre re w rre rxi Im 1 e-v -w re -wre vi not r re rre 4- re 1 y rre z-7 re on v* rre

Atlanto Čarteris yra už

pastovios taikos, didesnes 
progas savo siekiams į lais
vę įvykdyti ir didesnius ga
limumus medžiaginei pažan
gai.”

Atlanto Čarterio trečias 
straipsnis „pripažįsta vi
soms tautoms teisę pasi
rinkti savo vyriausybę bei , 
jos formą.” Atlanto Čarte
rio autoriai nori, kad „su
vereninės teisės ir savaran
kiškas valdymasis būtų su
grąžintas toms tautoms, ku
rios neteko jų prievarta.”

Atlanto Čarteris yra vil
tis visų pavergtų tautų. 
Jis užtikrina laisvą ateitį ir 
lietuvių tautai, kurios su-

dos atstovai pasikalbėjime 
su prezidentu Rooseveltu 
'paklausė , kaip plačiai su
prantamas Atlanto Čarte
ris.

Į ~ Prezidentas Rooseveltas 
į tą klausimą taip atsakė:

„Yra visiškai aišku, kad 
Atlanto Čarteris yra skiria
mas visai • žmonijai, kaip 
Valstybės Sekretorius ir aš 
esame jau keletą kartų ank
sčiau sakę.”

„Atlanto” vardas pasi
rinktas vien todėl, kad šis 
laisvės dokumentas pasira
šytas Atlante, kur 1941 m. 
rugpiūčio 14 d. Roosevelt ir 
Churchill buvo susitikę.

Valstybės sekretor. Hull kurtą laisvą ir neprklauso- 
keletą kartų yra pasisakęs, mą valstybę pirma prievar- 
kaip Amerikos vyriausybė ta užgrobė Sovietai, o dabar 
supranta Atlanto čarterio trempia nacių Vokietija.

Lietuviams draugingos vo
kiečių pavergtos Čekoslova- 
k i j o s nepriklausomybės 
šventė buvo spalių 28 dieną. 
Čekoslovakija turėjo apie 15 
mil. gyventojų, kurių tarpe 
katalikų apie 73%.

Tarp. Lietuvos ir Čekoslo
vakijos vyko gana didelis 
kultūrinis bendradarbiavi
mas, daug lietuvių yra stu
dijavę Čekoslovakijos uni
versitetuose, ypač jų inžine
rijos ir karo mokyklose.Stockholm. —•. Danijos 

karalius Kristijonas, susi
žeidęs spalių 17 d. pulda
mas nuo arklio, susilpnėjo. 
Jis dabar susirgo plaučių 
uždegimu, ir jo sveikata e- 
santi labai silpna. Danijos 
valdytoju Kristijonas pa
skyrė savo sūnų Frederiką.

Sosto
Frederikas 
na Ingrida 
Amerikoje 
to svečiai 
muose.

NOTICE is My p,
GB 6433 his tee

$ the1 AtaU“£ vai ir lietuviai jau se- 
-5 Snm”-er-A'!a ■ rra draugiškos tautos.

MRTONEiE jungia- seni istoriniai 
inimai ir ryšiai. Čekai 
kvietęsi Vytautą Didį- 

fo karaliumi. Čekai rei-

County of Kirs »i 
premises, 

r
Estate of La 

Sumner An.345that License No. 
:o the undersigned 
rider Section 107

Control Law at 
■ough of Brooklyn, 
consumed off the

N G. NISSEN
Brooklyn, N. Y.

tnat License No. 
o the undersigned 
nder Section lf’7

Control Law at 
ugh of Brooklyn, 
consumed off the

PRI
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
o the 'undersigned 
nder Section 107

Control Law at 
□gh of Brooklyn, 
ronsumed off the

YKA
Brooklyn, N. Y.

that License No.
> the undersigned 
nder Section 11-7

Control Law at 
ough of Brooklyn,!“ 
consumed on the £‘of the AicmoIk &“

ELES 
Brooklyn,

that License No.
> the undersigned 
ader Section 107
Control I.aw at 

rgh of Brooklyn, 
consumed on the

iKENNA, Jr. 
>f U. S.
Brooklyn, N. Y.

that License No.
> the undersigned 
r. at retail under
Beverage Control 

©rough of Brook- 
be consumed on

AM SKODIS 
Brooklyn, N. Y.

that License No.
the undersigned j 

i house to house 
Jcoholic Beverage i 
Brooklyn, County |

>SKY 
Brooklyn, N. Y.

that License No.
> the undersigned 
ider Section 107
Control Law at 

ugh of Brooklyn. I 
onsumed off the ■

CHENESKI 
oklyn. N. Y. (T)

that License No. i
> the undersigned 
ider Section 107
Control Law at 

igh of Brooklyn, 
onsumed off the

BY 
klyn, N. Y. (T)

;hat License No. 
the undersigned

ider Section 107 
Control Law at 

igh of Brooklyn, 
onsumed off the

NOTICE is bath p 
GB States , 

oi tte 3aug Pagarbos Lietu- oi tne Aioo&jf ifc B 
510 Knideibottel:.: 
County of Kicp, hi 
premisa.

JUE.
510 Knicksbtie.’ h.

NOTICE ii bate p 
EB 434 bu besi si 
to sell beer, £ te 
of the AlooMk Eres 
728 Kings Hįmr. h 
County of Kings, >> 
premises.

ALTO’S DEI
728 Kings Higkn?.

N. Y.

r pokariniais laikais.
5 tautinės šventės pro- 
jnka tik palinkėti čeko- 
kijai greičiau susilauk- 
isvės ir vėl artimai 
'adarbiauti su laisva 
va.
j —* —
icagoje spalių 25 d. 

E^wtatai|vos adresu trys įžy- 
| amerikiečiai pareiškė 
iausias viltis ir drąsius 
jimus. Tie trys vyrai—

gu- 
atorius Green ir mayo- 
Kelley.
j amerikiečiaai dalyva- 
v. Jurgio parapijos 50 
į sukakties minėjimo 
mėse. Visi jie pasisakė 
aisvos, nepriklausomos 
uvos atstatymą.

to sell beer, it te 
of the Alcoholx te 
2882 Gerrittsi te i 
County of Eup, b 1 
premises.

JOHN 11
2882 Gerrittsate^ vyskupas Stritch,
NOTICE i bate P 
EB 2064 bu tas •

833 Knickerbatel'-S 
County of KĖp. 
premises.

ANNIE ES 
833 Knickerbocker te

NOTICE ii bate P 
EB 626 hu be ite 
to sell beer, ii » 
of the AlaWit 
4524 Church Aisr •’

ietuva turi daug įžymių
hews r n iM’ ■ '■ '

4524 Church An,

UUOštlffi-

naiii

MES
(WO®1

Miistoi
Vaisiam
Sveikatai

igų. Amerikiečių lietu- 
pareiga— palaikyti su 
artimiausius santykius, 

uvai jie yra ir bus ne
rastai reikalingi.

uvęs Amerikos Japoni- 
ambasadorius Grew la- 

atvirai ir drąsiai parei- 
i, kad japonai yra labai 
ojingas priešas, kad ne- 
ia turėti jokių tuščių

Pirmasis New Yorko a- 
pylinkės tretininkų suvažia
vimas spalių 25 d., Kristaus 
Karaliaus šventėje, praėjo 
didžiausiu pasisekimu. Jis į- 
vyko Apreiškimo par. baž
nyčioje ir salėse, kun. N. 
Pakalnio vadovybėje.

4 vai. popiet bažnyčioje 
buvo įspūdingos pamaldos. 
Bažnyčia buvo tiesiog pri
kimšta, kaip per didžiau
sius atlaidus! Pamokslą pa
sakė kun. J. Liauba, pran
ciškonas. Įvyko graži proce
sija. Dalyvavo daug apylin
kės kunigų.

Iš bažnyčios tretininkai 
nužygiavo į par. salę, kur 
kun. J. Vaškys, pranciško
nas, skaitė paskaitą. Įvai
rių vietų tretininkai prane
šinėjo apie savo veiklą. Po
sėdžiui vadovavo kun. J. 
Aleksiūnas.

7 vai. vak. par. audito- 
riume įvyko iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo 
per 350 asmenų! Daug žmo
nių turėjo grįžti nuo durų, 
nes pritrūko vietų. Progra
mai vadovavo kun. N. Pa
kalnis. Kalbas pasakė kun. 
Dr. J. Starkus, J. B. Lauč- 
ka, kun. J. Balkūnas, kun.

J. Aleksiūnas, kun. K. Pau- 
lionis, kun. J. Vaškas, kun. 
B. Kruzas ir kun. J. Vaš- 
kys. Buvo labai įdomi, tu
rininga ir meistriškai išpil
dyta dainų programa, kurią 
atliko Apreiškimo par. cho
ro ansamblis ir solistės; 
šią gražią meninę progra
mą paruošė muz. Jankai.

Suvažiavimo dalyvių nuo
taika buvo nepaprastai gra
ži, pakilus. Apie tai teks 
vėliau daugiau parašyti.

Daugiau Kunigu

KONČIAUS^ įų lengvai tokį priešą nu- 
, „ -vi*

Simla 
matui ntn !*»*• rrew pareiškimu, japonų 

škė japonams reiškia 
medaiV uge saugumą, patriotiz- 

ir tikybą; japonai nie- 
a nepasiduos — jie tu- 
būti sumušti.

įpėdinis princas 
drauge su žmo- 
1939 m. lankėsi 
ir b uvo preziden- 
Hyde Park, na

Tėvai marijonai labai gra
žiai darbuojasi tarp lietuvių 
Argentinoje ir Uragvajuje. 
Vietos vyskupai yra paten
kinti jų darbu ir siūlo dar 
apie kokias tris naujas pa
rapijas, kuriose yra lietu
vių.

WILLKIE PAREIŠKIMAI PER RADIJU

radiją kalbėjo 
Willkie, nese- 
iš kelionės ap-

ANGLAI PRADĖJO PULTI EGIPTE
Delhi. — Indijoje 

didelė maliarijos 
i epidemija, kuri

Brooklyn, N. Y. 

hat License No. 
the undersigned 

der Section 107 
Control Law at 
rh of Brooklyn, 
msumed off the

MAN
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

der Section 107 
Control Law at 
gh of Brooklyn, 
>nsumed off the

SR
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned- 

der Section 107 
Control Law ax 
i of Brooklyn, 
msumed off the

MAN 
rooklyn, N. Y.

lat License No. 
the undersigned 

ler Section IO-7 
Control Law at 
i of Brooklyn, 
nsumed off the

N
Irooklyn, N. Y.

Kvorta, J sw* 
5 svarai — 
Galionas_ _ _ '
5 Galionai —

SIUNTDU-’1'
KONČIAUS^ komunistų spauda reika-

51
No. Atmerktų

Galima puti V

„Amerikos1'
222 So. Mh SL

verstas neapykantai, šmeiž
tui ir nesantaikai tarp lietu
vių skleisti skyriumi. Ša
lia p. Smetonos paveikslo 
dedami straipsniai, kuriuo
se Amerikos lietuvių kuni
gų „diduma” ir „Federacijos 
šulai” vadinami klerikalais, 
lenkų ir komunistų 
„aršiais Lietuvos 
kais.”

Jei tokių šmeižtų
jų oficialus bendradarbis 
ir toliau nepasitrauks nuo 
jų, turės būti aišku ir abe
jojantiems, kaip • ateityje 
elgtis nesantaikos nešėjų at
žvilgiu.

sebrais, 
išdavi-

skleidė

si-

ja, kad anglai teistų ir 
Hessą, buvusį 

lerio pagelbininką, kuris 
i anglų žinioje. Bet šiam 
aunistų reikalavimui yra 
.ūdoje ir per radiją ir 
ių atsakymų: 
less atlėkė į Angliją, kai 
Biją ir Vokietija buvo 
dradarbės; jei tuo laiku

JOSEPH^ is būtų nulėkęs į Rusi- 
; sako vienas balsas (N. 
Herald Tribune), tai jį 
ų pasitikę ir vaišinę auk- 
sji Sovietų komisarai.
Lntra, jei reikia bausti 
įsą dabar, tai ar neverta 
galvoti, ar jau niekas ne

ri atsakyti už Lietuvos, gale vis laimi, šiomis die- 
įtvijos ir Estijos užgrobi- nomis iš komunistų sukur- 
I 1940 m. vasarą? tų komitetų pasitraukė ra

šytojos Claire Booth ir F.
Dorothy

Telephone
EV7-16N

Mortwai** 
496 Grand St ' 
fflk

HAvem
RALPH

65-230^
Maspe-d

---------  a-
Kairas. — Spalių 25 d. 

anglų kariuomenė Egipte ' 
pradėjo žygį prieš vokiečius 
ir italus. Pirmos kautynių 
dienos davė gerų vaisių. 
Anglai prasilaužė pro mi- 
nuotas vokiečių ribas, pa
ėmė kelis tūkstančius 
laisvių, sunaikino daug tan- būdamas kunigų seminari- 
kų. joje jisai priklausė prie

Anglų ir jų sąjungininkų “ų bū-
lėktuvų jėgos dalyvauja vi- .v.
su smarkumu. Vokiečių a. ™ sudaręs slaptą lietuviškų 

v. . , v . . ., knygų platinimo organiza-viaciia si kartą žymiai silp- .- % t % i Y ciią. Savo pamokslais ir ra-nesne. Puolime dalyvauja . .. . 1 . . _ T .
ir Amerikos lėktuvai, kurie ftals Jls d.au? n^‘P«lna Iš
puolė vokiečių aerodromus. tuvos religiniame gyveni- 
Amerikos bombanešiai, drau
ge su 
Afrikos 
nėšiais, 
vežimių 
puolė 
čiams

Kun. K. Bizausko
Sukaktis

be

Anglijos ir Pietų 
vidutiniais bomb- 

puolė vokiečių sunk- 
ir tankų eiles. Jie 

ir pagalbą vokie- 
vežusiems laivams,

kurių du nuskandino.

Lietuvi u Kunigu

Plačiai pažįstamas ir my
limas pranciškonų provin- 
ciolas Lietuvoje tėv. Pran
ciškus Bizauskas mirė 1937 
metų spalių 27 dieną. Jau

New : 
siaučia 
(drugio) 
yra palietusi šimtą milijo
nų gyventojų. Kas ketvir
tas gyventojas serga ma
liarija.

Gydymą 
stoka kvinino, 
goję turima 
svarų, o reikalinga bent 
pusantro milijono svarų.

labai sunkina 
kurio atsar- 
tik 200,000

Spalių 2 6 d. 10:30 vai. 
vakare per 
Wendell L. 
niai sugrįžęs 
link pasaulį.

Savo kalboje Willkie pa
žymėjo visur radęs didžiau
sią pagarbą ir pasitikėji
mą Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, tačiau tai pa
garbai jau darosi kliūčių. 
Pasitikėjimą Amerika maži
nąs ne visų pažadų išpildy
mas, Atlanto Čarterio ne
aiškumas, Amerikos tylėji-

mas Indijos laisvės klausi
mu. Willkie pabrėžė, kad ry
tų pasaulio žmonės laukia 
imperialistinių siekių ir ko
lonijų sistemos galo.

Willkie pasisakė keliavęs 
laisvu, savo noru ir atlikęs 
tik kai kuriuos prezidento 
Roosevelto jam pavestus už
davinius. Karui pergalę už
tikrinti, Willkie pasisakė už 
antrą frontą Europoje ir 
Burmoje, kad būtų pagel
bėta Rusijai ir Kinijai.

STALINGRADO GYNIMAS STIPRUS

Santo Cerro (šventas Kal
nas) Trujillo, Domininkonų 
respublikoj, viršūnėje, kur 
Kolumbas 1492 metais pa
statė kryžių, dabar stovi 
kunigų seminarija.

šiaurinėje 
pietinės 
išstum-

Ak- 
pa-

Australijos Katalikų 
cijos narės mergaitės 
dovanojo kiekvienam Ame- 

me. Buvo Lietuvos pranciš- rikos katalikui jūrininkui 
konų atgaivintojas. po Rožančių.konų atgaivintojas.

Sibire Yra 10 Lietuvių Kunigų

Rusų kariuomenė, kaip 
skelbia Maskva, sulaikė vo
kiečių naują puolimą Sta
lingrade, ypač 
miesto dalyje, o iš
dalies vokiečiai esą 
ti.

Spalų 28 d. ryte 
mai pranešta, 
čiams pasisekę užimti 
naujas gatves, 
brangia gyvybės kaina.

Sovietų spauda labai pa
lankiai mini generolą Ro- 
dimcevą, kurio divizija rug
sėjo mėnesio gale atlikusi le-

papildo- 
kad vokie- 

dvi 
bet labai

miantį vaidmenį kovoje 
prieš besiveržiančiuosius 
miestan vokiečius. Tai esąs 
jaunas generolas, turįs ka
rių pasitikėjimą.

Amerikon atvykęs amba
sadorius Standley pareiškė 
savo įsitikinimą, kad šią 
žiemą vokiečiai neužims nei 
Stalingrado, nei Grozny ar 
Baku aliejaus versmių. 
Drauge jis pareiškė savo 
nuomonę, kad Rusija kovos 
iki galo, be pasidavimo. 
Rusijos žmonių nusistaty
mas yra griežtas ir ryžtin
gas.

New Yorke komunistai ir 
jų pataikūnai visu įšilimu 
darbuojasi savo „vardui” 
pataisyti. Visu urmu jie 
stengiasi pasirodyti geriau
siais patriotais. Jų pastan
gomis yra sudarytas komi
tetas prieš valstybės sena
torių Coudert, kurs iškėlė 
komunistų „darbelius” vie
šose mokyklose.

Apgaulingu būdu komu
nistams pasiseka kartais ir 
žymius žmones įtraukti į 
savo tinklą. Bet tiesa galų

Tėvų Marijonų semmąri- 
jojoje Hinsdale yrtF... Jar 
34 klierikai, kuriems dės
to dirba 8 profesoriai. Nu
matoma, kad 
metų pabaigoje 
tinti į kunigus 
kai kurie iš jų
likti pagilinti studijų.

šių mokslo 
bus įšven- 
6, bet dar 
turės pasi

Renikim Misijas

Už penkis dolerius galima

__ i

•irvoje” įvestas ,,Lais- Hurst, publicistė
Lietuvos” puslapis pa- Thompson ir kiti.

Misijų kraštuose vargo, 
prispausti tėvai nekartą tie
siog į gatvę išmeta savo vai
kus. Bet kas pasiuntęs misi- 
jonieriams $5 (adresas: 
Father Bruno, S.V.D., Tech- 
ny, III.) gali išpirkti misijų 
kraštuose berniuką ar mer
gaitę, kuriuos misijonieriai 
galės išauklėti krikščioniš
kai.

Gautos patikrintos žinios,& 
kad drauge su kitais trem
tiniais iš 
išgabenti 
gai:

1. St. 
1889 m., 
klebonavęs Zarasuose, 
VI. Didžiokas, 
m., Panevėžio katedros vi
karas, 3. 
męs 1901
4. Juozas 
1909 m.,
5. Liuc. 
1915 m.,

6. VI. Mažonas, gim. 1881, 
marijonas, 7. Aleks. Milei- 
ka, gimęs 1881 m., Vyže
nų klebonas, 8. Petras Prun- 
skis, 69 metų amžiaus, Vil
niaus krašto kunigas, kle
bonavęs Palūšėje, bet dėl 
silpnos sveikatos paskutiniu 
metu negalėjęs eiti jokių 
pareigų, 9. St. Rimkus, g. 
1912 m„ Kražių vikaras, 
10. Dr. Juoz. Vailokaitis, 
g. 1880 m.

Iš visų dešimties 
tremtų kunigų tik 
yra žinomi adresai, 
dabar Sibire yra.

Lietuvos į Sibirą 
šie lietuviai kuni-

Baltrimas, gimęs 
paskutiniu metu 

2.
gimęs 1912

Aug. Dirvelė, gi
ni., pranciškonas, 
Kostrickas, gimęs 
Kelmės vikaras, 
Martušis gimęs 
pranciškonas.

šių iš- 
dviejų 

kur jie

Tarp liepos men. 1 ir 15 d. 
visoje Lietuvoje rinkti seni 
drabužiai. „Kauener Zeitung” 
rašo, kad iš jų frontui būsią 
gaminami nauji drabužiai.

Išleistas įsakymas, pagal 
kurį valdžios įstaigų valdi
ninkus galima perkelti į kitą 
tarnybos vietą. Tie valdinin
kai, kurie atsisako vykti į 
naują paskyrimo vietą, pa
leidžiami iš tarnybos ir siun- 
jčiami į priverčiamo darbo 
stovyklas. Jie gali būti nu
bausti ik 1,000 markių. Toks 
valdininkas gali būti priim
tas į valstybinę tarnybą ne 
anksčiau, kaip po vienerių 
metų.

Praėjo jau daugiau kaip 4 
mėnesiai, kai Vokietijos mi- 
nisterio okupuotose Rytų 
kraštuose Rosenbergo dekre
tu Lietuvoje ir kitose Pabal
tijo valstybėse įvesta „savoji 
krašto administracija” („sa- 
ivivalda”). Tačiau kaip anks
čiau, taip ir dabar vokiečių 
komisarai tebeleidžia įsaky
mus, kuriais tvarkomas vi- 
!sas Lietuvos gyvenimas.

Vargdieniu Seserų 25 m.
Nekaltai Pradėtos švč. P. 

Marijos Seserų Kongregaci
ja, arba, kaip Lietuvoje dau
giausia buvo vadinama, Var
gdienių Seserys, gavo savo 
įstatų patvirtinimą ir atski
ru vyskupo Antano Karoso 
dekretu buvo įsteigtos 1918 
metų spalių mėn. 15 dieną. 
Taigi, ši kongregacija pra
dėjo 25-tus savo gyvavimo 
metus.

Paskutiniu laikotarpiu, 
prieš bolševikų okupaciją 
vargdienių seserų kongrega
cijoje buvo 95 seserys, 18 
naujokių ir 16 postulančių. 
Jos dirbo mokyklose, laikė 
mokinių bendrabučius, tu
rėjo savo spaustuvę ir kny
gyną, iš kur yra paskleidu- 
sios daug gerų knygų.

Jos teikė nemažą pagalbą 
ir organizacijoms. Šiame 
darbe daug nuveikė dvi auk
štąjį mokslą baigusios, sa
vo veikimu pagarsėjusios, į- 
stojusios į vienuoliją Ona 
Labanauskaitė ir Apolonija 
Sereikytė.

Sukaktis
Okupacijų 

rys mirė, o 
Rusiją. Dvi 
su vyresnybės žinia slapta 
pasišalino iš bolševikų oku
puotos Lietuvos ir dabar y- 
ra Argentinoje, pasiryžusios 
savo jėgas aukoti darbui 
tarp lietuvių.

Dabar Amerikoje yra 17 
Vargdienių Seselių , profe- 
sių. Penkios iš jų darbuoja
si motiniškame name —Vil
la Maria (Thompson, 
Conn.) ; čia yra ir dvi novi
ces. Septynios profesės dar
buojasi Maranapolio kolegi
joje, penkios — Hinsdale se
minarijoje ir ūkyje. Dvi se
selės mokosi. Vargdienių 
Seselės turi ir bažnytinių 
rūbų dirbtuvę. Seserų skai
čius Amerikoje auga —šie
met padarė įžadus pirmosios 
Amerikoje baigusios novici- 
jatą seserys.

Steigiant Vargdienių Se
serų kongregaciją daug pa
sidarbavo arkiv. Matulevi
čius.

metu dvi sese- 
viena išvežta į 
gabios seserys,
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Mums draugingoji ukrai
niečių tauta susilaukė nau
jo vyskupo. Ta garbė teko 
jų vienuoliui bazilijonui Am
brozijų! Senyšinui. Jo kon
sekracija įvyko spalių mėn. 
22 d. Konsekravo šv. Mi

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

kalojaus bažnyčioje, Chica- 
goje, ukrainietis vysk. K. 
Bohachevski, graikų kat.
vysk. B. Takach ir Kana
dos ukrainiečių vysk. La-

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
HITLERIO 
TVARKRAŠTIS

Savo prakalboje Sportpa- 
laste rugsėjo 30 d. Adol
fas Hitleris užtikrino vo
kiečius, kad Stalingradas 
bus paimtas. „Dėl to bū
kit tikri”, jis tvirtino. Sta
lingradas betgi laikosi daug 
ilgiau, negu naciai kada 
nors sau tą vaizdavosi ir 
rusų priešinimasis stipriai 
suardė vokiečių armijos 
tvarkraštį. Tas vienas fak
tas, nekalbant jau apie ki
tus praeities neišsipildžiu
sius pranašavimus, būtų tu
rėjęs Hitlerį padaryti at
sargesnį su naujais prana
šavimais. Nežiūrint to, jis 
buvo užtenkamai „mulkis” 
ir davė vokiečiams pasiža
dėjimą, kad Stalingradas 
bus paimtas. Matyti, šį kar
tą jis tikėjosi esąs tikras 
savo pranašyste.

Bet dabar pasirodo, kad 
įvykiai dar kartą suardė 
Hitlerio tikriausias viltis.! 
Dvi savaitės po to, kai Hit
leris sakė, jog Stalingradas 
bus paimtas, Stalingradas 
ne tiktai laikosi, bet dau-

vyrų amžių, įtraukiant į 
ją 18 ir 19 metų vyrus. 
Prezidento siūlymas susi
laukė greito pritarimo iš 
Kongreso. Pereitą savaitę 
abejų rūmų karinės komi
sijos pritarė įstatymui į- 
traukti apie 2,500,000 18
ir 19 metų vyrų į draftuo- 
jamą amžių. Atstovų Rū
mai greit ėmėsi tą įstaty
mą išleisti ir to paties 
laukiama iš Senato.
KĄ REIŠKIA 
PRALAIMĖJIMAS

<
(Ištrauka iš Elmer Da

vis, Karo Informacijos į- 
staigos direktoriaus prane
šimo) .

Dabar Amerika jau turė
jo užtenkamai progų su
prasti, ką reiškia totalinis 
karas ir ką reiškia tokį 
karą pralaimėti. Mes žino- 
mes iš Prancūzijos ir iš bet 
kurios kitos nukariautos 
tautos pavyzdžio, kad pra
laimėti šiame kare reiškia 
netekti visako. Jūsų dirb
tuvės, bankai, įmonės ati
tenka priešui. Jis perima į 
savo rankas nuosavybės 
daugumą, mokėdamas už

dyka.
Vyskupas Senyšinas bus 

gal jauniausias vyskupas
Jungtinėse Amerikos Vals- 
stybėse: jis yra gimęs 1903 
m. Sename Sambore, vaka
rinėje Ukrainoje. 1923 me
tais įstojo į bazilijonų vie
nuolyną, o kunigu buvo į- 
šventintas 1931 m. Buvo 
vikaru prie ukrainų bažny- 
čio Varšuvoje, o 1933 me
tais atvyko į Jungt. Ame
rikos Valstybes, kur 1937 
m. liko Čikagos bazilijonų 
vienuolyno igumenu — vy
resniuoju.

Naujasis vyskupas malo
naus būdo, daug girdėjęs 
apie Lietuvą ir mielai at
sakinėjo į jam patiekiamus 
klausimus.

sas informacijas bendrai 
gamybos ir išteklių komisi
jai čia. Laukiama, kad at
sakymai į pasiuntinėtus 
klausimus bus gauti iki šių 
metų galo.

Pagal planą, prie kurio 
Karo Gamybos Komisijos 
pareigūnai dirbo kurį lai
ką, numatoma karinius ir 
minimalinius civilius atski
rų Jungtinių Tautų parei
kalavimus suderinti su tu-

gėja dargi ženklų, kad vo
kiečių armija būtų linkusi 
atsisakyti ir ilgainiui gali 
atsisakyti nuo Stalingrado, 
kaip nuo blogo biznio; ly
giai taip, kaip tai įvyko 
pernai metais su Maskvos 
puolimu. Vokiečių nuostoliai 
žmonėmis ir karo medžiaga 
buvo ypač žymūs; reikalas 
sukoncentruoti dideles jė
gas tie Stalingradu sutruk
dė plačiai užimtas karo o- 
peracijas kitose fronto vie
tose. Pagaliau, paskutinėj, 
bet ne menkiausioj vietoj 
yra tas samprotavimas, 
kad jei kovos ties Stalingra
du užsitęs perdaug ilgai, di
delis skaičius vokiečių ka
reivių gali susidurti su 
nauja Rusijos žiema vieto
se toli nuo lengvai apgi
namų centrų. Todėl, bent 
šiais metais, Hitleris gali 
dar pasigailėti savo žodžių 
apie Stalingrado paėmimą.
RACIONUOTA
VYRŲ PAJĖGA

„Mes mokomės racionuo- 
ti medžiagą; dabar mes tu
rime mokytis racionuoti vy
rų pajėgą.”

Šie prezidento Roosevelto 
žodžiai, pasakyti praeitą 
savaitę, rodo naują, didelį 
žingsnį į visuotinį, totalinį 
karą. Jų reikšmė yra labai 
didelė. Jie iškėlė problemą, 
kaip tinkamiausiai naudoti 
darbą karo gamyboj, davė 
perspėjimą, kad ta proble
ma turi būti išspręsta, 
dargi jei dėlto darbinin
kams šiuo tarpu tektų at
sisakyti nuo dabar turimų 
darbų. Jie numato galimy
bę draftuoti Amerikos vy
rus bet kokiems darbams— 
giriose, laukuose, dirbtu
vėse — kokie tiktai bus rei
kalingi pergalei mūšio lau
kuose pagreitinti. Jie nutie
sia kelią sudarymui iki 
1941 metų galo kovos ir in
dustrinės armijos iš 65,- 
000,0000 žmonių, kas yra 
pusė visų mūsų krašto gy
ventojų.

Prezidento žodžiai buvo 
ypatingai svarbūs dar ir 
tuo, kad jis iškėlė reikalą 
numušti į armiją šaukiamų

juos tiesioginiai ar netie
sioginiai popieriniais pini
gais, kuriuos jis tam tiks
lui atsispausdina ir po to 
tos dirbtuvės ir įmonės da
ro, ką jis nori ir moka jam 
pelnus.

Jeigu jūsų drabužiai, na
mų įrengimai ar kas nors 
kitas priešui patiks, jis tą 
paims iš jūsų. Jis nepa
vogs, bent ne visuomet, bet 
rekvizuos ir užmokės už tai 
popieriniais pinigais, kurių 
jis gali prisispausdnti, kiek 
tik jam patinka. Bet jūsų 
daiktai iš j ūsų bus paim
ti ir jūs jų nebematysite, 
o su pinigais jūs nežinosit 
ką daryt, nes nieko negali
ma pirkti.

Jeigu jūs esate ūkininkas, 
viskas, ką tik jūs augina
te, bus priešo paimta mai
tinti jo tautą; o jeigu jūs 
dėlto badausite,— tūkstan
čiai ir tūkstančiai Europoj 
jau mirė badu — viskas, 
ką jūs girdėsite, bus kokio 
nors riebaus ir persišėrusio 
feldmaršalo perspėjimas,kad 
nukariautieji turi badauti, 
nes pergalėtojai turi būti 
sotūs.

Pagaliau, pralaimėjimas 
reiškia, kad jūs galite būti 
pasmerktas vergauti —pa
smerktas su kokio nors 
Kvislingo ar Lavalio patai
kūnų pritarimu. Tokie ti
pai dabar yra žinomi vi
suose kraštuose, neišski
riant nei mūsų krašto. Jūs 
būsite pasmerkti vergauti 
ir kalti savo vergo rete
žius. Pralaimėjimas tokia
me kare reiškia, kad jūs 
netenkate visko, laisvės, 
nuosavybės ir dargi gyvy
bės, jei jūs drįstate saky
ti, kad jūs to nemėgstate.
„PLANUOJAMAS” ŪKIS 
ALIANTAMS PAREMTI

Kuriasi „planuojamas ū- 
kis,” kurs apima visą prieš 
Hitlerį kariaujantį pasaulį.

Visi Jungtinių Tautų na
riai buvo užkviesti patiekti 
sąrašą dalykų, kurie jiems 
yra reikalingi karo ir civi
liam reikalui ir taip pat 
duoti žinių apie jų ūkiškus 
išteklius ir patiekti tas vi

rimais ištekliais su tikslu 
pasidalyti lygiomis ir tuo 
pagreitinti Aliantų perga
lę.

Šis planas, Karo Gamy
bos Komisijos (WPB) pa
reigūnai sako, bus suderin
tas su karo strategijos di
džiuoju planu, kurį Alian- 
t ų karo vadai paruoš.

Turėdama tas informaci
jas, Jungtinė Gamybos ir 
Išteklių Komisija, į kurią 
dabar įeina Anglijos ir 
Jungtinių Valstybių atsto
vai, galės planuoti gamybą 
ir siuntimą karo medžiagos 
į Pacifiko ir Atlanto karo 
frontus ir reguliuoti laivų, 
orlaivių ar tankų gamybą, 
kaip karo padėtis to reika
laus.
BIDDLE REIKALAUJA 
MIRTIES BAUSMĖS 
SABOTAŽNINKAMS
General. Prokuroras Biddle 

kreipėsi į Kongresą prašy
damas išleisti įstatymą, 
kurs numato mirties baus
mę arba kalėjimą iki gyvos 
galvos už kiekvieną sabo
tažo aktą, už šnipinėjimą 
ir už kitokią pagelbą prie
šui.

Tokio įstatymo tikslas, 
sako generalinis prokuro
ras, yra bausti su atitinka
mai griežtomis bausmėmis 
visus asmenis, kurie, norė
dami pagelbėti priešui, vyk
do, bando vykdyti ar ren
giasi vykdyti sabotažą, šni
pinėti ar kaip kitaip kenk
ti. To įstatymo tikslas taip 
pat yra išplėsti dabar vei
kiančius įstatymų nuosta
tus ir tų asmenų atžvilgiu, 
kurie slepia priešo agentus, 
priešo tautų ginkluotų pa
jėgų narius, arba kurie prie
šo interesui yra įsitraukę 
į kenksmingą veiklą.

Asmuo, rastas kaltas dėl 
tokių prasižengimų, būtų 
baudžiamas mirtimi arba 
kalėjimo bausme iki gyvos 
galvos, arba jei teismas 
rastų galima, būtų baudžia
mas ir mažesne bausme. To
kie yra to naujai pasiūly
to įstatymo nuostatai.

Office of War 
Information.

— Kaip gerai, Ekscelen
cija, gyvuoja ukrainiečiai 
Naujajame Pasaulyje?

— Čia ukrainiečių yra 
pie 350,000, o gal net iki 
pusės milijono. Didžiausį 
vaidmenį jų tarpe turi ka
talikų Bažnyčia, kuri juos 
visus jungia, vadovaujant 
vysk. K. Bohačevskiui. Esu 
aš skiriamas jo pagelbinin- 
ku. Jei vienas vyskupas ne
suspėja visų reikalų atlikti, 
tai jau matyti, kad darbo 
daug. Religinės ukrainiečių 
organizacijos veikia gerai. 
Ukrainiečiai katalikai čia tu
ri du savo denraščiu, vieną 
savaitraštį ir du mėnesinius 
laikraščius. Tautinis ukrai
niečių judėjimas nėra labai 
stiprus, tačiau ukrainiečiai 
nori sulaukti nepriklauso
mos Ukrainos. Ukrainiečiai 
yra aiškiai priešingi ir prieš 
nacizmą, ir prieš komuniz
mą; ir jie nori matyti sava
rankiškai besitvarkančią lai
svą Ukrainą.

Ukrainiečiai ir lietuviai
Apie kaimyniškas dvi tau

tas Ekscelencija kalbėjo:
— Ukrainiečiai ir lietu

viai gerai sugyveno kunigai
kščių, kniazių laikais. Iš to 
laikotarpio mes paveldėjo- 
me gerus prisiminimus. Mes i 
norėtume, kad ši gero sugy
venimo nuotaika būtų ple
čiama ir laisvoje Amerikos 
žemėje tarp lietuvių ir ukrai
niečių. Aš, kada tik lietu
vius sutikau, vis pasiliko ma 
lonūs prisiminimai. Lietu
viai yra kentėję daug perse
kiojimų, užtad jie nusipelno 
simpatijų. Mūsų — bazilijo
nų — vienuolynas kitados 
turėjo stiprias pozicijas Lie
tuvoje, visa svarbioji jo vei
kimo jėga buvo Lietuvos že
mėse, taigi ir tas mane riša 
su Lietuva.

Amerikoje ukrainiečiai su 
lietuviais sugyvena gerai. 
Tegu Dievas duoda, kad tas 
gražus sutarimas būtų ir mū
sų tėvų žemėje —Europoje. 
Istorinį gražaus abiejų tautų 
sugyvenimo pavyzdį jau tu
rime.”

K. J. Prunskis.
____________

ATVAŽIAVO IŠ 
ARGENTINOS

Šiomis dienomis iš Bue
nos Aires į Pittsburghą at
važiavo Lietuvos pranciško
nų provincijos broliukas Pa
skalis Steponavičius, O. F. 
M. Iš Buenos Aires iki Mia
mi, Florida, jis atskrido 
lėktuvu, o į Pittsburghą at
važiavo traukiniu.

Argentinoje Br. Paskalis 
išgyveno trejis metus.Ten jis 
buvo pasiųstas savo virši
ninkų padėti Argentinos 
pranciškonams. Už jo dar
bą Argentinos pranciškonai 
užlaikė ir mokė Lietuvos 
pranciškonų provincijos klie
rikus. Prieš dvejus metus 
klierikams sugrįžus į Lie
tuvą, Lietuvon, grįžti ruošė
si ir Br. Paskalis, bet, ko
munistams Lietuvą okupa
vus, jis 1 iko pas pranciško
nus Argentinoje.

Br. Paskalis yra gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio apskri
tyje, Smilgių parapijoje. Su
sižavėjęs šv. Pranciškaus i- 
dealais, 1925 m., baigęs Pa
nevėžio mokytojų seminari
ją, įstojo į Kretingos Pran
ciškonų vienuolyną. Kaipo 
pavyzdingas ir gabus vie
nuolis vienuolyne jis ėjo 
svarbias pareigas. 1938 m. 
Pranciškonų ordino genero
lo jis buvo pakviestas į 
Romą, o paskui išsiųstas 
į Buenos Aires, Argentiną 
padėti Argentinos pranciš
konams.

Lietuvos pranciškonų A- 
merikoje viršininko T. Jus
tino Vaškio, O. F. M. rū
pesčiu ir jo pastangomis, 
Br. Paskalis Steponavičius 
atvyko į Jungtines Ameri-

Sodalietės Ir Kataliku Akcija
'(Paskaita Philadelphijos 

apylinkės sodaliečių Pirma
jame suvažiavime, 1942 m. 
spalių mėn. 11 dieną, šv. 
Kazimiero Parapijos salėje).

Didelės ir ilgos giedros, 
sausros neišlaiko nei kūd
ros, prūdai, nei maži eže
rėliai, upeliai. O ką jau 
kalbėti apie atskirus van
dens lašelius. Jie greit iš
džiūsta ir visai išnyksta. Tik 
ežerai ilgas sausras išlaiko. 
O mariose, okeane, kiekvie
nas ir mažiausias lašelis y- 
ra apsaugotas, laimingas, 
galingas kaip ir pačios ma
rios. Jis visų marių jėga 
laikosi. Visos marios jį 
sergsti, globoja, jį savo ga
lybe užstoja.

Mūsų tėvų tikėjimas, o 
su juo dora, tvarka ir vi
sokį gerovė šiandien išsta
tyti prieš didžiausią anti
kristo ugnį. Tik tas žmo
gaus didžiausias brangeny
bes — tikėjimą, dorą, tei
singumą, tvarką ir laisvę 
— išlaikys, kas yra susi
liejęs, paskendęs tikėjimo 
okeane — Katalikų Bažny
čioj.

Ką gi tas prakštikai reiš
kia? Dvasios ir kūno milži
no Pijaus XI žodžiais, tai 
reiškia būti veikliu nariu 
katalikiškame veikime, ak
cijoje. Katalikiškasis gi vei
kimas, akcija to paties Po
piežiaus žodžiais, reiškia — 
pasauliečių katalikų rūpini
mąsi visais savo tikėjimo 
reikalais, savo dvasios va
dų vadovybėje.

Kūdikius aprūpina suau
gę žmonės, bet šie turi pa
tys savimi pasirūpint.

Kol žmonija, tautos, at
skiri asmens tikėjimo sri
tyje — kūdikiai, Dievas as
meniškai, kartais net ste
buklingu būdu, rūpinasi 
jais. Bet mes, lietuviai, 
kaip tauta, sodalietės, tė
vų katalikų dukros, ar ga
lime to laukti? Ne! Ir dar 
sykį ne!

Tai kas gi jūsų tikėjimu 
pasirūpins? Kas tikėjimo 
srityje jums priklausomą 
darbą atliks?

kos Valstybes ir apsigyve
no Lietuvos pranciškonų 
provincijos vienuolyne Pitts
burghe, Pa., 310 Orchard 
St. Gyvendamas vienuoly
ne Br. Paskalis eis „Šv. 
Pranciškaus Varpelio” ad
ministratoriaus pareigas.

Džiugu, kad Lietuvos pran
ciškonų šeima Pittsburghe 
didėja. Jų įkurtame vienuo
lyne Pittsburghe jau gyve
na keturi lietuviai pranciš
konai. Netrukus atvažiuos 
dar penki Lietuvos pranciš
konai.

Už tikėjimą daug esame 
skolingi mūsų pirmtakū- 
nams, tėvams, mūsų para
pijoms, mūsų mokykloms. 
Mes džiaugiamės, naudoja
mės, didžiuojamės paveldė
tu turtu. Mūsų priedermė, 
pareiga tą turtą išlaikyti, 
palikti kitiems.

Tikėjimas yra doros, tvar
kos , visokios gerovės, tikro
sios laimės šaltinis. Per ti
kėjimą žmogus turi di
džiausią privilegiją — lais
vę čia ir amžinastyje. Bet 
tikėjimas uždeda pareigas 
ir atsakomybę: išlaikyti ti
kėjimą savo sieloje, palikti 
mūsų įpėdiniams, palaikant 
mūsų parapijas, palaikant 
jį visuotinoje Bažnyčioje.

Kaip tai atsiekti? O gi 
per katalikiškąją akciją, vei
kimą. Kuomet kiekvienas 
katalikas priklausys prie ar
timiausios katalikišk. drau
gijos ir taps jos gyvu, 
veikliu nariu. Akmenų, ply
tų ir didžiausios krūvos — 
niekai. Bet iš jų pastatyti 
namai — gražūs ir nau
dingi. Tinkama vieta kiek
vienai iš jų ir cementas tei
kia joms naudą, gyvybę. Ir 
milijonas atskirų vyrų tai 
tik avelių būrys. Bet 10- 
12 tūkstančių išlavintų, dis
ciplinuotų karių sudaro di
viziją, kas ir galingiausio
je armijoje sudaro didelę 
jėgą.

Katalikiškoji akcija žino
ma Bažnyčiai jau nuo pat 
apaštalų laikų, kaipo rū
pinimasis pavargėliais, mo
kymas katekizmo pasaulie
čių. Mūsų laikais skiriasi 
tik tuo, kad pakilus šėto
no suorganizuotai armijai 
prieš tikėjimą, dorą ir pa
tį Dievą, katalikai ir tai vi
si iki vieno tik susiorga
nizavę, susirikiavę priešą 
atrems, nugalės.

Ir liūto negyvo net ir pe
lė nebijo, ant jo šokinėja.

Gyventi — tai yra veikti, 
sako Pijus X. Katalikiškai 
gyventi, tai reiškia katali
kų dirvoje veikti! Žmogus 
yra tiek vertas, kiek jis nu
veikė.

Praktiškai, apčiuopiamai. 
Ką gi sodalietės gali nu
veikti? Daug, labai daug. 
Pavyzdžiui, Chesterio ma
žiausioje ir jauniausioje A- 
merikos lietuvių parapijoj 
neskaitlingas sodaliečių bū
relis paaukojo bažnyčiai iš
tisą eilę visokių, gražių, 
naudingų daiktų ir daikte
lių. Jo sudaro chorą, jos 
dalyvauja vaidinimuose, jos 
visame parapijos veikime. 
Bet kas svarbiausia, jos per 
savo mėnesines išpažintis, 
Komunijas, maldas, pado
resnį užsilaikymą yra pa
rapijos papuošalas ir dva- 
j sinis turtas.

Nuo šio suvažiavimo ] 
sidės sodaliečių gyven 
nauja gadynė. Bent tur 
taip būti. Nuo ko gi 
bar pradėt veikti? štai 
ko: Pirmiausia kiekvit 
sodalietė turi geriau si 
pažinti su Bažnyčios ž: 
čiu deimantu — Mari 
Sodalicija. Pažinus, esu' 
ras, 1 . _ 
tapsite dar geresnėmis 
dalietėmis.

O kaipo draugijos s 
parapijoje, tapkite krikš 
niškojo veikimo veiklioi 
narėmis.

Jūsų Dvasios Vadai 
gelbės jums gerus norus 
jūsų jėgas tiksliai sun, 
doti.

Kiekvienoje

ucija. jrazinus, esu .iiunnVAZ 
ją pamylėsi. Pamyl (D™ DALY V

. 25 d. Philadelphia1 
’tikrai nepaprastą 
z matyti didingą ir 
.įeiią, kuri suruoš
to Dienos proga, 
į dalyvavo 25,000 
įarių ir civilių. Ap
ima, parado gale- .

Kiekvienoje parapiji 4001’000 gX’ 1 
pagal reikalą, laiko apl buvo ’ i1

1 
i

1
1 

1

ijt šaligatvių, gatvių j 
> ant stogų, aikš- t

į pradžioje didingai 1 
įginkluotos pajė- ■' 
įnkai drąsiai žy- ' 
važiavo tankai su 
$ marinais. Dau- 1 
$1} kanuolių, au-

kybes ir sąlygas, veikla 
Ii šiek tiek skirtis nuo 
tų. Tas ne . svarbu. ' 
veik ir veik su žinia, 
dovybėje savo klebono, 
ba jo paskirto kunigo/ 

i arčiau ir apčiuopiamiau
Amerikos Episkopatas 

gino visus stengtis įste 
krikščioniškojo Mokslo I kulkosvaidžių ir 
lijos klubus-ratelius. 1 
kas, 1 
parapijose gali tai pada 
ti. Vietoj steigti siūvin jį Laivynas minė- 
kortavimo, nelabai pas : gyvavimo 167 me- 
mingus klubus, tverk’ 
krikščioniško 
bus, ratelius.

Antras labai svarbus 
svarbiausias dalykas, ta 
palaikymas lietuviškų c 
rų. vaidinimų. Kol skan fabrikų
lietuviška giesme musų b vaM kai 

T t/-»1 A'k 1 1 t z-14-ti iri O Iro H o i n a w *•
a ginklus, kad galė- 
riškinti priešus. Taip' 
daug oro pavojaus 
policijos, gaisrinin-

. I hro pabūklų. Tik- 
bet sodalietės vistjįkai nuteikė visus, 

t viršininkai vadova-

rų, vaidinimų. Kol skan 
lietuviška giesmė mūsų b 
nyčioj, lietuviška daina n 
sų estradose, tol mes t 
lietuviai.

Tapti savo tautos due 
kasiais, graboriais, tai 
didelė garbė. Palikit tą d 
bą kitiems.

iitį.
mokslo k £ygiavo civiliai 

.būriai, su savo be-, 
.’šūkiais. Po jų ėjo 
is su savo futbolo 
Ms ir kitokiais j

pynai karinio para-
Amerikoje šimtus lietu Jungtinių Tautų 

škų bažnyčių, eilę mok] alfabetine _ tvarka.škų bažnyčių, eilę mok] alfabetine tvarka, 
lų, akademijų, kolegiją, 1 Did. Britanijos 
nigų Seminariją ir vieni»k gvupę žmonių.

sekė Belgijos gru- 
Miečiai su savo la-

lynus sukūrė, pastatė 1: 
tuviai katalikai. Kam 
buvo per prasta, tie šii ^om uniformomis ir 
dien miršta valdžios pavi j gyvais paveikslais, 
gėlių prieglaudose, kiti 1 ~_---------------
žo svetimtaučių padus, i 
ba baigia tirpti komun 
mo lizduose. Visi jie j 
ne lietuviai ir ne katalike vi i 
Jūs esate lietuvaitės, gyi ' Mvalaiiskas 
nate lietuviškose parapij grabORIUS 
se. Per tėvus lietuvius j 
savo tikėjimą gavote; liet 
viška širdis jumyse plal 
lietuviškas būdas jus n 
kitų skiria. Jūsų paskir 
— lietuviškas parapijas i 
laikyti. Kiekviena parapi 
yra fortas, tvirtovės c 
lis. Visuotina Bažnyčia 
mūsų lietuvių laukia, k 
mes savo tvirtoves išlaik „ 
tumėm. Tame darbe lietuv ' 
bažnyčios parapijos lauki Radio programa 
nuo jūsų, brangios sodali pan. Beit 8:oop.m. 
tės, taip reikalingos pag 
bos.
mas,

W.5186

atlipama ir New Jersey 
valstijose

is valandoje prašau 
faktis prie manes

% -03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

*

Direktorius 

geras supra ^’as dzikas 
sodaliel '^Thompson Street 

Jūsų gyvas susiinteresav ^elphlfl’ Pa- 
_____  ____ Regent 2937

Jūsų 
kas yra

tikėjimo dalykais, jmas
sų veikimas parapijose, s 
teiks džiaugsmą Motin 
Bažnyčiai, jūsų klebonam 
parapiečiams, mūsų tautž 
jūsų tėveliams, o ypatin 
šimteriopai jums pačiom 
brangios jaunuolės!

Kun. Emil M. Paukšt

•i

Oliuos GRl

New Yorko miesto vad< 
vybė planuoja dienos mel 
pravesti orinio puolimo pi 
vojaus bandymą Visokis j 
dėjimas turėtų būti susta 
dytas. Žmonės turi bū 
namuose, saugotis žiūrėti 
per langus.

Katalikų Blaivininkų u: 
ja švenčia savo 152 met 
sukaktį Philadelphijoje.

Australijos darbininką 
pasisakė prieš agitacijas t 
gimdymų kontrolę.

Pilietybes Pamoko
Gražiai išleista knygut 

„Pilietybės Pamokos” gal 
ma gauti „Amerikos” adm 
nistracijoje, 222 So. 9th St| 
Brooklyn, N. Y.

%1JA IR KRIS
i ta STREET 

Telefonas:

fyretMSl.

RICHMOND
WHOLESA

Savininkai Liet 
PERKAME ČIA- 

P16 Richmond Street
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Nų° Šio jk f
sidės sotį?!
DauJ'a g2f “ “ “

taip būtį J I 
bar pradėt J 
k°: Pirįef 
sodalietė įji 
pažinti su J 
čiu deiu^J 
Sodalicija. p!Į _
ras, ją <>

dalietėmis. I ETUVIAI DALYVAVO SU VĖLIAVA 
0 kaipo 

parapijoje, 
niškojo veikį 
narėmis.

> žią eiseną, kuri suruoš- Įėjai matyti 
gelbės jumj 
jūsų jėgas 
doti.17’1 ‘ xx 1O.KJLO.KJ, V^IICIVVkJ, UU11U11UU0,

Kiekvienoje jčiuojama, parado galė- šūkiai. Katalikų kinų mo- 
pagal reH u-_:-; UZ, 
kybes ir sąlptojų. Visur jų buvo pil- užrašu 
Ii šiek tiek į* ....................... ' " ‘ ‘
tų. Tas ne i 
veik ir veiki 
dovybėje savu.
ba* jo paskir; ršavo ginkluotos 
arčiau ir apį s; ‘

Amerikos ,vo; važiavo 1 
gino visus jį muotais marinais. 

Į krikščioniškoj: bė visokių kanuolių, au

nladelphijos Žinios
f ---------------------
palių 25 d. Philadelphia Bet visų akis patraukė ki— 

1 |jo tikrai nepaprastą niečiai, savo gausumu, gra- 
gą — matyti didingą ir žumu, pasiruošimu; ten ga- 

i visą Kinijos 
Laivyno Dienos proga, religinį ir tautinį gyveni- 

ynėse dalyvavo 25,000 mą. Gyvieji paveikslai, jų 
onių, karių ir civilių. Ap- raštas, vėliavos, uniformos,
ynėse

cija

daug esame 
pirmtakū- 

mūsų para- 
mokykloms. 
s, naudoja- 
ės paveldė- 

priedermė, 
:ą išlaikyti,

žiūrėti apie 400,000 gy- kykla vaizdavo kryžių su 
į „Šiuo ženklu nu- 

— ant šaligatvių, gatvių galėsi.” čekoslovakai vaiz- 
ikryžų, ant stogų, aikš- davo savo pavergtą tautą, 
e. išgriautus namus, nužudy-
’arado pradžioje didingai tus žmones, Raudoną Kry-

> pajė- žiu gelbstint. Olandija vaiz- 
; jūrininkai drąsiai žy- davo savo tikėjimą į lais-

> tankai su vę ir prisikėlimą. Graikų
’ . Dau- orkestras tikrai narsiai at- 

_________ „„ _________________ ______ i- rodė, kurs ėjo paskui Šu
lijos klubui natiškų kulkosvaidžių ir rakintą ir pažemintą Grai
kas, bet < tokių karo pabūklų. Tik- kiją. 
parapijose gį
ti. Vietoj stg dvyno viršininkai vadova- Vengrai taip pat pasirodė, 
kortavimo, į paradui. Laivynas minė- nors be savo tautinės vė-

Daug nešta vėliavų, 
i kariškai nuteikė visus, draugijų ir amerikoniškų.

mingus klnfe 
krikščioniško: 
bus, ratelius.

Antras labi nr 
svarbiausias įeis 
jalaikymas fe ok

savo gyvavimo 167 me- liavos. 
sukaktį.

Paskiau žygiavo

KARDINOLAS RAGINA 
PIRKTI KARO BONUS

28 d. Jo Em.
Dougherty pa

atžvilgiu. Mums reikia or? 
ganizuoti daugiau tautiš
kais motyvais grupių. Y- 
pač neturime vyrų, dėvinčių 
tautiškus drabužius, ir 
mergaičių nedaug turime. 
Trūksta mums ir kitų žy
mių. Žinant, kiek mažai 
žmonių šiam paradui dirbo, 
galime tikrai pasidžiaugti, 
kad lietuviai nepraleido auk
sinės progos pasirodyti, kad 
mes norime būti laisvi, kad 
lietuviai nenori vergauti 
nei naciams, nei kitiems.

Lietuviai Phladelphijoj ti
krai daug laimėjo prisidė
dami prie parado. Lietuvos 
vėliavėlė
paveiksle „United Nations”; 
ten matei sukantis ratu lie
tuvių vėliavą. Ar tai ne 
gražus laimėjimas? Dėkingi 
turime būti to parado vy
riausiam vadui p. Juozui 
Kavaliauskui. Daug pagel
bėjo Z. Krivinskas, A. Dzi- 
kas,
kurs gražiai skelbė tą pa
radą ir ragino visus daly
vauti. Taip pat rengė dar
bininkus, kad galėtų eida
mi lietuvišką dainą trauk
ti. Prisidėjo ir visi tie, ku
re dalyvavo parade, žygiavo, 
kai kurie aukojo pinigais. 
Lietuviams visi dėkingi, 
nes tuo paradu lietuviai mo
rališkai daug laimėjo. Lie
tuvai vis dar blykčioja lai
svės šviesa.

buvo gyvajame

liet. radijo vedėjas,

ir

yra 
pi- 
ka-

pinigines mai- 
po karo gali

tuos bonus ir 
remiame savo

doros, tvar- 
rovės, tikro
ms. Per ti- 

turi di- 
iją — lais- 
astyje. Bet 

pareigas 
šlaikyti ti- 
)je, palikti 

palaikant 
palaikant 

žnyčioje. 
kti? 0 gi 
akciją, vei- 
kiekvienas 
ys priear- 
tišk. drau- 
jos gyvu, 
menų, ply- 
krūvos — 
pastatyti 
ir nau- 

ieta kiek- 
aentas tei- 
ryvybę. Ir 
vyrų tai 
Bet 10- 

zintų, dis- 
udaro di- 
ingiausio- 
ro didelę

Po geros pertraukos žy- 
civiliai giavo laukta lietuvių gru- 

tėjų būriai, su savo be- pe. Jau iš tolo galėjai ma
ls ir šūkiais. Po jų ėjo tyti trispalvę ant gyvojo 
okyklos su savo futbolo paveikslo - vežimo plevė- 
imandomis ir kitokiais 
įpuošalais. Ginklų fabrikų 
irbininkai vaizdavo, kaip 
e dirba ginklus, kad galė- 
j sutriuškinti priešus. Taip 
at ėjo daug oro pavojaus 

kasiais, grafe policijos, gaisrinin- 
didelė garbė, h 
........... Po grynai karinio para- 

o ėjo Jungtinių Tautų 
rūpės alfabetine tvarka, 
ia matei Did. Britanijos 
ėliavas ir grupę žmonių, 
'oliau sekė Belgijos gru- 
ė. Armeniečiai su savo la- 
>ai margom uniformomis ir 
gažiais gyvais paveikslais.

lietuviška gfe 
nyčioj, lietuve 
sų estradose.' 
lietuviai.

Tapti savo Ii

rija žino- 
nuo pat 
aipo rij
ais, mo- 
pasaulie- 

skiriasi 
us šėto- 
armijai 

į ir pa- 
r tai vi- 
lusiorga- 

priešą

;t ir pe- 
okinėja. 
i veikti, 
ilikiškai 
katali-

Žmogus 
c jis nu-

bą kitiems.
Amerikoje ši 

škų bažnyoĮ! 
ų, akademijų 

nigų Seminare 
ynus sukim,: 
.aviai katalh 

buvo per piK 
dien miršta nr 
gėlių priegkta 
žo svetimtaut 
ba baigia fe 
mo lizduose, ii 
ne lietuviai ir i 
Jūs esate lieta 
nate lietuvis!® 
se. Per tėvas i 
savo tikėjimą f 
viską širdis p 
ietuviškas bta 

i kitų skiria. B 
— lietuviškas:, 
laikyti. KiekrZ 
yra fortas, ta 
lis. Visuotina 
mūsų lietuviu '■ 
mes savo tvirti 
tumėm. Tame 
bažnyčios panr 
nuo jūsų, brarrt 
tės, taip reikt 
bos. Jūsų g® 
mas, kas yra 
Jūsų gyvas £ 
mas tikėjimo i 
sų veikimas pu 
teiks džiaugi 
Bažnyčiai, jfe 
parapiniams, 
jūsų tėveliams* 
šimteriopai 
brangios jam

Kun. Emil U

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

suojant, drauge su ameri
koniška 
matei
stovylą, Dėdę Šamą, jūri
ninkus, karius, šv. Jurgio 
par. benas tikrai gražiai 
vadovavo ir nešė tris vė
liavas, vidury plevėsavo 
Lietuvos trispalvė, iš šalių 
amerikoniška ir beno vė
liava. Orkestras energingai 
traukė maršą. Apie 20 lie
tuvaičių ėjo tautiškais dra
bužiais pasirėdžiusios. Mo
kyklos vaikučiai sudarė vie
nodą ir gražų būrelį. Žali 
vainikai ant galvų atrodė, 
kaip Lietuvos žaliuojantie
ji laukai. Žygiavo ir vyrų 
būrys ir kitų dalyvių. Visi 
dėvėjo ženklus, ypatingas 
kepures.

Lietuvių pasirodymas bu
vo geresnis už kai kurių 
kitų tautų, bet čia buvo ga
lima matyti, kaip mes dar 
silpnai organizuoti tautiniu

vėliava. Paveiksle 
lietuvaitę, laisvės

SIELŲ BENDRAVIMAS

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8819 East Thompson Street
- Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo {staiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktj.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

New Yorko 
vybė planuoja £j 
pravesti orinio 
vojaus bandy®* jj 
dėjimas turėti) 
dytas. Žmonės 
namuose, saugok

■ per langus.

Katalikų Blatu 
ja švenčia savo - 
sukaktį Philadfc:

oiamai. 
ali nu- 

daug. 
) ma- 
oje A- 
"apijoj 
iių bu
liai iš- 
gražių, 
iaikte- 
, jos 
se, jos 
likime, 
os per 
žiotis, 
pado-1____
a pa- ma gauti „Ameri^

Plauku spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus,

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Australijos &
pasisakė prieš
gimdymų kontrol-

Pilietybes ft
Gražiai išleisi 

„Pilietybes Pa®^’

dva- nistracijoje, 222 W

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

■y g y 
$

Brooklyn, N. I

Visų šventųjų šventė ir 
Vėlinės šiemet mums dau
giau sako, kaip kitais me
tais. Mat, šiemet jau daug 
mūsų brolių ir seserų gali 
bendrauti tik dvasiniai. 
Tūkstančiai lietuvių atskir
ti, tūkstančiai žuvę ir žū
na. Vieni kitų nebegali ki
taip susitikti, kaip tik dva
siniai, malda ir gerais dar
bais bendrauti. Tose dieno
se atsiminkime visus lietu
vius, išblaškvtus, badaujan
čius, šąlančius, kankina
mus, sergančius, našlaičius, 
nelaimingus lietuvius visuo
se pasaulio kampuose.

Mirusius atsiminkime sa
vo karštesne malda ir atsi
dūsėjimais. Gyviems rody- 
kim gailestingą ranką savo 
aukomis, kaip tik kas iš 
mūsų paprašys, ar ir tada, 
kada mes tik galėsime jiem 
padaryti gailestingumo dar
bą. Padarykim šį sielų ben
dravimą tikrai veikliu ir 
naudingu kiekvienai lietu
viškai sielai.

Philadelphijos lietuviai su- 
įsirinks į šv. Kryžiaus kapi
nes, prie tūkstančių lietu
vių kapų, kur 
jungs sielų 
Tai t i k r ai 
protys kartą
daugiau bendrai prisiminti 
ir pasimelsti už tuos, kurie 
gyveno kaip mes gyvenom 
ir kurie nuėjo ten, kur mes 
rengiamės keliauti.

Rugsėjo 
kardinolas 
skelbė savo arkivyskupijai 
raštą, kuriame sako:

„Amerikos valdžia krei
pėsi į mūsų šalies moteris, 
kad jos padėtų laimėt karą 
pardavinėdamos War Sav
ing Bonds ir War Saving 
Stamps. Tie bonai yra par
davinėjami nuo $18.75 
daugiau.

„Tas pardavinėjimas 
rekomenduojamas, kad 
niginiai paremtume šį
rą; taip pat, kad išvengtu- 
mėm pinigų nusmukime; 
ir, pagaliau, kad apsaugotu
me šalį nuo 
šaties, kuri 
būti.

„Pirkdami 
ženklus mes
kariškas pajėgas, duodame 
mūsų kariams maistą, gin
klus; juk iš tų karių ne
mažas skaičius aukos savo 
gyvybes už mūsų šalį.

„Tam tikslui esate prašo
mi pasinaudoti jau esamu 
Moterų Komitetu parapijoj; 
arba sudarytina moterų Ko
mitetas, jei dar tokio ne
būtų; Komitetą sudaro ke
turios moterys su pirmi
ninke kartu, kurios platin
tų Karo bonus ir ženklus 
dvasiškiams vadovaujant ir 
nurodant.

„Mrs. Charlotte K. Fay, 
Katalikų Moterų Sąjungos 
vadovė, 1706 Summer St., 
yra paskirta atstovauti ka
talikėms moterims mūsų 
diecezijoj tam darbui.

„Ji gali duoti parapiniams 
Komitetams reikalingų in
formacijų.

„Reikia gjiliai pabrėžti 
Jums, Kunige, ir jūsų žmo
nėms, kad čia yra gyvybinis 
reikalas laimėti šį karą; ir 
mums reikia prisidėti iš sa
vo pusės prie pergalės. To
dėl tuoj reikia sudaryti to
kį Komitetą iš parapijos 
moterų.”

nyčios vestibulyje. Jis pa
puoštas atitinkamais pa
veikslais. Komiteto narės 
pasikeisdamos pardavinėja 
ženklelius ir priima pasiža
dėjimus pirkti bonus. Taip 
pat registruoja jau pirktus 
bonus.

Darbo dienomis karo tau
pymo bonų ir ženklelių ga
lima gauti pas B. Mickū- 
nienę, 319 Wharton St., pas 
O. Barčienę, 336 Earp St. 
ir šv. Kazimiero par. kle
bonijoj. Dabar komitete jau 
dirba B. Mickūnienė, Ona 
Barčienė, Elzbieta Ariške- 
vičienė, Julija Baranauskie
nė, Agnes Ambrazienė.

Pirmą savaitę jau parda
vė už $800. Tai tik pra
džia. Labai daug žmonių 
registruoja savo bonus, kad 
galėtumėm gauti pažymėji
mą, kad lietuviai pirko, čia 
iškeičiami ženklai į bonus, 
kai jau būna pripildytos kny
gutės. Prie bažnyčios pa
kabintas plakatas su šū
kiu: „Neleiskime, kad šis

ST. CLAIRE, PA.

Sidabrinis Jubiliejus

Spalių 22 d. suėjo 25 me
tai, kai šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčia čia pastaty
ta. Tiesa, parapijai jau 30 
metų, betgi per penkeris 
metus neturėjo nei savo 
bažnyčios, nei klebonijos; 
reikėjo kur kitur laikyti pa
maldas, iki nusipirko nuo
savą vietą.

Įvairios iškilmės dabar y- 
ra dvigubai sukakčiai pa
minėti. Iškilmių diena bus 
lapkričio 1 d., prasidės iš
kilmingomis Mišiomis ir 
baigsis bankietu vakare.

Trumpa Istorija
Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapija įsteigta 1912 m. Jo
sios pirmas klebonas buvo 
kun. Kutas, kuris lankė pa
rapiją kas savaitė iš She
nandoah. Po to sekė kuni
gai Durickas, Raštutis, 
Miežvinis, Bula, Klevinskas, 
Matulaitis. Dabartinis

kurios lenkte lenkė galvu
tes Išganytojui, kuris lai
mino klūpojančią minią.

Kun. Justino Vaškio at
silankymu naudojosi treti
ninkai. Popietinėse konfe
rencijose jis pasakojo na
rėms įspūdingus atsitikimus 
iš šv. Pranciškaus gyveni
mo, aiškino regulas ir pa
pročius.

Viename susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: pirm, 
ir rašt. Bronė Mičiūnienė, 
vicepirm. Marijona Pavasa- 
rienė, ižd. Marijona Želio- 
nienė, naujokų mokytoja— 
Petronėlė Kukanskienė.

Buvo įvilktuvės vienos 
naujos narės, p. Jankaus
kienės.

Tikimės, kad narės gau
siau lankys mėnesinius 
sirinkimus. Visos labai 
kingos kun. Vaškiui už 
teiktus labai įvertintus 
mokymus.

su-
dė-
su-
pa-

MŪSŲ KARIAI

rašo,Kazys Baltrukonis 
kad labai gerai jaučiasi. Ir 
kaip nesijaus, kad ant sta
lo turi prikrautus bliudus 
apelsinų, obuolių, slyvų ir 

užkan- 
privalgo 
šviežios 
visokių 

kad ir 
šv.

tikrai susi- 
bendravimą. 
gr’ažus pa

motuose ar

RĖMĖ MISIJAS

Rasa

Phi-

šešėlis paliestų mus”, t. y., bonas kun. Petras P. 
neleiskime, kad nacizmo ir makis čia dirba nuo 
kitokių izmų šešėliai už- ' 
dengtų mus.

Linkėtina ir toliau sėk
mingai pardavinėti Karo 
taupymo bonus ir ženkle
lius, kad tuo patarnautu- 
mėm Amerikai ir lietuviam!

VYČIŲ DARBAI

Lietuvos Vyčių 3-čios kuo
pos susirinkimas praėjo ge
roj nuotaikoj. Susirinkimas 
padarytas labai trumpas, 
nes visi skubėjo dalyvauti 
parade. Iš vyčių dalyvavo 
liet, tautiškais drabužiais 
apsirengusios Marytė Bige- 
nytė, Ona Rimgailaitė. Ki
tos dalyvavo be tautinių 
drabužių.

SERGA

Sofija Bagočienė, šv. Ka
zimiero parap. tretininkų 
kongregacijos pirmininkė, 

; serga, bet dabar jos'sveika
ta šiek tiek pagerėjo. Tre
tininkai meldžiasi už savo 
pirmininkę.

Sužeista Marijona Zokie- 
nė, kuri ėjo namo, o paki
lęs vėjas nuvertė namo sto
gą ir stogas užgriuvo ant 
jos. Praskelta galva ir 
skaudžiai sutrenkta. Jei bū
tų šiek toliau ėjusi nuo sie
nos, tai būtų užmušę. Ji 
jo namo ligonį lankiusi.

ė-

kle- 
Lau- 
1937

Jaunesnių Moterų grupė 
(St. Andrews Guild) veik
liai ir gražiai darbuojasi, 
kad paremtų labai svarbų 
šiais laikais reikalą, bū
tent — aprūpinti armijos 
kunigus bažnytiniais rū
bais, altorių įrengimais, ir 
suteikti kareiviams dvasi
nės pagelbos priemones, 
kaip rožančius, medalikus, 
knygas.

kurias pirko 1920 m. 
Matulaičio rūpesču. Baltimore, Md.

Misijų Sekmadienis 
ladelphijoj paminėtas tikrai 
įspūdingai. Pamaldos ka
tedroj buvo apvainikavimas 
Misijų Sekmadienio. Mo
kyklos ir visos bažnyčios 
prisiminė taip svarbų mi
sijų reikalą ir padarė rin
kliavas, kurios pasirodė ti
krai sėkmingos.

kriaušių. Tai tik 
džiavimas, o pirma 
mėsos, sviesto, 
duonos ir galybę 
prieskonių. Gerai,
sekasi šiam maloniam 
Kazimiero parapijos kariui, 
vyčiui, choristui. Pasiseki
mo ir toliau. Beje, jis 
seržantas. Linkėtina 
aukščiau kilti.

A. Kazelis taip pat 
tenkintas, kad jaučiasi 
kai ir laimingas. Jis 
pat seržantas. Matyt, 
šauniai lietuviai varos, 
visi vis kilsta ir kilsta 
ščiau ir aukščiau, 
kad nori mokslo!

Kostas Antušas
kariuomenę spalių 24 
buvo virėju, tą darbą 
ir kariuomenėj.

Antanas Mačiulis 
kad jam viskas 
kasi ir norėtų kada 
apsilankyti į namus.

Agnes Skamarakas 
„2nd leitenantas,” nes 
slaugė įstojo į kariuomenę. 
Ji gavo gražią uniformą ir 
tarnauja broliams kariams.

Petras Padorius įstojo į 
marinus ir gina šalį uoliai 
tarnaudamas.

NAUJAGIMIAI

UŽMUŠTAS DARBE

Juozas Žemaitaitis, 23 
m. užmuštas darbe spaliij 
26 d. Paliko nuliūdusią 
motinėlę ir kitus šeimynos 
narius. Ilsėkis

jau 
dar

pa- 
svei- 
taip 
kaip 
kad 

auk-
Bravo,

išėjo į 
d. Jis 
dirbs

rašo, 
gerai se- 

nors

jau 
kaip

Jonas Gurgždąs, buvęs 
Lietuvos vyčių pirmininkas, 
tarnauja Dėdei Šamui ir 
pirmą kartą gavo atostogų 
—48 vai. Gražiai atrodo. 
Jis jau korporalas. Pasise
kimo.

PLATINA BONUS

Sėkmingai pardavinėja Ka
ro Bonus ir ženklelius šv. 
Kazimiero parapijos Mote
rų Komitetas. Bonų ir žen- 

ramybėj. kielių galima įsigyti baž-

Juozas ir Adelė Jukne- 
liai susilaukė dukrelės, ku
ri gimė rugsėjo 23 d. Duk
relė pakrikštyta Irena ir 
sveika auga.

Emilija Murmillo, duktė 
žinomos lietuvės Merkelie
nės, susilaukė dukrelės, ku
rią pakrikštijo Geraldina.

Spalių 25 d. pakrikštyti 
naujagimiai — Charles Gen- 
dvilas, Grace Ramaiza 
Carol Ann Gabris.

Newtown, Pa.

m.

Bažnyčiai sklypas žemės 
įsigytas 1916 m. rugsėjo 
m. Kampinis akmuo pa
šventintas 1917 m. kovo m. 
Bažnyčios statyba užbaigta 
1917 m. spalių 22 d.

Parapija turi savo kapi
nes, 
kun.
Per paskutinius penkeris 
metus įvyko įvairūs padai
linimai bažnyčios, kapinių 
ir klebonijos. Parapijoj da
bar randasi apie 250 šei
mų, kurių daugumas plačiai 
išsikirstė. Dėdei Šamui ka
riuomenėje tarnauja 75 
jaunuoliai ir 3 slaugės; jų 
tarpe pasižymėjo 9 leite
nanto laipsniu.

P. P. L.

New Britain, Conn.
jau praslinko kelios die

nos, bet man nebus pro ša
lį paminėti mūsų gražius, 
įspūdingus Keturdešimties 
atlaidus, kuriuos atšventėme 
šv. Andriejaus bažnyčioj.

Altorius, kuris buvo sko
ningai paskendęs rožėse, 
baltose gėlese ir žvakėse, 
tapo sostu, nuo kurio Kris
tus laimino visus, kurie Jį 
lankė per šį malonių laiką. 
Buvo matyti, kad mažai 
kas atmetė Dievo pakvieti
mą ir nuoširdžiai klausėsi 
Išganytojaus šnabždesių.

Kun. J. Vaškys, pranciš
konas, maloniai kvietė vi
sus prie atgailos bei mal
dos ir artimesnio prisiriši
mo pre Jėzaus Švč. Sakra
mente. Jo pritaikinti šiems 
laikams pamokslai skatino 
jaunus ir senus 
gyvenimą.

Svečių kunigų 
vykę nemaža.

į kilnesnį

buvo at-
Atsilankė

ir

Lie-Nuoširdžiai dėkojame 
tuvių Dienos Lakewood 
Park, Pa., rugpiūčio 15d. 
visiems dalyvams ir komisi
jai už atsiųsta gausingą 
auką $378.84 per kun. K. 
J. Rakauską, iždininką, Juo
zapo Marijos Vilos naudai.

Džiaugdamos gavusios di
delę paramą taip sunkiame 
karo mete, kupinomis šir
dimis dėkingumo prašome 
gėrybių Viešpatį atlvginti 
Jums, kilnieji geradariai, 
gausiomis dangaus dovano
mis.

Šv. Kazimiero Seserys

Italijos trys vyskupai pa
reiškė protestą prieš ita
lų daromus Slovėnijoje 
talikams apsunkinimus 
vykdomus žiaurumus.

ka- 
ir

Spalių 20 d. iškilmingais 
mišparais užbaigti 40 vai. 
atlaidai. Visą savaitę tęsėsi 
rekolekcijos, kurias vedė 
kun. Aukštikalnis. Jis ste
bėjosi, kad labai daug žmo
nių dienomis lankė bažny
čią, tik apgailestavo, kad 
vakarais lietuvių buvo ma
žai per pamokslus.

Kristaus Karaliaus 
tėję Švč. Sakramentas 
išstatytas iki vakaro,
atlaidus matėme ir prel. J. 
Ambotą, kurs vyko į Chi- 
cagą. Visi gailėjomės, 
mūsų klebonas negrįžo 
ligoninės.

šven-
buvo
Per

kad 
iš

Spalių 25 d. vakare, 
serų mokytojų rūpesčiu, 
matėme gyvą rožančių. 
Berniukai ir mergaitės turė
jo rankose žvakutes. Jie 
garsiai kalbėjo rožančių. ' 
Kiekvieną poteri kalbėjo ki
tas mokinys; palaipsniui vis 
buvo uždegamos žvakutės 
iki buvo atkalbėtas rožan
čius.

se-

Litaniją vienas altoriaus 
tarnautojas skaitė labai aiš
kiai, nė aidai nemaišė jo 
lietuviškų žodžių grynumo.

J. K.

MALDOS APAŠTALAVI
MO DIREKTORIAMS IR

NARIAMS

Jau seniai išsibaigė a. a.
prel. J. Ambotas; prel. J. kunigo Saurusaičio išlcistie- 
Miliauskas, Scranton, Pa.;
kun. Justinas Vaškys, O.F. 
M., Pittsburgh, Pa.; kun. 
Geraldas, C. P., West Spring
field, Mass.; kun. J. Inčiū- 
ra, Kingston, Pa.; kun. J. 
Balkūnas, Maspeth, L. I.; 
kun. J. 
lyn, N.
naitis, 
kun. J. 
terbury;

ji Maldos Apaštalavimo į- 
statai, o ir Lietuvoje 
spaudintųjų šiuo metu ne
begalima gauti. Kunigų pra
šomas, rengiu naują tų į- 
stati| leidimą su reikalin
gais paaiškinimais. Paaiški
nimai apims svarbiausius ir 
vsiems nariams žinotinus į- 
statų punktus, įvairius laip
snius, jų pareigas ir nuo
pelnus, Šventąją Valandą,

kis, New Haven; kun. V. Pirmuosius Penktadienius 
Karkauskas, Ansonia; karo ir Sekmadienius ir bendrą 
kapelionas kun. K. Petreikis, Maldos Apaštalavimo reikš- 
Camp Upton; kun. Dr. P. mę katalikų gyvenime. 
Liutkus, M. S., Hartford, 
Conn. 
M. S.

Aleksiūnas, Brook- 
Y.; kun. J. Simo- 
Elizabeth, N. J.; 
Valantiejus, Wa- 
kun. Ed. Gradec-

Knygutė išeis prieš Ka- 
kun. I. Abromaitis, ledas. Būtų gera iš anksto 
kun. J. Kripas; kun. žinoti, kiek, maždaug,

A. Čebatorius, kun. J. Vii- zempliorių spausdinti.
P. Lunskis, dėl prašau gerbiamųjų Ku- 

Klebonas nigų Direktorių ar Pirmi- 
man, kiek 

galima greičiau, kiek turi
te parapijoje M. Apaštala- 

jūsų 
kny-

čiauskas; kun. i 
Zanavičius.kun.

kun. M. Pankus ir vikaras ninku pranešti 
dė-Vincas Ražaitis 

atsilankiusiems.

eg-
To-

kun. 
kojo

Antradienio vakarą užsi
baigė šie gražūs atlaidai 
su procesija, kuri buvo 
viena iš gražiausių, kokią 
tik esu matęs. Berniukai ir ti 
mergaitės buvo visi pasi
puošę geltonai ir baltai, o 
rankose nešė baltas gėles,

vimo narių ir kiek, 
manymu, bus galima 
gučių išplatinti.

Laiškus malonėkite 
šiuo adresu:

Rev. J. Kidykas,
321 Willings Alley 
Philadelphia, Pa.

siųs-

S. J.
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Pusė mūsų gydytojų' ir slaugių tarnauja ginkluotose pajė
gose ir tas sudaro rimtą pavojų epidemijos atveju. 92,000 
proto ligonių valstybinėse ligoninėse negali būti apleisti. Mes 
turime surasti lėšų jų maisto daviniams padidinti, pagerinti 
vargšų būklę.

Namų statyba ir keliai yra rimtos problemos. Karas su
stabdė naują statybą. Bet mes turime būti pasiruošę staty
bos darbams tuojaus po karo.

Kas tuos didžiausius klausimus riš? Tas priklauso nuo jūsų, 
rinkėjų. Tos problemos mus supa, nelyginant miško gaisras. Ar 
jas riš grupė žmonių, kurie sustingo patogios rutinos vėžėse? 
Ar mes paliksime valdžią švankioms partijinėms mašinoms? 
Ar pavėsime Steito valdžią tai grupei, kuri tyko sląstus pa
ruošti 1944 m. Demokratų Suvažiavimui?

Pasirinkime valdininkais Respublikonus, kurie yra pažan
gūs ir gabūs. Mes kovojame už dabartį ir dėl ateities. Mes 
kovojame už pažangą per asmeninę iniciatyvą, už žmogaus 
teises, už laisvą savivaldą, už savo vaikų ateitį. Busimosios 
kartos turi paveldėti mūsų demokratijos institucijas, kaip kad 
mes paveldėjome iš praeities.

♦

DEWEY PAREIŠKIMAS^

Atsišaukimas į Liet. Kilmes Balsuotojus ■apija

THOMAS E. DEWEY 
Respublikonu Partijos Kandidatas Gubernatoriaus Pareigoms

Gimęs 1902 rm kovo 24 d. Michigane, vaikystėje dirbo tė
vo spaustuvėje, išnešiojo laikraščius, metus bernavo ūkyje. 
1925 m. baigė Columbia Universiteto New Yorke Teisių Mo
kyklą, pats užsidirbdamas pragyvenimą dainavimu ir smul
kiais darbais. Drąsus ir energingas raketų tardytojas, per ke
turis metus New Yorko apskrities prokuroras. Jis kalejiman pa
siuntė pieno, maisto, unijų raketierius, pašalino iš viešojo gy
venimo galingus nesąžiniškus valdininkus. Darbininkijos draugas 
ir gynėjas. Sutaupė milionus dolerių raketierių skriaudžia
miems žmonėms. Sukėlė 16 mil. dolerių dėl ŪSO. Pagelbėjo 
nuklydusiems jaunuoliams. Dviejų laivynų, Atlanto ir Pacifi- 
ko, senas rėmėjas. Supranta žmonių reikalus. Puikus organi
zatorius, administratorius, talkos kūrėjas, geriausias karo me
to Gubernatorius.

----------- 'b------------

K| ŠIE RINKIMAI NULEMS?
Balsavimo, rinkimu laisvė yra mūsų demokratijos kertinis 

akmuo.
Berlyne, naciškos Vokietijos sostinėje, kasmet vaidinama 

„rinkimų” komedija, žmonės verčiami balsuoti „JA” — arba 
eiti į koncentracijos stovyklą. Albanyje, mūsų New Yorko 

-Valstybinėje sostinėje, mes irgi turime rinkimų dieną, ir pilie
tis, kuris nebalsuoja už demokratus, dažnai turi mokėti padi
dintus mokesčius. Tironija pasilieka tironija, nežiūrint kur ji 
užtinkama. Mes, Respublikonai ir nepriklausomi balsuotojai, 
kovojame už pergalę prieš bet kokią tironiją, svetur ar na
mie. \

Spalių 21 d. Dewey kalbėjo Albanyje, — mieste, kurį valdo 
O’Connell- ir jo politinė mašina. Panašių mašinų turime ir 
New Yorko mieste.

Dewey pastebėjo Albanyje, kad jo oponentas neseniai pa
sisakė už balsavimo mokesčių, poll tax, panaikinimą — Pie
tinėse Valstybėse... Veik dvyliką metų išbuvęs Albanyje kaipo 
vyriausias mūsų Valstybės įstatymų vykdytojas ir sargas, pono 
Dewey oponentas, atrodo, nematąs tos priespaudos, kokią 
O’Connell diktatūra primeta jo panosėje, Albanyje.

Dewey iškėlė aikštėn visą eilę šios priespaudos faktų, į- 
vardino pavardes ir adresus. Drąsūs piliečiai po priesaika fak
tus patvirtino. Tie faktai rodo, kad jei pilietis registruodama- 
sis nepasisako už jokią partiją, arba jei pasisako esąs respubli
konas, — tai O’Connell pastatyti miesto asesoriai kartais pa
kelia to balsuotojo namų vertinimą ir nulupa ligi $200 daugiau 
taksų. Kai pilietis užsirašo demokratu, tai Albany diktatoriai 
pasirūpina pristatyti porą savo inspektorių „pagelbėti balsuo
ti.” Tie inspektoriai balsuoja už O’Connell mašinos kandida
tus, ir po rinkimų jo turto vertinimas gali būti nupiginamas.

Tokia sistema griauna šios Respublikos pamatus. Padaryki
me jai galą!

Nei vienas respublikonų kandidatas neina į rinkimus kito 
šešėliu prisidengęs, svetimais nuopelnais dangstydamasis ar į 
svetimą skverną įsikibęs. Jie yra laisvi. — Palyginkite padėtį 
kitose partijose.

_ Per pastaruosius keturis metus abudu New Yorko Legis
latures Rūmai buvo respublikonų kontroliuojami. Darbininki
jos apsaugos įstatymdavystėje mūsų partija vadovavo. Nedar
bo draudimą mes ištraukėme iš chaoso, po demokratiškos ad
ministracijos kelių metų gaišimo ir apsileidimo. Mes praplė- 
tem socialį draudimą, apsaugojom didesnį žmonių skaičių. Mes 
baudžiamaisiais įstatymais uždraudėme apsigynimo pramonėje 
diskriminaciją dėl darbininkų tikėjimo ar tautinės kilmės. Mes 
suteikėme paramą žemės ūkiui, taip svarbiam karo metais. 
Pajamų mokesčius mes sumažinome ketvirtadaliu. Mūsų par
tijos rekordas yra atvira knyga visiems pasiskaityti! Respubli
konai New Yorko Valstybėje yra pažangos partija.

O kas dedasi mūsų opozicijos stovykloje?
Brooklyno suvažiavime demokratų partija atiteko reakci

jai. Reakciniai elementai paveržė demokratų partiją iš jos 
vadų, savo tikslams naudoti.

Karo vadovavimas nėra politinis klausimas New Yorko 
Valstybės rinkimuose. Tai yra-Prezidento, kariuomenės ir lai
vyno vadų atsakomybė. Mūsų viltys, mūsų maldos eina su 
jais. Mes vykdome nurodymus, kiekvienas privalo atlikti savo 
pareigas Vyriausiojo Vado vadovybėje. — Betgi New Yorko 
Valstybes role kare yra rinkinimis klausimas.

Respublikoniška Legislature sukūrė Valstybės Apsigynimo, 
karo meto programą. 'Kitos Valstybės mus pasekė, netgi Fe- 
deralė Vyriausybė daug ką pasiskolino.

New Yorko Valstybė gyventojų skaičiumi sudaro dešimtą 
krašto dalį ir sumoka penktą dalį visų karo mokesčių. New 
Yorkas turi būti krašto _ dinamo stotis kare. Mūsų žmonėms 
nusibodo suvedžiojimai, issikalbinėjimai ir gandai, kai karas 
reikalauja sutelktų kūrybinių pastangų. Mūsų Valstybei turi 
būti patikrinta derama rolė pagelbeti karą laimėti. Visa Res
publikonu Partija pasižada savo talką karui laimėti ir Steito 
gyventoju gerovei pakelti.

Mums gręsia maisto stoka, tuo tarpu kai derlius palieka
mas pūti dirvonuose ir karves parduodamos skerdykloms. 
Mums trūksta žemės ūkio darbininkų, tuo tarpu kai New Yor
ko mieste tūkstančiai mašinų rūdija be darbo ir tūkstančiai 
žmonių neturi darbo. Prieš mus stovi rimti mokesčių klausi
mai, gazolino ir automobilių mokesčiams nykstant. Karas vis 
giliau siekia j kiekvieno kišenę. Respublikonu vadovybė, jau 
sutaupiusi milionus taksais, prižada išlaikyti savo teisingumo ir 
taupumo rekordą.

It is my genuine pleasure to meet this splendid group of 
Americans of Lithuanian, Latvian and Estonian extraction.

Already on two occasions, in 1940 and 1941, I have ex
pressed my views, commending the contribution by the Baltic 
peoples in the development of this country of ours, and strong
ly condemning the temporary suppression and enslavement of 
Lithuania, Latvia and Estonia.

Being aware of your 1 oyalty and devotion in the service 
of our country, I am taking this occasion to state once more 
my views.

First artisans for the colony of Virginia were recruited in 
the Baltic ports and here, in New York, the first teacher of 
classics, Dr. Alexander Carolus Curtius, came from Lithuania. 
Since the Middle Ages and long before the discovery of Ame
rica, Lithuania had been a haven for the victims of religious 
intolerance. Modern Lithuania and her sister Republics of 
Latvia and Estonia remained true to this tradition of toler
ance and democratic ways of life. In the twenty-two years of 
independence, the Baltic Republics proved their abilities in 
self-government and in economic and cultural development, 
achieving high standards of living, complete economic inde
pendence, and developing world markets for their products 
shipped in own ships.

The aggression on the Baltic shores was totally unjust and 
evoked sympathies for the victimized Baltic nations throughout 
the world. The victorious democracies will never yield to „stra
tegic” considerations of the more powerful neighbors of Lith
uania, Latvia and Estonia. These people deserve their free
dom, and they will once again achieve their independence. 
The Atlantic Charter is your hope, while your indomitable 
spirit and splendid traditions are your security. My 'views on 
this matter are very strong, and you will always have my 
support in helping to resurrect your homelands over the ruins 
left by this war.

I am glad to note that one of your people, Mr. William J. 
Drake, is the Republican Congressional nominee. I am certain 
of victory in the forthcoming election and I hope that, for the 
first time, there will also be a Congressman of Lithuanian des
cent.

I wish to thank you all for your support of my candidacy 
and of the Republican State Ticket.

THOMAS E. DEWEY

DR. CHARLES MUZZICATO
Gimęs 1901 m. New Yorke, 

medicinos gydytojas ir diagno
stikas, per kelis metus Valsty
bės Senatorius, išsaugojo pen
kių centų fėrus New Yorko 
tranzito sistemai, sveikatingu
mo žinovas ir globėjas. Senato
rium jis buvo išrinktas, po to 
kai jis pats po namus savo kam
paniją atliko. Nepriklausomas ir 
pažangus savo ideologijai ir 
veiksmams. Gabus, išmintingas, 
visuomeninių reikalų'žinovas.

Respublikonų kandidatas į 
J. V. Kongresą visai Valstybei 
atstovauti.

NATHANIEL L. GOLDSTEIN
46 m. amžiaus, gimęs Brook

lyn, N. Y., Pasaulinio Karo 
veteranas, advokatas ir apys- 
kaitininkas, patyręs įstatymų 
ruošėjas ir redaktorius, k. a. 
senatoriaus Lockwood komisi
joje, nuomų sutvarkymo staty
bos, laivyno, miesto finansų 
tardyme, monopolijų prokuro
ras.

Kandidatuoja Attorney Ge
neral pareigoms.

Doras, mokslininkas, nepri
klausomas, energingas teisėtu
mo sargas.

WILLIAM J. DRAKE
Lietuvių ateivių sūnus, sun

kiu darbu ir dideliais gabu
mais prasimušęs į mokslą, ad
vokatas, darbininkų draugas, 
gerai pažįsta savo rinkėjų 
problemas, veiklus, drąsus, tar
navęs N. Y. National Guard. 
Vedęs, turi du vaiku.

Kandidatuoja į J. V. Kong
resą 9-je kongresinėje apygar
doje (Brooklyno, Ridgewood, 
East New York, Cypress Hills, 
Woodhaven, Ozone Park ir 
Richmond Hill). Balsavimo ma
šinoje viršutinėje „A” eilėje 
raktas Nr. 14.

THOMAS W. WALLACE
Gimęs 1900 m. Schenectady, 

N. Y. Baigęs advokato mok
slą, 1926-1929 mm. paskirtas 
Schenectady apskr. prokuroro 
padėjėju. 1931 m. išrinktas 
prokuroru. 1935 m. miesto tei
sių patarėjas. 1937 ir 1940 m. 
perrinktas prokuroru. Per vi
sus 8 metus prokuroro parei
gose prakišo tik dvi kriminalines 
bylas. Karo veteranas. Vedęs, 
turi 6 metų sūnų ir 4 metų 
dukterį. Daugelio organizacijų 
narys, k. a. Elks, Knights of 
Columbus (4th Degree Assemb
ly, Past Grand Knight), Ame
rican Legion, Moose, Knights 
of St. John, Eagles ir kt.

Kandidatuoja Vice Guberna
toriaus pareigoms.

Sąžiningas, gabus, drąsus pi
lietinių teisių gynėjas.

FRANK C. MOORE
Gimęs 1896 m. Kanadoje, 

nuo kūdikystės gyvena Ken
more, New York. Pasaulinio 
Karo veteranas, karo gale 
tarnybą baigęs leitenanto la
kūno laipsniu. Vėliau baigė tei
sių mokyklą, išvystė konstitu
cines reformas dėl miestų sa
vivaldybių, pasižymėjo visoje 
valstybėje kaip taupumo eks
pertas, nemokamai nuo 1933 
m. tarnavo 7-se komisijose, 
tirdamas valdžios problemas. 
Jo sūnus dabar kariuomenėje.

Kandidatuoja Valstybes Kont
rolieriaus pareigoms.

Sąžiningas, gabus, puikiai pa
ruoštas valdžios problemų ir 
taupumo ekspertas.

WINIFRED C. STANLEY
Gimusi 1909 m. Bronx, N. 

Y., advokatė, nuo 1938 m. Buf
falo apskr. prokuroro padėjė
ja, gabi konstitucinės teisės ži
novė, Lend-Lease ir visų Tau
tinio Saugumo įstatymų ener
ginga rėmėja. Jos gabumai ir 
plačios pažiūros yra reikalingi 
Kongrese.

Respublikonų Partijos kandi
datė į J. V. Kongresą visai 
Valstybei atstovauti.

New Yorko Valstybei reikalingas gabus ir energingas va-1 
dovas. Gyventojų skaičiumi musų valstybe yra didesnė užl 
Čekoslovakiją, už visas tris Skandinavų valstybes, už Kanadą! 
ar Australiją, ir prilygsta Argentinai. Mes sumokame penktą! 
dalį karo naštos, nors New Yorko valstybe sudaro tik 101 
dalį Jungtinių Valstybių gyventojų.

Taigi, mes žymiai prisidedame karo naštai pakelti tieki 
savo vyrais ginkluotose pajėgose, kaip ir mokesčiais. Bet mū-l 
sų prisid ėjimo tobulumas priklauso nuo vadovybės. Albanyje! 
reikia naujų pajėgų, naujų protų, kurie sugeba naujas proble-| 
mas rišti.

Karo naujienų sūkury daug kas mūsų yra linkę užmiršti ką] 
mūsų Steito vyriausybe reiškia mūsų gyvenime. Veik viskas! 
mūsų kasdieniniame gyvenime yra Steito rūpestis. Visa švie-l 
timo sistema yra bendroje Steito priežiūroje ir Steito dalinai fi-| 
nansuojama. švietimo srity New Yorkas buvo pionierium. New! 
Yorko Stcitas pirmasis įsteigė valdiškas mokyklas. Savo vai-1 
kų ir jų ateities labui mes turime būti švietimo pionieriais iri 
ateity. Visuomenės sveikatingumas, taip svarbus karo metu,! 
irgi yra Steito atsakomybė. Tas apima vandens tiekimą, iš-] 
matų naikinimą ir visų vietinių sveikatos įstaigų tvarkymą.

Steito ligoninėse šiuo metu yra apie 92,000 protinių ligo-| 
nių. Daugelis jų yra vaikai ir Steitas turi suteikti jiems tin
kamą globą. Visuomenines globos departamentas prižiūri vi
są socialūs pagalbos ir šelpimo sistemą Steite, k. a. home 

šelpimą, globą vaikams ir

jienį, lapkričio 
bažnyčioje va- 
'įveji mišparai: 
lamingi, antri 
L vėles skaistyk- 
Lji mišparai pra- 
L L30 vai. va- 
hių bus palaimi- 
'Sakramentu; po 
kiii} mišparai ir j 

. saldų už sielas

relief, senatvės pensiją, veteranų 
akliems.

Kiekvienos šeimos gyvenimą 
draudos bendrovių, gaso, elektros, 
mos naši ir sveika veikla. Steito vyriausybė visa tai gelbsti tvar-| 
kyti.

Moderniškoji Steito vyriausybe turi apsaugoti darbininkų] 
teises. Vienas jos vyriausiu rūpesčiu yra palaikyti draugingus] 
santykius pramonėje, ypač karo metu.

New Yorko kalnai, laukai ir upės yra atostogų ir me
džioklės rezervacijos. Jos teikia daugeliui maisto, beveik duj 
milionai žmonių kasmet ten randa poilsio ir sveikatą sustip
rina. Visą tą krašto turtą globoja Steito Konservacijos Depar-| 
tamentas.

Steito vyriausybė yra ne tiktai mūsų kasdieninio gyvenimo 
dalis, bet ir mūsų viešojo gyvenimo šaltinis. Kiekvieno kaimo, 
miestelio, miesto ir apskrities valdžios organų visos galios iri 
teisės paeina ir yra suteiktos Steito Valdžios. Visų jų teisė 
ir pajėgumas veikti priklauso ne tiktai nuo jų surinktų mo
kesčių, bet ir nuo Steito nuotaikos ir finansų, nuo rinktinių 
Steito valdininkų ir Legislatures budėjimo ir išminties.

Gera Steito valdžia nėra abstrakti mintis. Tai nėra be-j 
kūne dvasia, skraidanti virš sostinės bokšto Albanyje. Ne. Tai 
yra gyvų, veiklių vyrų ir moterų rinktinė, kuri turi turėti 
energijos ir išminties. Gera valdžia turi nuolat budėti del visų 
esminių reikalų, kuriais mes visi rūpinamės ir gyvename. Šie 
met gerai valdžiai yra reikalinga dar didesnio budrumo, su
gebėjimo, bendradarbiavimo karo pastangose.

Geležies laužai, sukrauti neseniai visų gyventojų pastan-l 
gomis, parodo ką žmonės gali pasiekti, kai gauna progos ben
dradarbiauti. Tas tėra tik pradžia. Amerikoje geros valdžios; 
mes atsiekiame nuolat pakeisdami, kas kelintais metais, vie
nos partijos valdžią kitos partijos žmonėmis. Mes patys išsi
renkame atsakinguosius viršininkus. Tokiu būdu mes pastato
me atsakomingose vietose nuolat naujus žmones, naujas idė
jas,

paliečia mūsų bankų, ap-j 
telefono, geležinkelių siste-

naują energiją ir pasirįžimą gerai darbą atlikti.
Respublikonų partijos kandidatai Steito pareigoms šie- 

yra ypatingai gerai paruošti ir tinkami toms pareigoms: 
Thomas E.

met
Thomas E. Dewey — gubernatoriaus pareigoms.
Wallace iš Schenectady vice-gubernatoriaus pareigoms, Frank 
C. Moore iš Kenmore kontrolieriauss pareigoms ir Nathaniel 
Goldstein iš Brooklyno, Attorney General pareigoms. Kiekvie
nas jų yra ypatingai kvalifikuotas vadovauti atitinkamose pa
reigose. Visi jie yra susipažinę su viso Steito administracijos 
ir gyvenimo reikalais.
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Pagal mūsų Konstituciją, Prezidentas yra mūsų vyriausias 
vadas. Sunkiaisiais karo metais jis turi daryti galutinus spren
dimus. Mūsų viltys ir mūsų maldos yra su juo. Betgi 
kiekvienas mūsų turi rimtos atsakomybės. Mūsų _atsakomybė 
yra — išlaikyti laisvą savivaldą šiame Steite. Mūsų užduotis 
yra kiekvienoms pareigoms pasišaukti ii’ kiekvienam atsakin
gam darbui pasirinkti teisingus ir gabius vadus.

Mes tikimės ir meldžiamės, kad busimaisiais 
tais mes ne tik visas savo pastangas sutelktume 
goms, bet kad tame keturmetyje, laimėję karą,
ir laikmečio pradžios. Karo metu mes turime išlaikyti asme
ninės iniciatyvos sistemą, asmens branginimo sąvoką, ameri
konišką valdžios idealą—kad valdžios paskirtis yra tarnauti 
bendrai valdomųjų gerovei. Pasimokinę iš praeities klaidų, mes 
drąsiai žiūrime į ateitį, kiekvienas atlikdamas dalį kūrybinio 
darbo. Busimosios kartos turi teisės paveldėti tas pačias viltis 
ir demokratijos institucijas kaip ir mes.

Geriausias ateities patikrinimas yra —išrinkti naujus Stei
to pareigūnus. „Dewey for Governor” Lietuvių Kamitetas ra
gina visus lietuvių kilmės piliečius, rinkimą dieną, lapkričio 3- 
čią, balsuoti už Dewey gubernatoriaus pareigoms ir už visą 
respublikonų partijos rinkiminį sąrašą. Čia malonu dar pri
minti, kad 9-jo kongresinio distrikto atstovu į Kongresą res
publikonai nominavo lietuvių kilmės amerikietį William J. 
Drake. Thomas E. Dewey pats indorsavo lietuvį į Kongresą. 
Mes indorsuokime Dewey ir išrinkime jį New Yorko guber
natorium.

Galop, prašoma atsiminti: Jūsų balsavimas yra slaptas. Ne
leiskite būti bauginami. Balsuokite už savo paties laisvai pa
sirinktus vyrus ir moteris. Jūsų pasirinkimas turėtų būti Dewey 
ir Respublikonų Valstybinis Sąrašas.

Lietuvių Respublikonų Komitetas New Yorke

BALSUOKITE UŽ
THOMAS E. DEWEY FOR GOVERNOR
THOMAS W. WALLACE FOR LIEUTENANT GOVERNOR 
FRANK C. MOORE FOR COMPTROLLER
NATHANIEL L. GOLDSTEIN FOR ATTORNEY GENERAL
WINIFRED C. STANLEY, AND CHARLES MUZZICATO

FOR REPRESENTATIVES AT LARGE
WILLIAM J. DRAKE FOR CONGRESS, 

9-TH CONGRESSIONAL DISTRICT

Lietuvių „DEWEY FOR GOVERNOR” Komitetas

New York State DEWEY FOR GOVERNOR Committee
All American Committee

Lietuvių Respublikonų Komitetai New Yorke ir Rochestery
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as į Let. Kilmės fy elę Karaiienės
Parapija

JAUNIMAS TURĖJO 
DVASINĘ PUOTĄ

Valstybei reikalingas gabus į h -------------
t skaičiumi mūsų valstybė skmadienį, lapkričio 
visas tris Skandinavų vaistyk
prilygsta Argentinai. Mb į. jus ’ dvejCnū^parai: 
nors New Yorko valstybė

Istybių gyventojų.
ymiai prisidedame karo našlį 
lotose pajėgose, kaip ir mol^ 
lulurpas priklauso nuo vadon" 
ų, naujų protų, kurie sugebį'.'

tnūsų bažnyčioje va-

Trišin Plinmnin gcra žemaite> kurs Kalifor-AUlfeiy 1 II Ui lipi D jnijoj gyven er orindzius 
valga. Je veins žemaitis 
kor gera veita surond, ta 
tujau er ketam pasaak. 
Teep er su tou mona bro
lio žemaitelio eš Kalefor- 

kad 
ten

nėr, o orendže

Elizabeth, N. Jkuri yra aukščiau Drake; 
pavardės, ir palikite ją nu
spaustą, nulenktą žemyn.

Įeinant į balsavimo bū
delę, reikia paimti rankeną 
aukščiau galvos ir nustum
ti ją iš kairės į dešinę tol, 
kol gali stumti — tas už
darys būdelės maršką, pri
dengs, kad niekas nematy
tų, kaip, už ką balsuoja
me. Po to, nesiskubinant ir 
nesikarščiuojant, suraskite 
mygtuką aukščiau Nr. 14 A 
ir nuspauskite žemyn. Po 
to pasirinkite sau tinkamus 
kandidatus kitoms parei
goms ir nuspauskite atitin
kamus mygtukus arba „rak
tus” žemyn. Respublikonų1 
kandidatai bus „A” arba 
viršutinėje eilėje, demokra
tų kandidaatai bus „B”, 
arba antroje nuo viršaus ei
lėje ir 1.1. „Raktai” yra 
numeruoti: numeris „1” y- 
ra gubernatoriui rinkti, 
nr. „2” vicegubernatoriui, 
ir t.t. Prieš paliekant bū- ' 
dėlę, įsitikinkite, kad že
myn nuspaustas raktas 
„Nr. 14 A”. Po to vėl pa
traukite ilgą rankeną auk
ščiau galvos, šį kartą iš 
dešinės į kairę, tol kol ga
lima stumti, ir tas įregis
truoja rinkėjo balsą.

Lietuviai, būkite tikri bal
savę! Išeidami pilnai nus- 
tumkite rankeną aukščiau 
galvos. Kaimynus ir drau
gus paraginkite 
DRAKE, eilėje 
No. 14 A.

„Drake for
Lietuvių Komitetas

d.,

medžiagą ir laiką. Tie, ku
rie tą daro, yra vertinami, 
kaip užsipelnę oficialaus vy
riausybės pagyrimo.

Karo Gamybos Taryba pa
skyrė specialinį štabą iš pa
sižymėjusių technikų, kurie 
spręs, kiek kuris tarnau
tojų ir darbininkų padary
tas sumanymas ar pasiūly
mas yra naudingas. Pir
mieji pagyrimai buvo pa
skelbti po to, kai paskirtie
ji technikai peržiūrėjo 12,- 
000 sumanymų, gautų iš 
1,300 karo dirbtuvių, ku
riose dirba 3,000,000 darbi
ninkų.

Septyniolika darbininkų— 
16 vyrų ir viena moteris 
—buvo pirmoje grupėje nu
sipelnę pagyrimo. Pritaiky
mas jų padarytų pasiūlymų 
gamybos procese leido su- tūkstantis ir pirmasis '£7 buvę?Reita“ve&“er
taupyti kelias dešimtis tuk- h sutnuskmti šnipų lizdą. I į metus es že. 
stancių darbo valandų Vi- Patys nevaidinkite de- rnįks volaste Mežačlu s0. 
siems jiems buvo duoti pa-.tektyvo roles. Jūsų įsimai- 
žymėjimai, kad jie nusipel- šymas gali visam dalykui pa
ne karo gamybai. Individua- kenkti ir panaikinti mėne- 
liniai Gamybos Nuopelno šių tyrinėjimus. 
Pažymėjimai yra antroji 
aukščiausia garbė, I 
karo gamybos darbininkas ^uv0 panaudotos. Kai kada 
gali gauti. _ yra gerįau žmones p asekti,

Vėliau vyriausybė parinks kol jų kiekvienas kontak- 
aprėžtą skaičių darbininkų, tas yra žinomas.

Nepriimkite pletkų ir gan
dų, ir jų neperduokite. 
Gandai yra priešo geriausi 
ginklai psichologiniame ka
re prieš civilizaciją. Nepa
grįstas gandas gali paken
kti nekaltiems žmonėms ir 
apsunkina FBI. 

Neįtarkite žmonių todėl, 
kad jie turi svetimai skam
bančias pavardes. Išdavikų 
tarpe ateivių yra mažai. 
Mažumų persekiojimas yra 
veisimosi vieta penktajai 
kolonai.

Marnastys
—o--

Er aš kaap tas muzikan- 
noriu pasekolyt, kad 

neja. Ons mon raaš, 
atvažiouk er teik, bo 
nė žeimos 
aug ont kožna meed.

Rašau Tau gromet žemai
teška er neženau ar galėis 
suskaity. Aš pats tarp lei- 
tuvninkų begyvendams teep 
išmokau godzioute, kad er 
padorios gromets žemaiteš
ka nebmoko sustatyt.

Pats klausi eš kor aš e- 
su. Ta jau eš mona varda 
gali ženot, kad iš Telšių. 
Šeep ta esu veša žemaitė
je apsukęs, kaap tas vys- 
kup Valančauske Palungos

tas 
gromata gavau eš to vein

Šv. Petro ir Povilo 
parapijoj

— Lapkričio m. 22 
prieš Padėkos Dieną, sek
madienį, šv. Petro ir Povi
lo parapijos naudai ruošia
mas parapijos balius su 
kermošiumi. Kadangi šiais 
metais nebus bazaro, dėlto 
tikimasi, 
smarkiai 

kad 
ta
kiekvienam parapijo- 
siunčiami tikietai su

Kristaus Karaliaus šven
tėje Apreiškimo par. CYA 
jaunimas turėjo savo meti
nes iškilmes. Per 10 vai. 
mišias apie 300 jaunimo 
organizuotai žygiavo prie 
Dievo stalo, o po mišių tu
rėjo par. salėje bendrus 
pusryčių.

Pusryčių vedėja buvo 
„Annunciator”redaktorė Ma-

iškilmingi, antri 
jūs, už vėles skaistyk- 
irmieji mišparai pra- 
ygiai 7:30 vai. va

lo kurių bus palaimi
me. Sakramentu; po 

sūkury daug kas mūsų yraliąį rs Vėlinių mišparai ir 
mas maldų už sielas ry Schultz. Svečiai kalbėto- 

endroje Steito priežiūroje iri: 'klOje' Jai buvo kun- Vincent Po
no srity New Yorkas buvo £ , 7—~ well> vyskupijos CYO di-
—. skuiadienį 9 vai. Gyvo- rektorius įr teisėjas John 

lančiaus draugija eis p x Masterson. Solo dai
li prie Šv. Komuni- navo Adelė Samalionienė. 
arės prašomos daly- į Savo džiaugsmą jaunimo 

i gražiu darbu pareiškė kleb. 
---------  kun. N. Pakalnis ir CYA 

tričio 8 d. Šv. Var- dvasios vadas kun. Bruno 
•augijos nariai eis Kruzas.
ii prie Šv. Komunijos -----------------------
; mišių metu. Tuojaus Jurgio Parapija 

in nils QiiQirinirime q 1 J

usybė reiškia mūsų gyvenu 
le gyvenime yra Steito riį^

oasis įsteigė valdiškas mokyįį 
abui mes turime būti švieti? 

sveikatingumas, taip svariu 
sakomybė. Tas apima vanfej 
visų vietinių sveikatos įstaig. 
;e šiuo metu yra apie 92,000» 
ra vaikai ir Steitas turi sutį- 
meninės globos departam^ 
)s ir šelpimo sistemą State 
įsiją, veteranų šelpimą, į

nos gyvenimą paliečia nfe šių bus susirinkimas 
klūs pusryčiai. Para- 
vyrai prašomi prisi- 

prie mūsų gražaus
iO.

gaso, elektros, telefono, ge£ 
eikla. Steito vyriausybė rišate

eito vyriausybė turi apsr 
yriausiu rūpesčiu yra p#r|t 
?, ypač karo metu.
Inai, laukai ir upės yra ate
;. Jos teikia daugeliui rak: 
met ten randa poilsio ir sį
turtą globoja Steito Konserc

irie dar nepranešėte a- 
ėdės Šamui tarnau- 

us mūsų parapijos jau
tis, malonėkite pasku- 
ir pranešti klebonijon.

Vardo draugijos ba- 
palių 23 d. davė pel- 
večiai pilnai patenkin- 
kandžiais. Dalyviai 
inosi, dainavo ir šo-
čiū atsilankiusiems.

SA 134 kuopos susi- 
as bus šį sekmadie- 

pkr. 1 d., parapijos 
, tuoj po sumos. Šio 
1 d. prasideda Susiv. 
; gera proga kiekvie- 
lietuviui prisirašyti, 
te ir prisirašykite.

ė yra ne tiktai mūsų kasfc 
iešojo gyvenimo šaltinis, fih 
apskrities valdžios organą ra 

suteiktos Steito Valdžios, k 
priklauso ne tiktai nuo ją 
:eito nuotaikos ir finansų, m 
Legislatures budėjimo ir išį 
ia nėra abstrakti mintį. ’ 
iti virš sostinės bokšto Afc 
rų ir moterų rinktinė, tai l

Gera valdžia turi nuolat te 
ais mes visi rūpinamės ir 
ra reikalinga dar dideano te 
davimo karo pastangose, 
sukrauti neseniai visą gyrer 
•nes gali pasiekti, kai gaiš i 
a tik pradžia. Amerikoje s 
t pakeisdami, kas keiktais : 
eitos partijos žmonėmis. Ifa 
is viršininkus. Tokiu būdu: 
‘tose nuolat naujus žmones: 
pasirįžimą gerai darbą at£ 

irtijos kandidatai Steito p 
ai paruošti ir tinkami te 
gubernatoriaus pareigoms 5 
y vice-gubernatoriaus pares 

kontrolieriauss pareigoms i
', Attorney General parefc. . .
valifikuotas vadovauti prasidės Jygiai apie 

usipažinę su viso Steito

apijos metinis balius 
apkričio 22 dieną, sek- 

enį, Transfiguration 
e, Hooper St. ir Mar- 
ve„ Brooklyn. Be dai- 
onologų ir kitokių pa- 

inimų bus ir šokiai,

Spalių 18-20 dd. įvyko 40 
vai . atlaidai, kurie, atrodo, 
skyrėsi kiek nuo praeitų 
metų. Žmonių daugiau lan
kėsi bažnyčioje. Sesučių 
pranciškiečių trūsu buvo 
gražiai išpuošta bažnyčia, 
jų tvarkoma procesija ge
rai atrodė. Ją paįvairino šv. 
Vardo vyrų dr-ja, kuri pir
mą kartą ėjo procesijoj. Jų 
vėliavą nešė karys P. Za- 
borskis, parvykęs iš kariuo
menės atostogų. Choras pa
sižymėjo sutartinu ir gra
žiu giedojimu. Buvo daug 
žmonių ir iš kitų parapi
jų-

Pamokslus sake kun. K. 
Žvirblis, domininkonas.

Atlaidai paliko visuose 
gilaus įspūdžio.

Bazaras
Jaunų Moterų dr-ja lap

kričio 7 d. par. salėje, 207 
York St., rengia gražų ba- 
zarą. Bus gražių dovanų. 
Reikėtų visiems jį parem
ti, nes ši dr-ja jau pasižy
mėjo savo veikla geriems 
tikslams. Jų parengimai tu
rėtų būti skaitlingai lanko
mi. Bus šokiai, užkandžiai. 
Visi į jų bazarą!

balsuoti už
A”, rakto

Congress

Trumpos Žinios
Buvęs Brooklyno Katali

kų dantistų draugijos pir
mininkas Dr. J. Rodier į- 
stojo į Dėdės Šamo kariuo
menės eiles majoru.

Amerikos vyskupų konfe
rencija paskyrė $501,000.00 
misijų darbams. Daugiau
sia prisidėjo New Yorko 
arkivyskupija.

kad parapiečiai 
parems šį parengi- 
būtų galima su— 

pati suma. Į na-
mą, 
kelti 
mus 
nui
lame j imu knygute.

— Kadangi šiuo laiku 
mirties šmėkla įsigalėjus ir 
daug gyvybių pakerta, y- 
pač karo lauke, iškilmingos 
gedulingos pamaldos bus 
laikomos mūsų bažnyčioje 
sekmadienio vakare ir pir
madienį ryte ir vakare, ka
da 
prie 
mis

bus einamos stacijos 
altorių su absoliucijo- 
ir rožančium.
Per ištisą spalių mė- 
kasdien vakarais kal-nesį 

bamas rožančius prie išsta
tyto šv. Sakramento. Pa
maldžios sielos turi progos 
pasimelsti ir už kariaujan
čius brolius kareivius ir 
karo tarnyboje esančias 
slauges.

— Kiekvieną ketvirtadie
nio vakarą susirenka High 
School studentai į kateki- 
zacijos pamokas.

— Šiame mėnesyje palai
doti trys parapijonai: Juo
zas Sereika (54 m.), Myko
las Mockevičius (51 m.) ir 
Emilija Klevinskienė (43 
m.) ; krikšto sakramentas 
suteiktas šešiems kūdikiams, 
o moterystės santuokos pa
švęstos trijų porų: Vikto
rija Gražulis
Louis Friedel, Marija Ku
rapka — už George Good 
ir Lilija Kvaraciejus už 
Kazio Gvaldos.

— Vieną savaitę laiko 
pas kleboną kun. J. Simo — 
naitį viešėjo jo giminaitis 
kun. Juozas šeštokas, kurs 
dabar nuolatos gyvena prie 
šv. Antano ligoninės War
wick, N. Y.

ištekėjo už

. vakare. Bilietai bus 
Oc. Visi prašomi reng-

Spalių 25 d. pašventin
tos naujos Brooklyno vys
kupijos kapinės Švento 
Grabo vardu. Jos randasi 
ties Patchogue — Port 
ferson vieškeliu, prie 
ram miestelio.

Jef- 
Co-

MOTERŲ SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

Štai taisyklės:
Praneškite ko greičiausiai 

artimiausiai FBI įstaigai a- 
pie asmens arba reiškinius, 
jums žinomus,
būti pavojingais 
Jungt. Amerikos 
bėms.

Patys nespręskite 
formacijų.Mažiausios
menos gali išspręsti įvykį 
kuris tyrinėjamas FBI.

Tūkstantis pranešimų ga
li būti nepamatuoti, bet

kuire gali
jums ir
Valsty-

šių in- 
smulk-

doo. Kulių soda nu mūs jau 
toloka, bet er ten esu bu
vęs. I Židikų turgų uter- 
nykaas nuvažioudavom.

Nepykite, jeigu atrodo, Pats tur būt paženaa tun_ , A ” V- jJ J JTkA J U4 <A> VX y X Clz l/kj C IA1 KJ L4. Iz JU U.ZJVXX CXCX V IAAA

kokią kad jūsų informacijos ne- Ontę Ruišį, kurs uternink į

mybos nuopelno pažymėji
mą. šis pažymėjimas bus 
lygus industrijos fronte 
Kongreso Medaliui, aukš
čiausiai dovanai, kokią ga
li gauti Jungtinių Valstybių 
kareivis, jūrininkas 
nas.

Tas Pažymėjimas 
teikiamas retais 
mais, nes vyriausybės neno
ri, kad jo vertė ir vertini
mas sumažėtų, kas įvyktų, 
jei jis būtų plačiai dalija
mas.

ar mari-

bus su- 
atsitiki-

OWI.

turgo liub atvažiout ir rai- 
ščiodams liub visur laksty 
unt Joneškes, unt Žagarės, 
unt Joneškes, unt Žagarės.

Ket kart daugiau para
šys, bet žemaiteška sunku 
rašyt, nes nėr užtektena 
letarų lietuvininkų kalboj. 
Nori parašyt žemaiteškaa 
Tu, taip niekaap neišein. 
Jė paraša tu, tai išein, pa- 
dabnee kaap er iš tu pelu 
nebus grudu. Vo jeigu pa
raša To, tai ir vėl išein 
kaip aš to nenoriu, douk 
ketą. Vo aš noriu parašyt 
žemaiteška TU. Keta karta 
ka rašysi žemaiteška, 
rašysiu 
reek

ta 
letarą ū, kurią 

tart ne kaap u ir ne

KODĖL AŠ TRE
TININKAS?

ituciją, Prezidentas yra 
3 metais jis turi daryti gL 
ir mūsų maldos yra sūp 
rimtos atsakomybės. Mūsų c 
savivaldą šiame Steite.

joms pasišaukti ir kiekvie^ 
eisingus ir gabius vadus, 
džiamės, kad busimaisiais K 
avo pastangas sutelktume L 
eturmetyje, laimėję kaią. ? 
Karo metu mes turime 
ą, asmens branginimo sąrė 
—kad valdžios paskirtis P 
zei. Pasimokinę iš praeities ( 

kiekvienas atlikdamas dį
5 turi teisės paveldėti tas ? 
jas kaip ir mes.
itikrinimas yra —išnokti« 
for Governor” Lietuvių L- 
s piliečius, rinkimą dieną, - 
gubernatoriaus pareigoms: 

kiminj sąrašą. Čia mate 
nio distrikto atstovu j 
tuvių kilmės amerikietį w 
?y pats indorsavo lietai į ifnyga gausiai iliustruota, 
y ir išrinkime jį New Y^fi 56 pusi, ir yra Lietuvių

tūrinio Instituto leidinys, 
inti: Jūsų balsavimas yn ^enQ egzemplioriaUs kai- 
Balsuokite uz savo pate n & v a

Jūsų pasirinkimas turėtą^c<’ 0 užsisakant 50 eto- 
is Sąrašas. pliorių ar daugiau—30c.

Respublikonų Komitetas

alių 18 d. įvykusio 
pimynų vakaro atgar- 
gražiausi. Jį rengė Gy-

> Rožančiaus draugija, 
noji laimėjimo dovana
> O. Klemčauskienei, o 
■oji — p. Kulienei.

ruodžio 20 d. tretinin- 
turės savo arbatėlę.

RIKOS” administraci- 
alite gauti A. Vaičiulai-
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IŠRINKIME LIETUVĮ 
Į KONGRESĄ!

William J. Drake, lietu
vis advokatas yra kandida
tas į J. V. Kongresą 9-me 
kongresiniame distrikte, ku
ris apima: Brooklyno Ridge- 
woodą(,,Bushwick sekciją”), 
East New York, Cypress 
Hills, Woodhaven, Ozone 
Park ir Richmond Hill. Di- 
striktą sudaro 20-tas ir 23- 
ras „assembly” distriktai ir 
4-to, 5-to ir 6-to distriktų 
dalys.

Šio kongresinio distrikto 
ribose DRAKE pavardė yra 
pačioje viršutinėje, ar „A”, 

i eilėje, o rakto arba mygtu
ko numeris yra 14. Balsa
vimo mašinoje IEŠKOKIT 
Nr. 14 A, Įsitikinkite su
radę Nr. 14 A aukščiau 
pavardės„William J. Drake.” 
Suradę, nulenkite žemyn 
„raktą” arba rankenukę,

Katalikės jaunos moterys, 
turinčios vidurinių (high 
school mokyklų liudymus 
ir norinčios mokyti katali
kų pradinėse mokyklose, 
prašomos kreiptis: 75 Greene 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Olandijos katalikams na
ciai uždraudė visokią spau-

Nuo spalių 25 d. Connec
ticut gubernatoriaus Hurley 
patvarkymu, kiekvieną die
ną per radiją bus kviečia
mi visi Conn, valstybės pi
liečiai nors vieną minutę 
pasimelsti už taiką.

Moterų Sąjungos New 
York - New Jersey aps
krities suvažiavimas įvyks 
lapkričio 8 d., 2 vai. popiet, 
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos salėje, 207 Adam 
St., Newark, N. J.

Kviečiu visas kuopas at
siųsti savo atstoves ir pa
rūpinti nauding ų pasiūlymų 
apskrities ir visos organi
zacijos gerovei.

S. Subatienė,
Apskrities pirmininkė.

DĖKOJA MOKINIAMS

kaap o, teep kaap žodyj tu 
arba būva ir ketuus. Je 

mūna žemaitešks gro- 
patink, ta parašyket 

Aš tada 
daugiau parašys.

Karui vesti reikia daug arba 
pinigų. Mūsų vyriausybė lau- kam 
kia ir prašo kiekvieno gy- mats 
ventojo pagalbos. Neatsili- er mon gromet. 
kime!

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

šeimas, — platina ti- 
Brolybę, Lygybę, Lais-

Trečiasis Ordinas duo
paramos,

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

OKITE UŽ

f FOR GOVERNOR” K

nitetai New Yorke ir

VEY FOR GOVERNOR C 

rican Committee

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

)R GOVERNOR

FOR LIEUTENANT C

COMPTROLLER

EIN FOR ATTORNEY

AND CHARLES MlWlNATIVES AT LARGE
R CONGRESS,
ONGRESSIONAL DISTR!1

9

Žinomas visame pasau
ly dainininkas meksikonas 
Jose Mojica įstojo į pran
ciškonų vienuolyną, Are- 
gruppa, Peru.

Anglų generolas Dobbie, 
Maltos salos gynėjas, sa
ko, kad ši sala tik tikin
čiųjų maldų dėka iki šiol 
liko nesunaikinta.

Aleppo mieste, Syrijoj, y- 
ra trys arkivyskupai ir 1 
vyskupas, — jie yra mel- 
kitų, syrijonų, armėnų ir 
maronikų apeigų katalikai.

Yra pranešta, kad iš 1,- 
200,000 prekybos 
jūrininkų pasauly 
yra katalikai.

laivyno 
800,000

Battery Park ir 
lyn tunelio kasimas 
Brooklyno pusės sulaikytas 
iki karo pabaigai. Sulaiky
ti darbai ir prie platinimo 
gatvių ties tunelio anga.

Brook- 
iš

Brooklyno prezidentas 
Cashmore dėkoja katalikų 
mokyklų mokiniams už , di
delę paramą metalo laužo 
rinkime. Šv. Teresės mo
kyklos mokiniai surinko net 
70 tonų gelžgalių.

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.

PAGERBIAMI DARBI
NINKAI

kare Jungtinės A- 
Valstybės pager- 
gamybos kareivius

Šiame 
merikos 
bia savo 
taip pat, kaip ir kareivius
frontuose.

Tarnautojai ir darbinin
kai karo dirbtuvėse buvo 
raginami daryti pasiūly
mus, kurie galėtų sumažin
ti darbo laiką, sutrumpinti 
darbo procesą, sutaupyti

Dėlto, kad paskutinieji 5 
popiežiai: Pijus IX, Leo
nas XIII, Pijus X, Bene
diktas XV ir Pijus XI, 
labai ragino įsirašyti į Tre
tįjį Ordiną. Geras katalikas 
visuomet klauso Bažnyčios 
Galvos. Be to, tie Popiežiai 
ir patys pirklausė prie Tre
čiojo Ordino.

2. Geram ir uoliam ka
talikui Trečiojo Ordino Re
gula nesudaro jokių sun
kenybių.

3. Trečiojo Ordino Regu
la padeda katalikui geriau 
užlaikyti Dievo ir Bažny- 
čio įsakymus.

4. Trečiojo Ordino Re
gula skatina prie artimo 
meilės, taikina tautas, luo
mus, 
krą 
vę...

5.
da žmogui daug 
gausių malonių, lengvų prie
monių išsisaugoti nuodėmės.

6. Trečiasis Ordinas turi 
garbingą praeitį — žmoni
jai yra daug gero pada
ręs, atnaujinęs krikščioni
ją. „Per Trečiąjį Ordiną ir 
Šv. Pranciškaus dvasią, pa
saulis liko išgelbėtas, ir da
bar Tretysis Ordinas yra 
geriausia priemonė žmo7 
nėms sugrįžti prie Evange
lijos”, sako Leonas XIII.

7. Tretininkystė stovi 
aukščiaus visų katalikiškų 
organizacijų ir Brolijų, ji 
— TIKRA VIENUOLIJA.

8. Trečiasis Ordinas sten
gėsi visur platinti šv. Pran
ciškaus dvasią, kurios žmo
nės šiandien taip išsiilgę y- 
ra. Kur Prancškus, ten ir 
taika. Ten viešpatauja 
ras džiaugsmas.

Graboriiis—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

KAIP PADĖTI FBI.

tik-
T.

bū- 
di- 
a-

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graboriiis ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

„Policija negali visur 
ti,” Edgar Hoover, FBI 
rektorius nurodė. „Bet 
merikiečiai randasi visur 
šioj šaly, ir jeigu jie prisi
laiko paprastų nurodymų, 
priešas negalės įvykdyti sa
vo juodojo darbo.

Tel. NEwtown 9 - 4464

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

■Mu.-, c--.
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LIETUVIŲ BALSUOTOJŲ DĖMESIUI

American Lithuanian Committtee for Bennett krei
piasi į New Yorko valstybes amerikiečius lietuvius bal
suotojus sekančiu pareiškimu:

New Yorko valstybe per paskutinius 20 metų švie
tė visai šaliai savo švaria, modernia, pažangia adminis
tracija, kurios priešakyje stovėjo tokios įžymios asme
nybės, kaip Alfred E. Smith, Franklin D. Roosevelt ir 
Herbert H. Lehman. Tai asmens, kurie kilo iš Demokra
tų partijos, visada artimos plačiosioms žmonių masėms. 
Ir šiemet New Yorko demokratų partija yra laiminga, 
galėdama lapkričio 3 d. rinkimuose pasiūlyti gyvento
jams vertingą valstybės aukštųjų pareigūnų vietoms 
kandidatų sąrašą, kurio priešakyje yra John J. Bennett, 
Jr., ilgametis New Yorko valstybės vyr. prokuroras.

Už Bennett nuoširdžiai pasisakė prezidentas Roose
velt, pareikšdamas, kad Bennett yra tinkamiausias asmuo 
New Yorko gubernatoriaus pareigoms. Už Bennett reikš
mingai išėjo „New York Times”, pripažindamas Bennett 
labiausiai tinkamu gubernatoriaus vietai.

Būdamas New Yorko valstybės vyr. prokuroru per 
12 metų, Bennett pasirodė esąs gabus administratorius, 
sumanus valstybininkas, sąžiningas pareigūnas, nuošir
dus amerikietis. Mums yra malonu remti Bennett ir ki
tus jo bendradarbius, kandidatuojančius vicegubernato- 
riaus, vyr. prokuroro ir valstybės kontrolieriaus vietoms 
—Charles Poletti, Henry Epstein ir Joseph V. O’Leary. 
Mes nuoširdžiai kviečiame visus lietuvių kilmės ameri
kiečius lapkričio 3 d. balsuoti už Bennet ir jo bendra
darbius. Užtikrinkime New Yorko valstybei ir toliau 
sveiką, saugią, išmintingą, visiems teisingą administra
ciją.

Brooklyn© Komteto nariai:
J. B. Laučka, D. Averka, Adv. John Ansell, Adv. C. 

Vokietaitis, J. Tumasonis, J. Draugelis, X. Strumskis.
Woodhaven, N. Y.: Joseph Vaskas, Joseph P. Machulis.
Rochester, N. Y.: Joseph K. Chapas, Anthony J. But

rim, Vincent Stašaitis, William J. Wissman.

John J. Bennett, Jr.
vyr. New Yorko valstybės 
prokuroras, demokratų kan
didatas gubernatoriaus pa
reigoms. Rinkimai bus lap
kričio 3 d.

Adv. Win. J. Drake Rems Prezidentę
Lapkričio 3 d. rinkimuo

se mėgins savo laimę adv. 
William J. Drake (Dragū
nas). Jis yra kandidatu į 
Kongresą Devintoje Kong
resinėje Apygardoje. Už 
Drake galės balsuoti visi tie 
lietuvių kilmės piliečiai, ku
rie gyvena Brooklyn© Ridge
wood, East New York, 
Cypress Hills, Woodhaven, 
Ozone Park ir Richmond 
Hill sekcijose. Bene pirmą 
kartą Amerikos istorijoje 
lietuvių kilmės asmuo turi 
progą patekti į Kongresą. 
Adv. Drake rėmėjai ir drau
gai tiki, kad visi lietuviai 
Devintoje Apygardoje pa
duos balsus už Wm. J. 
Drake.

Adv. Wm. Drake yra pa
skelbęs savo programą, ku
rioje jis aiškiai pasisakė 
už paramą prezidentui 
Rooseveltui.

Čia paduosime kelias iš
traukas iš Drake rinkimi
nės programos :

„Aš esu nusistatęs pilnai 
remti mūsų vyriausiąjį va
dą, prezidentą Franklin D. 
Rooseveltą.

„Roseveltas išgelbėjo dar
bininką, namų savininką, ū- 
kininką, pramonininką — 
taip, netgi bankininką — 
nuo bankrūtavimo ir suiru
tės. Kai 1932 m. Amerika 
atsidūrė ant pražūties slen-

ksčio, jis suteikė mums 
drąsos, išsklaidė baimę ir 
atgaivino pramonę. Jis su
stabdė žmogaus darbo iš
naudojimą, suteikė darbi
ninkui socialį saugumą, pa
tikrino kolektyvių derybų 
teisę ir išsaugojo piliečių 
gyvenimo demokratiškas 
funkcijas. Jo nuosprendis 
užsienių politikoje išsilaikė 
be priekaištų. Iš skaudžiai 
nepasiruošiusios valstybės 
1940 metais —mes šiandien 
išsivystėme į gerai pasi
ruošusią valstybę ir kasdien 
stiprėjame.

pragyvenimo standartus, 
kokius siuvyklų darbininkai 
laimėjo per Amalgameitų 
siuvyklų darbininkų uniją.

„Jei balsuotojai mane iš
rinks savo atstovu J. V. 
Kongrese, aš niekad nebū
siu „gumine antspauda” jo
kiam politiškam bosui, jo
kiai partijai, jokiai grupei 
(tautinei ar kitokiai), bet 
visuomet turėsiu dėmesy vi
sų savo konstituentų įvai
rius reikalus. 9-je Kongre
sinėje Apygardoje priskai- 
toma apie 400,000 gyvento
jų, kurių tik apie trečdalis 
yra registruoti balsuotojai. 
Man rūpės ne tiktai regis
truotų balsuotojų reikalai, 
bet visų gyventojų tinka
mas atstovavimas, 
sąmoningas pilietis, 
kad visi balsavimo 
turį rinkėjai šiemet,
ty, neapsileis pilietinėse pa
reigose ir balsuos lapkričio 
3 d. rinkimuose.

„Mūsų demokratinėje val- 
dymosi sistemoje visos ma
žumos — nepaisant jų tau
tinės kilmės ar tikybinių į- 
sitikinimų — turi teisės bū
ti pilnai girdimos, jų pa
žiūros ir reikalai turi būti 
svarstomi 
tinkamose 
staigose.
taipgi turi
to dėmesio kreipti ypatin- 
tiems ekonomiškų sluogs- 
nių reikalams.

„Kaip siuvėjo sūnus, kai
po asmuo patsai dirbęs siu
vykloje savo jaunatvėje ir 
tebeturįs . daug profesinių 
pažinčių ir reikalų su ada
tos darbininkais ir kontrak- 
toriais, aš esu pilnai susi
pažinęs su šia pramonės ša
ka ir su jos reikalais bei 
negalavimais. Todėl aš ga
liu kalbėti kaipo šio reikalo 
žinovas.

Kaipo 
tikiu, 
teisę 

ir atei-

paskutinė Drake - Dragūno 
rinkiminė pramoga, „beer 
party”, kurios tikslas pa
gelbėti sukelti kandidato 
kampanijos fondą. Įžanga 
$1 asmeniui. Bus - alaus, už
kandžių, šokių su orkest-
ru.

Savanoriai, kurie norės 
pagelbėti rinkimų dieną da
linti lapelius, gali kreiptis 
į Drake rinkiminę raštinę, 
900 Sutter Ave„ kampas 
Warwick St., Brooklyn, N.

Rinkimų dienos vakarą 
(lapkričio 3 d.) Lietuvių 
Komiteto nariai ir talkinin
kai ’ ’ ’ “
Įėję 
mo 
tis 
lietuviai maloniai laukiami.

Adv. K. R. Jurgėla

susirinks Daukanto sa- 
laukt galutinų balsavi- 
davinių — reikia tikė- 
laimėjimo davinių. Visi

DEMOKRATŲ PRA
KALBOS

1Sekmadienį, lapkričio 
d., 3 vai. popiet, lietuvių 
piliečių klubo salėje, Union 
Avė., Brooklyne, įvyks la
bai svarbios politinės pra
kalbos. Jas ruošia demokra
tų klubas ir American Lith
uanian Committee for Ben
nett.

Kalbėtojai bus įžymūs 
valstybės pareigūnai demo
kratai. Svarbu, kad šios 
prakalbos praeitų gražiau
siu pasisekimu.

Rengėjai.

Viskas Nauja

Maspetho Žinios
Spalių 25 d. susituokė 

Emilija Navickaitė su Jonu 
Oechsner. Žmonių buvo pil
na bažnyčia. Per 200 asme
nų dalyvavo puotoje.

— Parapijoje įkurta An
gelaičių draugija. Arti 100 
vaikučių įsirašė.

— Raudonasis Kryžius 
turėjo arbatėlę parapijos 
salėje, spalių 2 5d.

—Sodalietės ruošia vaka-1 
rėlį lapkr. 7 d.

— Augustas Kalvaitis bu- 
sunkiai susirgęs.vo

METINE ŠVENTE

par. 
d r-j a :
savo

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

lįiniėtojai.
lodymas.
Loniunistams.
Ltija gyva!
L nelinkime...

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

L 3 d. rinkimai 
U respublikonai y- 
Lti partija. Jie stam 
Ėjo New Yorko, Ka- 

L Connecticut, Uli- 
Lachusetts, Nebras- 

hhomos valstybėse, 
ujo daugiau vietų 
L daugiau gubema-

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 a s m e n i a i 
kreipkitės —

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

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

„Aš teiksiu Prezidentui 
Rooseveltui visišką savo 
paramą karo vedimo pro
gramoje ir, karą laimėjus, 
laimėti teisingą ir pastovią 
taiką, paremtą Atlanto Čar- 
terio dėsnių vykdymu pla
čiajame pasaulyje.

„Kiek liečia ,naminį fron
tą’: darbininkijos laimėjimai 
k. a. socialis saugumas, 
aukštas pragyvenimo stan
dartas, pragyvenamas už
darbis, kolektyvių derybų 
teisė ir demokratijos pilnos 
laisvės darbininkams turės 
mano 100% paramą ir ben
dradarbiavimą. Prieš kelias 
savaites aš išdėsčiau Pilie
čių Unijai savo paramą u- 
nijų saugumo dėsniui. Dar
bininkų uždarbis turi keis
tis pagal besikeičiančias gy
venimo sąlygas — turi kil
ti, kai pragyvenimo indek
sas kyla, pagal Darbo De
partment© indeksą. Kaipo 
siuvėjo sūnus ir pats kurį 
laiką dirbęs siuvyklų pra
monėje, aš žinau pavojus, 
kokie gresia darbininkams, 
jei ,sweat shops” vėl. su
grįžtų, išstumtų aukštus

Kongrese ir ati- 
administracijos į-

Kongresmanas 
suprasti ir rim-

1380 Kil., 5,000 watts
j LIETUVOS GARSAI į
Į RADIJO PROGRAMA Į
I šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. vak. j

Vedėjas
J. J. STUKAS, Jr.

j Radijo centras — Į
j 429 Walnut St., Newark, N. J. j

Prof. A. ŽIDANAVIČIAUS
MUZIKOS MOKYKLA j

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS j
PROSPECT HALL j

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

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

807 Riverside Dr., New York City
Tel. WAdsworth 8-1251 |

• Anna Kaskas ir šiemet 
dainuos Metropolitan opero
je. Metropolitan opera at
naujino sutartis su 105 ar
tistais.
prasidės lapkričio 23 d.

• Kun.

Operos sezonas

Deksnys šią 
New Yorko

CYA laikra-
netenka

Dr. J. B. Končius 
ir kun. Dr. A.
savaitę lankėsi 
apylinkėje.

® Apreiškimo
štiš „Annunciator 
redaktoriaus Antano Krnzo 
Jis išeina į kariuomenę.

• Vinco Daubaro, Federa
cijos apskrities iždininko, 
jau trys sūnūs tarnauja ka
riuomenėje.

9 „Naujosios Gadynės” 
koncerto programos svar
biausiais dalyviais buvo te
noras Ferrara, smuikinin
kė M. Digrytė ir pianistė 
E. Sheppard.

® Apreiškimo par. choro 
rudens šokiai įvyks šį 
penktadienį, spalių 30 d., 
par. salėje.

° Kun. Dr. J. Bogušas, 
kurį laiką pagelbėjęs kun. 
J. Gurinskui New Yorke,

Aš žinau keblią gįos saVaitės gale išvyksta 
padėtį, kokion ši pramonė į Waterbury 
šiandien pateko. Aš pilnai gavo pastovų paskyrimą;šiandien pateko.
pajėgiu įsivaizduoti, kokis 
likimas laukia siuvyklų dar
bininkus New York’e, ne
bent jei jų interesai bus, 
pagaliaus, tinkamai atsto
vaujami.

DRAKE-DRAGŪNO KAM
PANIJA BAIGIAMA

Penktadienį, spalių 30 d., 
piliečių klubo slaėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. nuo 8:30 vai. vak. bus 
paskutinis masinis susirin
kimas Drake-Dragūno kong
resinėje kampanijoje. K. 
Motuzas rodys spalvotas 
filmas, tarp kitko, pirmą 
sykį rodys š. m. birželio 13 
d. „New York at War” pa
radą. Kalbės pats kandida
tas Drake, keli žymūs lie
tuviai laikraštininkai, adv. 
Wm. F. Laukaitis, kandida
tas Baltimorės Orphans 
Court teisėjo pareigoms, 
kuris savo rinkiminės kam
panijos įkaršty atvažiuoja 
pagelbėti išrinkti lietuvį į 
J. V. Kongresą. Visi ir vi
sos kviečiami dalyvauti.

Šeštadienį, spalių 31 d., 
vakare, Daukanto salėje, 984 
Jamaica Ave., kampas Ni
chols1 Ave., Brooklyne', bus

Conn., kur

bus šv. Juozapo par. vika
ras.

® Moterų S-gos 29 kuopos 
laimėjimų žaidimo vakaras 
bus lapkričio 13 d. pas U. 
Čižauskienę, 107-39 115 St„ 
Richmond, Hill.

• Maspethe kariuomenėn 
išvyko Vaclovas Brusokas 
ir Dirvanauskas.

• Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 25 metų su
kaktis bus iškilmingai mini
ma 1943 m. vasario 14 d. 
Webster salėje, New Yorke. 
Rengia New Yorko Lietuvių 
Taryba.
• Kun. J. Kidykas, jėzuitas, 

buvo apsilankęs „Amerikos” 
įstaigoje, šiuo metu jis yra 
apsistojęs Waterbury, Conn.

• „Amerikos” vakarienėje 
gruodžio 13 d. bus bendras 
dainavimas, kuriam vado
vauti pakviestas kun. M. 
Kemėžis.

• T. serž. 
kas viešėjo 
muose. Jo
pasižymėjusi šv. Jurgio 
vaidintoja.

• Povilas 
seržantas, 
pas tėvus
veiklus šv. Jurgio par. jau 
nuolis.

A. Zajankaus- 
tris dienas 

sesutė Ona

Angelų Karalienės 
Amžinojo Rožančiaus 
spalių 25 d. minėjo 
metinę šventę. Sesutės pa-1 
sirūpino, kad altorius būtų 
gražiai išpuoštas. Kleb. kun. 
J. Aleksiūnas 9 vai. atlaikė 
mišias už gyvas ir mirų-į 
sias nares ir pasakė pamoks- ■ 
lą apie Kristų Karalių.
Ne vienai mūsų atėjo min

tis: tegu sugriūva neteisin
gos karalystės ir ginklai, 
tegu viešpatauja taika šei
mose ir visame pasaulyje. 
Gal ne viena kario motina, 
žiūrėdama į Kristaus Ka
raliaus statulą, tarė savo 
širdyje: duok, Jėzau, mano 
širdžiai ramybę ir kantry
bę; palaimink mano sūnų 
karį, kad jis galėtų sveikas 
sugrįžti ir vėl klūpoti prieš 
Tavo altorių ir garbinti 
drauge su manimi....

Per komuniją dingo a- 
bejonės, rodos, motinos 
troškimai patenkinti. Kaip p§si ir į šeimas panašiai 
gėlės puošia altorių, taip • ’ ,
Kristus džiugina motinos 
širdį.

Po mišių įvyko susirinki
mas. Jame nutarta sureng
ti laimėjimų vakarą 
džio mėnesį.

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Lietuvių Radijo Balso iš 
WHOM, 1480 kcs., kiekvie
ną dieną nuo 11:30 vai.

Pr.

NEVALGYSIM MĖSOS 
IR ANTRADIENIAIS

Mayoras La Guardia krei
pėsi į viešbučius ir valgyk
las susilaikyti antradieniais 
nuo mėsos valgių. Jis krei-

pasielgti — apsieiti be mė
siškų valgių antradieniais.

PADĖKA

gruo-
Narė.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

Įiiisio laimėjimo res- 
L pasiekė New Yor- 
L'e, kur per 20 me- 
Lbės administraciją 
Sokratai. Milžiniška 

J-i dauguma pareiškė 
L New Yorko vals- 
Lmatorium respu- 

ilhomas E. Dewey, 
Lmatoriaus parei- 
l;ės eiti 1943 m. sau-

NOTICE is hereby given that License 
GB 6449 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
511 Marcy Avenue, Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB SCHWARTZMAN 
1511 Marcy Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 1977 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
3407 Fulton Street, Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HEINRICH FISCHER 
Lang’s Del.

Fulton St., Brooklyn,3407

; nepaprastas lai
dau dabar išstato jį, 
tanią asmenybę 1944 
Mente rinkimams 
Ikonai jo asmeny  j ( 
Į-ėti labai aiškių vii

— 4* —
ilietuvių akys būvi 
tos į adv. Drake-Dra 
[lodymą laimėti rinki 
iongresą. Jam nepasi 

jo pralaimėjima 
kžas, vos tik 2,444 bt

Mot. S-gos 24 kuopos 
pirm. A, Civinskienė nuo
širdžiai dėkoja visoms są- 
jungietėms ir draugėms, 
kurios ją aplankė namuose 
spalių 25 d., pareiškė savo 
linkėjimus, įteikė gėlių, at
nešė dovanų ir vaišių. Ji 
ypač dėkoja Adomaitienei, 
Dumblienei, Digrienei, Le- 
vanavičienei, Gustavičienei, 
Kirvelienei ir Butauskienei.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 11)7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK NISSEN & JOHN G. NISSEN 
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE :s hereby given tnat License No. 
GB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
232 Bedford Avnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

232 Bedford
ANDREW CIPRI
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

FEDERACIJOS
NARIAMS

K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, spa
lių 30 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. mokykloje.

Draugijų atstovai ir vei
kėjai prašomi atsilankyti.

Valdyba

ŠOKIŲ VAKARAI

Lapkričio mėn. kiekvieną 
sekmadienį lietuvių pilie
čių klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne, bus šokiai, 
kuriuose bus mokoma lietu
vių tautinių šokių ir suk
tukų šokiai. Gros Juozo Ta
rno - Tamošausko orkestras 
ir saksafonistė Adelė Pau- 
lytė iš Long Island. Šokių 
mokys Birutė Babarskaitė 
ir Irena Jonaitytė. Iš ank
sto bilietai po 30c., prie lan
gelio 35c.

Plačiau apie šiuos šokius 
klausykite Jono Valaičio

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

na- 
yra 
par.

Zaborskis
Neseniai lankėsi 
ir draugus. Tai

Patogi vieta užejimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

NOTICE is . „
GB 6366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Meserole Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

74 Meserole

at retail under Section 107 
___  l t 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MUZYKA
Brooklyn,

STEFAN 
Avė., N. Y.

hereby given that License No.

korime palinkėti ad1 
hį pralaimėjimą p? 
Laimėjimu. Prieš dv 
b jis mėgino laimė 

ponų partijos nona 
kongreso kandida 

Tada jis nelaimėj 
praėjo dveji metai, 

jatsisuko jo naudi 

Control Law jpe, kad už dvejų n 
vėl mėgintų sa 
r jau tikrai pate

N.

NOTICE is hereby given that License ] 
GB 1759 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section [ 
of the Alcoholic Beverage Control Law j 
5101 — 5th Avenue. Borough of Brookl; 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

SAMUEL ZEIKOWITZ
5101 — 5th Ave., Brooklyn, N. :

NOTICE is hereby given that License N[ 
GB 10227 has been issued to the undersign! 
to sell beer, at retail under Section “■ 
of the Alcoholic Beverage <
2 Ditmas Avenue, Borough of Brookljjt
County of Kings, to be consumed off tl-
premises.

FRED ZAKS ft
2 Ditmas Ave., Brooklyn, N. ■

- .■ ■ .. •.
NOTICE is hereby given that License 1 
GB 6353 has been issued to the _undersigi 
to sell beer, s.. —
of the Alcoholic Beverage Control _Law 
256 Irving 
County of 
premises.

256 Irving

NOTICE is _____ „
GB 10124 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at wholesale under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 

’20 Hopkinson Avenue,

at retail under Section 1 I paSKlZlaUgll atll
Borougbonof°'Brookifreigas. Pirmieji b? 

visada brangūs, I 
tbūti labai naudii

Avenue, _
Kings, to be consumed off

ANTONIE DEWEY
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License I ■

Borough of Brooklj Yorko valstybės
County of Kings, to be consumed off i ■$ Qgudert bUVO p3

idelę komunistų nei 
is iškėlė viešumon 
| tamsius darbe] 
orko mokyklose. I 

County of Kings, to be consumed off i jijj fjUVO atleisti 
premises._______ ___  ____ __

A jie, gaudami zme 
įimą už mokymo < 
įaudojo savo vi 
izmui mokyklini 
» skleisti.
kričio 3 d. rinkim 

Irt turėjo didelį ba 

3 ėjo respublikom 
New Yorko senate 
liukas buvo demo 
iarbiečių kandid; 
aršiausi rėmėjai 1 
Astai ir jų pataiki 
rt rėmė ir tokie įžy

. tratai, kaip Ford 
siteto teisių moky 

$ 8fi as prof. Wilkinsor
Urt laimėjo labai 
[Asų dauguma. Kon 
ew Yorke gavo užs 
nnūgį.

r-----V-------

t Yorko valstybės 
lapkričio 3 d. buve 
iriausių ta prasme, 
prisirengimo met

• partijų kandidata
■ lai padorią ir dže 
' ką agitaciją. Ir b

labai rimtai. Dėmi 
adidatas Bennett 
siuntė sveikinim 
aą rinkimus laii 
Dewey. Panašiai p 
demokratų kon 
Farley.

d ?ey savo kalboje 
_ as užmiršti rinkin

ikimus ir vieninga 
aro pergalei pas 
įsisakė už visišką 
'rezidentui, už v 
tojų vienybę.
rinkimai parodė, 
metu Amerikoje

m ja yra gyva. Jie p

WOOLF
Brooklyn, N.

PINCUS
20 Hopkinson Avė.,

NOTICE is hereby given that License 1 
C 1020 has been issued to the undersif 
to sell beer, at wholesale under Section

I of the Alcoholic Beverage Control Law 
Į 182 Noll Street, Borough of Brookl

NOTICE is
EB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES
332 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1()7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, Jr. 
Post 199 V.F.W. of U. S.

504-6 Marion St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 564 Wythe Ave., Borough of Brook-

County of Kings, to be consumed on 
premises.
VERONICA & WILLIAM SKODIS 
Wythe Ave., Brooklyn. N. Y.

SUPERIOR BEER DISTS.
182 Noll St., Brooklyn, N.

at retail under Section 
Beverage Control Law

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

Y.

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas

TIKRAS BIČIŲ 

MEDUS
(1007c PURE HONEY)

KONČIAUS BITININKYSTĖ
67 Battery St., No. Abington, Mum.

Šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys, Jog Sis 
medus nėra tikras bičių medus.lyn, 

the

564

NOTICE is hereby given that License No. 
E 161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ISRAEL A SREI.SKY
4409 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Frost Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILLMAN BEER DIST., INC.
216 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law ... 
577 — Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises. 

577 — 4th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISABELLA & JACK FLEISCHMAN 
364 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
552 Marcy 
County of 
premises.

552 Marcy

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUCKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai .................
5 svarai ..................................
Galionas .................................
5 Galionai .............................. 13.011

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTfi 

57 Battery St 
No. Abington, Mass.

Galima gauti Ir 

„Amerikos” Administracijoj 
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

107 
at

Kings, to be consumed on the

GEORGE O’REILLY
Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone Residence
EV 7 - 1670 VI 7- 2940

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE

Mortgages Loaned and Bought
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

FELIX HAUBOLD
Ave., Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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