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igoninėj, kur gerėja. Linke- 
ina visiškai sustiprėti.

Spalių 3 d. 5 vai. popiet 
lo Grounds aikštėje rink- 
visi New Yorko arkivys- 

pijos vyrai. Įvyks vyrų pa 
Idos už karius, už pergalę, 
teisingą taiką. Pamaldas 

<ys J. E. arkiv. Spellman.

Spalių 4 d. išeina karino- 
nėn geras mūsų choristas

Juozas Damušis, seržantas, 
uvo parvykęs 10 dienų atos- 
ogų. Jis labai patenkintas 
aro tarnyba ir per trumpą 
dką užsitarnavo aukštos ru
les atsižymėjimus. Geriausio 
asisekimo, Juozuk!

yru malda.
► tyla...
laisvė?
artistus.

J d. New Yorko Fo
je buvo susirinkę 
•ų. Ne bokso čempi- 
irėti tie tūkstančiai
Ne futbolo žaidi- 

rbėmis pasidžiaugti

New Yorko katali- 
' suplaukė bendrai 
[eldėsi jie už Ame- 
ius, už greitą per- 
lastovią taiką. Mai
nė, žmogaus sielos 
is liepsnojo tų vyrų

Nei karas, nei kito- 
kisos negali sugriau
tus santykiavimo su 
?ėju, savo Viešpačiu,

r Kremlius turėjo pa- 
avo žiaurią elgseną 
ir jos išpažinėjų at- 

‘ Maskvoje jau leista 
ti keliolika pravosla- 
nyčių, kurias dabar 
f tūkstančiai tikinčių-

ADVOK^
219 So. 4th Street, 

(WilliamsbuighB-;<

mai. fe 
naĖ!

f^'llio užėmimas buvo 
MĮdėlis Sąjungininkų

renių Italijoje laimė- 
^Bį svarbų miestą ir 

įmė geriausi vokiečių 
PjįI Bet jie neatsilaikė 

. perikiečius ir anglus. 
Takoję visa spauda Ne- 
Jlaimėjimą stambiai 

yjiApie tai daug rašė 
ir kiti sąjungininkai, 
įedaug rašė Maskvos 

^fiai. Šiam laimėjimui 
—Ji Maskvos spauda ra- 
— alo paskirti tik tris ei- 
111 — paskutiniame lai- 
s&5: puslapyje.
P,gj įsai užima kad ir ke- 

e us savo žemėse, mūsų 
life- plačiausiai būgnija 
* e puslapiuose. Ro- 

" kinimai nereikalingi.

Lengvi Užkandžiai, Kava, r 

PUSRYČIAI—PIETOS—VAKAR10W 
AISKRYMAS gamintas namie Ii Jį 
riaušių bravorų. Parengimams piįį

Juozas C) 
495 Grand Street,

Šį sekmadienį, spalių 3 i, 
DŽančiaus dr-jos narės ei- 
t prie bendros Komunijos, 
iręs po to šeimyniškus pu- 
yčius. Galima dalyvauti 
išnioms ir svečiams, kurie 
Joniai kviečiami.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street
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vytis Henrikas Kavaliau- 
,s. Linkime jam geriausio 
isekimo tarnyboje ir svei- 
a sugrįžti pas savo tėve-

.tostogų buvo parvykęs 
Santas vytis Alb. Jatkau- 
s. Aplankė savo bažnyčią, 
agus.

iu baigiamas 3 karo pas
ts vajus. Lietuviai ragi- 
ii pirkti ir registruoti sa- 
bonus lietuviškose įstai- 
;. Parapijos raštinėje bus

Apie tas, kurs per 20 metų 
kopai, šūkio, kad tikyba yra 
rinii) iri )s opiumas, leido sta- 

į dvasiškiams išsirink- 
jatrijarchą. Bet ar jau 
ybos laisvė Rusijoje? 
negirdėjome, kad nors 
atalikų bažnyčia bū- 
ryta, išskyrus vieną 

)je, kuri skirta užsie- 
tovybių nariams. Ne- 
, kad būtų paleisti į- 
katalikų kunigai. Ne- 

I kad tremtiniai lietu- 
igai galėtų Sibire 

jyį- iai aptarnauti tremti- 
„ku- etuvius.

Td

A® I — v — LNUOMOJIMU1 flių 3 d. Chicago j e lie-

sturi ir penki kambariai.
Į turėjo didelę meno 
. Civic operos rūmuose
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MILIJONUI DOLERIŲ DAR TRŪKSTA!
Lietuviams dar trfiksta apie 

$125,000

Kaip visoje Amerikoje, 
taip ir New Yorko valstijoje 
Karo Bonų vajus, kuris pra
sidėjo rugsėjo 9 dieną ir tę
sėsi iki spalių 2 d., pratęsia
mas iki spalių 16 dienos. Šio 
pratęsimo metu bus galima 
pirkti ir vajaus kreditan gau
ti E, F, ir G serijų bonus.

Šis vajaus pratęsimas New 
Yorko valstijos lietuviams 
duoda progos dar daugiau 
Karo Bonų nusipirkti, vajaus 
metu pirktus lietuvių komite
tuose užsirašyti, kad tokiu 
būdu galėtume pasiekti pilną 
kvotą — milijoną dolerių ir 
kad už tuos pinigus galėtu
me nupirkti tris bomberius 
ir vieną sužeistiems karei-

viams nešioti lėktuvą, ku
riems lietuvių vardu nupirkti 
dar trūksta apie 125,000 dol. 
Paskubėkime!

Šia proga taipgi primena
me, kad dar iš daugelio New 
Yorko valstijos kolonijų ko
mitetas negavo pilnų rapor
tų ir todėl prašome pirmiau
sia proga tuos raportus pa
gaminti ir mums prisiųsti. 
Taipgi paraginkite vietinius 
lietuvius dar daugiau Karo 
Bonų pirkti ir pas lietuvius 
užsirašyti.

Prašome apie pirktus Ka
ro Bonus pranešti komiteto 
sekretoriui: J. B. Laučka, 
222 So. 9-th St., Brooklyn, 
N. Y.
New Yorko Lietuvių Karo 

Bonų Komitetas

Vienuolika Baublių 
Kariuomenėje

šeimų 
Bubliai 
20 gy-

Jersey City. — Mykolo 
Baublio šeimą savo dydžiu 
viena iš nedaugelio 
Amerikoje. Tėvai 
džiaugiasi, turėdami 
vų vaikų.

Vienuolika Baublių sūnų 
yra Amerikos, kariuomenės 
jėgose: šeši laivyne, keturi 
Armijoje, o vienas aviacijo
je, kur jis, būdamas korpora- 
lu, eina bomborduotojo parei
gas. Visi 11 brolių yra išsi
sklaidę po platųjį pasaulį, 
stropiai atlikdami savo pa
reigas.

Naujosios ’Torpedos

LIETUVOJE PLINTA SLAPTA SPAUDA
Slapti laikraščiai yra pa

plitę po visą kraštą ir turi di
delės įtakos į vietinius gyven
tojus. Vokiečių „Civilinė Ad
ministracija” turi daug sun
kumų su atkakliu lietuvių 
pasipriešinimu, ypač dabar, 
kai lietuviai sužino apie vo
kiečių nepasisekimus visuo
se frontuose. Lietuvių pasi- 

Visi kiti vyskupai yra gyvi priešinimas auga. Kovoje dėl 
ir, kaip pranešime sakoma, nepriklausomos Lietuvos 
drąsiai kovoja dėl žmoniškų tarp visų Lietuvos žmonių 
teisių. jaučiama didelė vienybė.

Iš Švedijos pranešama, kad 
Lietuvoje veikia net kelios 
slaptos draugijos, kurios, ne
žiūrėdamos didelio pavojaus, 
veda kovą dėl nepriklausomy
bės. Dar kartą patvirtinamos 
žinios, kad mirė vysk. Kukta 
ir vysk. Staugaitis ir kad 
Kaišiadorių vyskupu dabar 
yra J. E. vysk. Matulionis. ■

Laivyno vadovybė šio mė
nesio pradžioje paskelbė, kad 
Atlanto kautynėse vokiečių 
povandeniniai laivai vartoja 
naujas, magnetines torpedas.

Nauja torpeda pirmiausia 
paleidžiama į laivo propele
rio (sraigties) aplinkumą. 
Laivui netekus kontrolės, ta
da paleidžiama kitos torpe
dos. Nuo tokių torpedų jau 
yra žuvusių keletas laivų. Ne
seniai dešimties dienų kauty
nėse nuskandinti penki pre
kybiniai laivai ir trys karo 
laivai.

Sekr. Hull Rengias Maskvon
*

Kun. Juozas Prunskis,
L. K. F. Spaudos Biuro ve
dėjas, įžymus Lietuvos žur
nalistas, buvęs „XX Am
žiaus” redaktorius. Praeitą 
savaitę Chicagoje kun. J. 
Prunskis buvo užpultas neži
nomo asmens ir sunkiai su
žeistas į galvą. Nežiūrint šios 
nelaimės, kun. J. Prunskis ir 
toliau eina savo pareigas.

jai ištaisyti. Patogus pri- 
avimas. Smagi apylinkė, 
inama kaina. Taip pat 
dingas ir dženitorius, 
s galėtų ten pat gyventi.

UEIPKITĖS:
01 Suydome Street, į 

Brooklyn, N. Y.

Si®’v
•tavo Anna Kaskas ir 
is Juška. Koncertą 

A. Kan. J. Navicko

sws^lsa

4MŲ IEŠKAN 
TIEMS

ae pardavimui gerų na- 
r puikiose apylinkėse, 
greičiau atsilieps į šį Į 

Šimą, tas laimės geres- 
argenų: vienos, dviejų 
nų ir didesnių namų.

P. MACHULIS
IL ESTATE & 
ERAL INSURANCE 
56 — 85th Street 
Voodhaven, N. Y. 
'"orest Parkway Station)

)1. Virginia 7-1896

Chicagos didžioji 
buvo atsiuntusi savo 

los kritikus. Teko skai- 
1 tų negailestingų kritikų 
jfones. Ir malonu čia pa- 
,||i, kad kritikai labai pa- 
Įjai apie abu lietuvius ar- 
r Įrašė.
pa Kaskas Chicagai ge- 
|inoma iš Metropolitan 
ps kelionių. Rapolas Juš- 
i buvo lyg naujiena. Bet 

ĮUvo naujiena, kuri vir- 
Bįostabiai malonia staig- 
į. Juška įvertintas kaip 
los kultūros ir puikaus 
'I artistas.
* mums džiugu, su pa
gijimu ir pasididžiavimu, 
jninti, kad šių metų ge- 
| 9 d. Rapolas Juška dai- 
■„Amerikos” koncerte, 
ilsiame New Yorke. Mes 
Iš širdies linkime ir to- 
Ikopti į dainos meno vir-

Washington. — čia giliai 
tikima, kad Cordell Hull, val
stybės sekretorius, netrukus 
vyks į Maskvą. Ten įvyks pa
sitarimas su Rusijos ir An
glijos atsakingais pareigū
nais. Tai būsiąs didelis pasi
ruošimas Roosevelto, Chur- 
chillio ir Stalino susitikimui, 
kuris turėsiąs lemiamos reik
šmės karui užbaigti ir poka
rinei taikai sudaryti.

Sekretorius Hull šios sa
vaitės pradžioje sulaukė 72 
metų amžiaus. Jo sveikata e- 
santi geroje būklėje.

Anglijai Maskvos pasitari
muose atstovaus užsienio 
reikalų ministeris Anthony 
Eden, o Rusijai — užsienio 
reikalų komisaras Viačeslav 
Molotov.

Londone manoma, kad 
Maskvos konferencijoje bū
sią paliesti visi klausimai, 
kuriais Amerika, Anglija ir 
Rusija turi vienodas ir skir
tingas nuomones. Rusijos at
sakingi pareigūnai neslepia 
savo intencijų pokarinio lai
kotarpio tvarkymo progra
mai. Iš Maskvos ir iš jos įvai
rių agentūrų nuolat kalba
ma apie reikalą Rusijai turė
ti „saugias strategines sie
nas.”

Tokios „saugios” sienos 
paliečia Lietuvą, Latviją, Es
tiją ir dalis Suomijos, Lenki
jos ir Rumunijos. Dar per
nai rusai rųikalavo į Angli-

jos Rusijos tarpusavio pagal
bos ir draugiškumo sutartį 
įrašyti punktą, kad Anglija 
pripažįsta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybes Rusijai. 
Tada Anglijai atsispirti pa
gelbėjo prezidentas Roose
velt, kurs griežtai laikosi At
lanto čarteryje paskelbtų 
dėsnių, pagal kurios laisvė 
ir nepriklausomybė turi bū
ti sugrąžintos visoms paver
gtoms valstybėms.

Rugsėjo 12 d. savo radijo 
kalboje Hull pasisakė už tar
ptautinę organizaciją, kuri 
tarnautų pasaulinei taikai ir 
drauge turėtų tvirtą jėgą 
prieš galimus agresorius. Su
kuriant tokią tarptautinę or
ganizaciją nereikėtų palaido
ti mažų valstybių, nes tada 
nebūtų jokio pavojaus ir ne
reikėtų siekti svetimų teri
torijų savo saugumui užtik
rinti. Manoma, kad sekr. Hull 
tvirtai gins tokį nusistaty
mą. Ką šnekės ir siūlys Mo
lotovas, žinoma, nedrįstama 
atvirai spėlioti.

Būsimai Maskvos konfe
rencijai teikiama labai dide
lės svarbos. Niekas neginči
ja, kad Rusija pasitarimams 
šiuo metu turi labai gerą ko- 
zerį. O tas kozeris yra rau
donosios armijos laimėjimai 
prieš vokiečius, kurie stumia
mi lauk ir iš Kaukazo, ir iš 
Ukrainos, ir iš Baltgudijos.PASKOLOS KVOTA PILNAI SUKELTA

SĄJUNGININKAI EINA ROMOS-L’NK—

NACIAI GROBIA LIETUVOS JAUNIMU

užsie-

Net Vatikano sekretorius,

JŪRININKAMS NAMAI

NAUJA BAŽNYČIA

ati-

Lietuvoje buvo gražiai sa-

nepri- 
atsto-

Dėdei Šamui reikia mūsų 
pinigų. Duokime jų, kol Ašis 
bus sutriuškinta.

Šiuo metu visas batalijo
nas Amerikoje gimusių ja
ponų kaujasi prieš vokiečius 
Italijos fronte.

Spalių 12 d., Kolumbo die
noje, Kolumbo vyčiai turės 
iškilmes.

pra- 
liečia

Praėjusios vasaros 
džioje Kaune, kiek tai 
lėktuvų puolimus, gyvenimas 
nebuvęs baugus, tačiau prieš

LIETUVIS KARYS LONDO
NE

Washington. — Iždo se
kretorius Morgenthau patie
kė kongresui naujų mokesčių 
programą, pagal kurią nori
ma per metus sukelti 10 bil. 
500 mil. dolerių.

Ši nauja mokesčių progra
ma Kongrese sutikta labai 
nepalankiai. Manoma, kad 
ji nebus priimta. Kongreso 
nariai, daugelis jų, vietoj 
valstybės iždo naujų mokes
čių siūlo įvesti federalinius 
pirkimo mokesčius ir praves
ti administracijoje kraštuti
nę taupymo reformą.

Atstovo Taber, respubliko
no iš New Yorko, nuomone, 
administracija ateinančiais 
iždo metais galėtų sutaupyti 
4 bil. 658 mil. dolerių.

Trečiosios Karo Paskolos 
vajus praėjo didžiausiu pasi
sekimu. Paskirta kvota buvo 
15 bilijonų dolerių. Ji pilnai 
išpildyta, ir dar su kaupu. 
Jos metu parduota karo bonų 
už 16 bil. 887 mil. dolerių. 
Taigi, vajus davė 1 bil. 887 
mil. dolerių daugiau nei no
rėta.

Visose vietose sukelta nus
tatyta kvota.

New Yorko valstybės ir 
miesto lietuviai buvo pasiry 

\žę šios paskolos metu išpirkti

karo bonų už vieną milijoną 
dolerių. Paskutiniai daviniai 
rodo, kad ši kvota bus išpil
dyta su kaupu, bet tik dar 
ne iš visų miestų pranešta. 
Laukiama žinių iš Amster
damo, Binghamtono, Uticos 
ir kitur.

Svarbiam Komitete 
Lietinis Studentas
Liet. Tautinės Tarybos na

rys jūrų kapitonas P. Laba
nauskas, kurs dabar eina 
aukštuosius mokslus viename 
Kalifornijos universitete, yra 
narys toje aukštoje švietimo 
įstaigoje suorganizuoto Com
mittee on Post Wor Interna
tional Problems, kurį sudaro 
11 profesorių ir 2 studentai.

Panašūs komitetai veikia 
prie daugelio universitetų. 
Komitetai savo nuomones 
studijuotais klausimais siun
čia kas dvi savaiti į centrą, 
o tas turi ryšių ir su State 
Departamentu.

GARDINAS BE LIETUVIŲ KUNIGŲ
______ *--------------------------------------

Gardino apylinkėse yra ke
letas grynai lietuviškų para
pijų. Dauguma jų neteko lie
tuvių kunigų, nes naciai iš
leido potvarkį, pagal kurį to
se apylinkėse tegali dirbti tik 
iš tenai kilę kunigai. Iš vieti
nių žmonių kilusių lietuvių 
kunigų tenai nebuvo. Ir taip 
naciai nuo lietuvių parapijų 
lietuvių kunigus nušalino.

Pasiliko tik Kabelių para
pijos klebonas Pranas Čaglis. 
Jis jau gana senas ir naciai 
jo nejudino, tačiau ir šis an
kštai gyvena: vokiečiai jį nu
grūdo į špitolę, o kleboniją 
naudoja visokioms raštinėms.

vo darbą išplėtusios Varg
dienių seselės, kurių moti
niškas namas buvo — Mari
jampolėje. Gavome žinių, kad 
vienuolyno namai ir spaustu
vė liko karo nesugriauti, ta
čiau yra nacionalizuoti, val
domi svetimųjų, ir vokiečiai 
jų seserims negrąžina.

Praėjusiame mėnesy 
daryta ir pašventinta nauja 
„Shipyard” bažnyčia, kurioje 
sekmadieniais ir švenčių die
nomis laikomos šv. Mišios 
laivų statymo dirbtuvių 
Todd Erie Basin, Brooklyn, 
darbininkams.

Iškamuoti Lietuviai 
Grįžta Lietuvon

Iš Vokietijos į Tauragę bir
želio 28 d. parvyko „atosto
gų” penki šimtarlietuvių dar
bininkų iš priverstinų darbų. 
Parvykstančius darbininkus 
sveikinęs Vabalas, Danta ir 
okupantų vietos komisaras 
Gewecke.

Kaip praneša iš Londono 
LKFSB. korespondentas, ko
misaras agitavo, kad jie „pa
gilintų prieteliškus santykius 
tarp Vokietijos ir lietuvių” 
savo buvimo metu tėviškėje.

Tas nacių tarnautojas nė 
tiek neturi supratimo, kad jų 
reikalams bus blogi propa
gandistai tie, kurių jėgas iš
sėmė priverstinas darbas Vo
kietijoje, nes tik dėl to, atro
do, jie ir atostogų gavo. Ne
veltui ta pačia proga ir Dan
ta kalbėdamas prasitarė, kad 
jiems reikia atgauti sveikatą, 
nes jų dar vėl laukią dideli 
darbai.

Anglijoje Mirė 
Lordas Plymouth
Londonas. — Spalių 1 d. 

mirė lordas Plymouth, buvęs 
Anglijos vyriausybės narys, 
1936-1939 metais ėjęs užsie
nio reikalų ministerio padė
jėjo pareigas. Buvo įžymus 
konservatorių partijos narys. 
Buvo 54 metų amžiaus.

1938 m. lordas Plymouth 
lankėsi Lietuvoje. Jam buvo 
gerai žinomi Lietuvos reika
lai. Yra žinių, kad jis labai 
palankiai referavęs Lietuvos 
žmonių troškimą būti lais
vais ir nepriklausomais.

Praeitą savaitę Berlyno ra
dijas pranešė, kad Lietuvoje 
visi 16 ir 17 metų berniukai 
ir mergaitės paimta privers
tino darbo tarnybon.

Paimti jaunuoliai išgaben
ti į vokiečių okupuotas ryti
nes sritis, šį pranešimą gir
dėjo Amerikos radijo 
nio skyrius.

ŠIAULIUOSE SUIMTA 500 ASMENŲ 
______ ❖------------------------  

Švedų laikraštis „Afton-
tidning” praneša, kad Šiau- kardinolas Maglione, sunai- 
liuose naciai suėmė per 500' kinęs visą eiIę dokumentų.

(Vatikane, šalia kitų ats
tovų, tebėra ir Stasys Gird
vainis, Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas mi
nisteris, kurs ten pripažįsta
mas, kaip pilnateisis 
klausomos Lietuvos 
vas).

žmonių, kaltindami užsiėmus 
spekuliacija. Vokiečių teis
mas nubaudęs 90 žmonių į- 
vairiems terminams į kalėji
mą.

Pabalčio valstybės okupan
tai atidarė naujas kaliniams 
stovyklas ir jos pilnos įka
lintųjų. Kaip pranešama iš 
Londono — pasibaisėtinas 
persekiojimas eina be atodai
ros, nes lietuviai nesutinka 
kariauti už Vokietijos reika
lus. New Yorko lietuvis karys 

I Vincas Borisevičius liepos 
Londonas. — Čia gauta ži- mėn. antroj pusėj aplankė 

nių, kad diplomatiniai atsto- Londono lietuvių parapijos 
vai Vatikane degina svarbius 
dokumentus. Jie bijo, kad 
vokiečiai gali sulaužyti Vati
kano neutralumą, įsibrauti 
Vatikanan ir pagrobti dauge
liui valstybių reikšmingų su
sirašinėjimus.

kleboną kun. Dr. K. Matu
laitį. V. Borisevičius norėjo 
surasti savo dėdę Galčių, bet 
pas kleboną patyrė, kad jis 
jau 1938 m. mirė, tačiau 
džiaugėsi gavęs dėdienės Gal- 
čiuvienės adresą.

Sąjungininkų kariuomenė 
Italijoje sėkmingai perėjo 
Volturno upę, virš Neapolio. 
Tuo žygiu padaryta pagrin
dinė ir stambioji vokiečių gy
nimosi linija, kuri dengia Ro
mos gynimą. Aversos ir Mad-

Velykas rusų aviacija Kau
ną yra apdaužiusi: Laisvės 
alėja, Mickevičiaus gatvė, 
Vytauto prospektas, ypač 
stoties rajonas buvo gerokai 
bombų apmėtyti ir namų ge
rokai apgriauta.

Žmonių aukų skaičius ne
žymus.

dalonio — susisiekimo cen
trai irgi jau Sąjungininkų 
rankose.

Iš Kairo pranešama, kad 
visas vokiečių gynimasis Ro
mos aplinkumoje yra išstaty
tas į didelį pavojų.

Pereidama Volturno upę, 
generolo Clark vadovauja
ma Penktoji Armija pasiekė 
labai didelio laimėjimo. Vol
turno upė teka 18 mylių į 
šiaurę nuo Neapolio. Iš kitos 
pusės žygiuoja anglų Aštun
toji Armija, kuri stumia vo
kiečius į Italijos šiaurę. A- 
versos ir Maddalonio miestų 
kritimas atėmė vokiečiams 
labai reikalingus susisiekimo 
centrus.

NEAPOLIEČIAI LAIDOJA ŽUVUSIUS
______ *---------------------------------------

Neapolis. — šiomis dieno
mis iškankinto, apnaikinto 
Neapolio italai laidoja šim
tus savo žuvusių, valo griu
vėsius. Jie papasakojo tokias 
baisybes, kurias čia vykdė 
vokiečiai:

Apiplėšė ligonines, ku
rioms atėmė vaistus ir mais
tą.

Už kiekvieną užmuštą vo
kietį karį jie žudydavo 100 
italų įkaitų.

Pasmerktieji italai patrijo
tai, prieš sušaudymą, patys 
turėjo išsikasti duobes.

Aplink pasitraukiančius 
motorinius vežimus vokiečiai 
išstatydavo surištų italų 
grandines.

Priverstinam darbui pa
grobė 70,000 neapoliečių, nuo 
17 iki 34 metų amžiaus.

Išsprogdino vandens rezer
vuarus ir sunaikino visą van
dens tiekimą.

Vienoje ligoninėje Sąjun
gininkai rado 100 suaugusių 
ir vaikų lavonus ir apie 600 
sužeistų asmenų. Tai vokie
čių veržimosi ligoninėn pa
sekmė.

Londonas. — čia tikima, 
kad Sąjungininkų įsiverži
mas vakarų Europon būsiąs 
atidėtas iki pavasario. Bet 
yra galimumų, kad invazija 
gali būti įvykdyta ir žiemą, 
nors Anglijos kanale tuo me
tu būna audringiausias oras.

Kalbėjimas apie Anglijos 
kanalą dar nereiškia, kad va
karų Europon įsiveržimas 
būtų vykdomas tik per An
glijos kanalą. Yra ir kitų ke
lių. Įsiveržimas gali būti ir 
pagreitintas, jei vokiečiams 
pavyktų sudaryti atsparesnį 
ir pastovesnį gynimąsi ru
sų fronte rytuose.

Spalių 3 d. Brooklyno vys
kupas pašventino naujai pas
tatytą jūrininkams namą — 
Seamen’s Institute. - Šie na
mai esą vieni gražiausių tos 
rūšies namų visame krašte. 
Namai yra dviejų aukštų ir 
kaštavę apie 250,000 dol.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

TAUTINIS KARO FONDAS

Šią savaitę visoje šalyje pradėtas Tautinio Karo Fon
do vajus, kurio metu norima sukelti 125 milijonus dolerių. 
Visos aukos bus dalinamos tarp keliolikos labdaros orga
nizacijų, kurių nė viena atskirai šiemet neturės savo va
jaus.

Tautinis Karo Fondas jungia net septyniolika stam
besnių labdarybės — pašalpos įstaigų, kurių tarpe yra 
Amerikos kariais besirūpinanti ŪSO dr-ja, Amerikos jū
rininkų pašalpos tarnyba, karo belaisviais rūpintis drau
gija, įvairūs Jungtinių Tautų pašalpos fondai, pabėgėlių 
šelpimo komitetai ir kt.

Lietuvius amerikiečius, be abejonės, stebina ir liūdi
na faktas, kad Tautiniame Karo Fonde nėra Lietuvos šel
pimo fondo. Lietuvos žmonės yra nemažiau nukentėję nuo 
karo pabaisos, nei kitos tautos, todėl visai natūralu trokš
ti, kad ir Lietuvos vardas vajuje skambėtų. Nors to ir nėra, 
lietuviai amerikiečiai turėtų visomis jėgomis paremti šį 
vajų, kurio tikslas nepaprastai didelis ir svarbus. Tik au
kodami būkime organizuoti — aukokime lietuvių vardu.

Fondo vajų spalių 5 d. pradėjo pats prezidentas Roo
sevelt, pasakydamas labai įtikinančią kalbą. Mūsų visų 
pareiga paremti savo prezidento prašymą, kiek tik įma
noma.

New Yorke lietuviai turės savo skyrių Tautiniam Karo 
Fondui remti. Būtų nepaprastai naudinga jau artimiausiu 
laiku prie Amerikos Lietuvių Tarybos turėti Lietuvos Šel
pimo Fondą. Gal būtų tada įmanoma patekti į Tautinį Karo 
Fondą, šiame vajuje nebesuskubsime, bet už tad laikas 
būtų pasiruošusiems kitiems metams.

KETVERIŲ METŲ SUTARTIES PROGA

galbos sutartį. Jie pasirašė ne savo, o Sovietų Sąjungos ir 
ta. Ji prisimintina visiems, kuriems rūpi tarptautinių pasi
žadėjimų pildymas, valstybės vadovaujančių vyrų žodžio 
laikymas.

‘"MMSĮfr'fflrspelių-10 d. Maskvoje Sovietų Sąjungos komi
saras Viačeslav Molotov ir Lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministeris Juozas Urbšys pasirašė tarpusavio pa
galbos sutartis. Jie pasirašė,ne savo, o Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos vardu.

Pasirašė 9 skyrių sutartį, kuri turėjo galioti 15 me- 
visą pasaulį davė savo vyriausybių iškilmingus pasižadėji
mus.

Pagal minėtą sutartį, kuri buvo Lietuvai prievartos ak
tas, Sovietai neva grąžino Vilnių ir mažytę Vilniaus krašto 
dalelę Lietuvai. „Grąžino” Lietuvai tik dalį to, kas Lietu
vai teisėtai priklausė nuo amžių, ką Sovietai jau 1920 m. 
liepos 12 d. buvo pripažinę. Tikrovėje, Vilniaus „grąžini
mas” buvo tik klastinga apgaulė, kurios prieglobstyje Ma
skva ruošė visiškos mirties kilpą Lietuvos nepriklausomy
bei.

Kai šiandie net garsaus vardo asmens, kaip Joseph E. 
Davies drįsta viešai skelbti, kad dabartiniai Rusijos valdo
vai niekada nėra sulaužę savo žodžio, tai teisybė šaukte 
šaukia prisiminti 1939 metų spalių 10 d. Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos sutartį. Jei tie asmens dar nevisiškai atsisvei
kino su savo sąžine, tegu jie paskaito nors du minėtos su
tarties straipsnius.

Septintame straipsnyje pasakyta: „Šios sutarties vyk
dymas jokiu atžvilgiu neturės paliesti susitariančių šalių 
suvereninių teisių, ypač jų valstybinės organizacijos... ir, 
apskritai, į vidaus reikalus nesikišimo principo.” Vadina
si, Molotovo parašu Kremlius pasižadėjo gerbti Lietuvos 
suverenines teises ir nesikišti į Lietuvos vidaus reikalus.

Bet kas atsitiko 1940 m. birželio 13-15 d. d.? Tas pats 
Molotovas tada Maskvoje baisiausiai puolė ministerį pir
mininką Merkį ir užsienio reikalų ministerį Urbšį, reika
laudamas kitokios valdžios Lietuvoje. Kai Molotovas šiur
kščiausiai elgėsi su suvereninės Lietuvos vyriausybės na
riais Maskvoje, į Lietuvos pusę jau slinko raudonoji armi
ja, kuriai buvo įsakyta sutrempti nepriklausomą Lietuvą, 
kurios neprikluausomybę turėjo ginti pati Rusija, jei būtų 
buvę laikytasi sutarties penkto straipsnio.

Čia pat atsimintinas ir Stalino pareiškimas Lietuvos 
delegacijai, kai ši tarėsi Maskvoje su Molotovu ir kitais 
Sovietų pareigūnais. Kaip pranešė Urbšys Lietuvoje, vie
šame seimo posėdyje, Stalinas „parodė daug supratimo ir 
simpatijos lietuvių tautos reikalams ir užtikrino, kad iš 
Sovietų Sąjungos pusės jokiu atveju nebus jokio kišimosi 
į Lietuvos vidaus reikalus”. Tai žodžiai paties Rusijos val
dovo. Bet ką jie reiškė Lietuvai? Tik neprikluasomybės su- 
trempimą, 20 metų sunkaus darbo laimėjimų sulikvidavi- 
mą, tūkstančių ištikimų Lietuvos vaikų įkalinimą ir į Sibi
ro gelmes ištrėmimą!

Šiandie, daugiau nei kada nors, turime būti drąsūs 
ginti tiesą. Nesakome, kad reikia būti įkyriems nuolatiniais 
šauksmais. Bet tiesa yra per brangi vertybė, kad ją būtų 
galima nustumti dėl nepatogių laiko aplinkybių.

Ne. Nė vienas lietuvis amerikietis negali užmiršti Lie
tuvos teisių. Visi kovojame prieš Lietuvoje siaučiančius 
žiaurius vokiečius okupantus, bet nė vienai sekundei nepri
valome užmiršti, kad ir ankstesnis, bolševikiškaisai — ru- 
siškasai, agresorius nėra išsižadėjęs savo siekimų prieš 
Lietuvą.

Spalių 10 d. pagalvokime, ar viską darome, kas įma
noma, mūsų tėvų žemei pagelbėti.

NEW YORKO LIET. TARYBOS VEIKLA jeakSdearbas artimiausi0’ -LIETUVIŲ KUNIGAI PORTUGALI oš Vaizda
(Adv. K. Jurgėlos prane

šimas visuotiniam N. Y. L. 
T. susirinkimui, įvykusiam 
spalių 3 d.)

Gerbiamosios ir gerbiamieji, 
draugijų atstovai— atstovės.

1942 m. rugsėjo 27 d. įvyko 
New Yorko lietuvių organiza
cijų atstovų suvažiavimas, 
kurį sukvietė Lietuvių Komi
tetas „New York at War” Pa
radui organizuoti. Suvažiavi
mas nutarė sudaryti vieni
jantį draugijų atstovų sąryšį, 
kuris vadovautų bendriems 
organizuotos visuomenės dar
bams NEW YORKO LIETU
VIŲ TARYBOS vardu, šū
kiais: AMERIKOS PERGA
LE — LAISVAS PASAULIS
— NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA.

Priėmus Tarybos statutą, 
buvo išrinkta devyniolikos 
asmenų Valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė sekamai: 
pirmininkas — kun. Norber
tas Pakalnis, vicepirmininkai
— Juozas V. Stilsonas, Juo
zas B. Laučka, Pranas Bajo
ras ir Juozas Tysliava; prot: 
sekretorius — Florencija 
Bernotaitė; iždininkas—Juo
zas Garšva; iždo globėjai — 
Juozas Ambrazaitis, Stepo
nas Karvelis ir Pranas Milas; 
nariai — Vytautas Abraitis, 
Danielius J. Averka, kun. Jo
nas Balkūnas, inž. Jonas C. 
Baltus, Jonas Buivydas, Juo
zas Glaveckas, Ieva Jankie- 
nė ir St. Subačienė; reikalų 
vedėjas — adv. Kostas R. 
Jurgėla. Kiek vėliau iždinin
kui rezignavus, jo pareigas 
perėmė Pranas Bajoras ir fi
nansų sekretoriaus pareigas 
prisiėmė Juozas Laučka.

Per metus Taryba turėjo 
septynius visuotinius susi
rinkimus, devynis valdybos 
posėdžius, ir keturiolika re- 
korduotų Prezidiumo posė
džių, neskaitant kelių trum
pesnių pasitarimų. Pirmojo 
pusmečio svarbesniųjų dar
bų apyskaita jau buvo vie
tos spaudoje paskelbta, ypa
tingai nužviečiant didingąją 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Sidabrinio Jubiliejaus Šven
tę ir jos plačius atgarsius. 
Jūsų išrinktoji Valdyba jau
čiasi padariusi viską, kas bu
vo sąlygose įmanoma, ir di
džiuojasi pasiektais gražiais 
bendradarbiavimo ir vienin
gumo rezultatais. Metinio su
sirinkimo proga teikitės iš
klausyti tik nuotrupų įvairių 
darbų:

1. Pirmam Valdybos posėdy
je 1942 m. spalių 12 d., iš
klausius istorinės Preziden
to Roosevelto kalbos, tą va
karą ir, ta proga, prisiminus, 
kad prieš dvejis metus mūsų 
Prezidentas priėmė lietuvių 
amerikiečių delegaciją, nu
tarta nusiųsti atitinkamą te
legramą savo šalies Preziden
tui ir painformuoti apie tai 
Valstybės Sekretorių. Spalių 
14 d. vakare tas buvo atlikta.

2. 1942 m. lapkričio 30 d. 
posėdy nutarta kviesti Ame
rikos lietuvių seimą arba 
konferenciją, atsiklausus A- 
merikos Lietuvių Tarybos ir 
nesivaržant dėl iniciatyvos. 
Po susirašinėjimo ir pasita
rimų, nepaprastai gražiai pa
vykusi konferencija posėdžia
vo Pittsburghe š. m. rugsėjo 
2 ir 3 dienomis. Ji buvo su
kviesta Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu, ne be mūsų 
iniciatyvos ir padrąsinimo. 
Konferencijoje dalyvavo ir 
mūsų Tarybos du atstovai 
bei visa eilė narių.

3. Sumanyta pagaminti 
specialius sidabrinius ženkle
lius Lietuvos Nepriklausomy
bės Sidabriniam Jubiliejui 
pagerbti. Jau aptarus įvairius 
projektus ir pasitarus su žy
miais lietuviais dailininkais, 
teko sumanymo atsisakyti 
dėl karo meto mėtalų stokos 
ir techninių kliūčių.

4. Suruoštas milžiniškas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Sidabrinio Jubiliejaus pami
nėjimas š. m. vasario 14 d.

Webster Hall, New Yorke, 
kuris davė plačių atgarsių ir 
teigiamai gelbėjo Lietuvos 
bylai didžioje spaudoje, di
plomatų sluoksniuose ir Kon
greso Rūmuose. Rezoliucijos 
buvo atspausdintos „Congre
ssional Record” lapuose, 
bent kelių kongresmanų ir 
senatorių teigiamai paminė
tos. „New York Times” ko
mentuotos greta didžiųjų val
stybinio mąsto pareiškimų 
to laikraščio redakcinėse pas
tabose, ir plačiai nuaidėjo po 
plačiąją Ameriką, Kanadą ir 
Britų šalis, bei pasiekė Lietu
vos žmones, kuriems davė 
naujų vilčių. Maskvoje jomis 
rimtai susirūpinta. Eilė mū
sų kolonijų pasekė rezoliuci
jų formą ir dvasią, ir jas pas 
save paskelbė. Latvių ir estų 
visuomenė irgi jomis naudo
josi. Tai buvo — nepapras
tai didelės reikšmės atminti
nas įvykis, kurį savo dalyva
vimu arba sveikinimais pa
gerbė visa eilė aukštųjų pa
reigūnų ir diplomatų. Paren
gimų komisijos nariams, re
zoliucijų autoriams ir visiems 
bet kuo prisidėjusiems prie 
šio įvykio priklauso derama 
garbė ir mūsų dėkingumas.

5. Tarybos nariams buvo 
parūpintos kelios paskaitos, 
visos prieinamos spaudos ap
žvalga Lietuvos bylos klausi
mu. šias apžvalgas ruošė 
„Amerikos” redak. Laučka. 
Jos gelbėjo informuoti mūsų 
veikėjus.

6. Užmegsti tiesioginiai ir 
gyvi ryšiai su mūsų bendra
piliečiais, latvių ir estų vi
suomenės komitetais, ši veik
la yra plečiama.

7. Vieningam darbui sutel
kta 38 organizacijos, parapi
jų vadovai, ir keturių laik
raščių redaktoriai.

8. Sugalvota išleisti anglų 
kalboje knygą Lietuvos Si
dabriniam Jubiliejui paminė
ti. Sudarytas rašytojų komi
tetas, redakcinė kolegija, 
paskirta $300 iš iždo, surink
ta $323 aukų. Didžioji raštų 
dalis jau yra surinkta. Deja, 
paties leidinio klausimas dar 
kabo ore dėl rimtų kliūčių. 
Apie šį sumanymą plačiau ra
portuos įgaliotas Valdybos 
narys, p. Laučka.

9. Padaryta pastangų, kad 
Town Hall ir Freedom House 
įstaigos New Yorke suruoštų 
viešąjį Forumą Baltijos val
stybių klausimu, šiuo' klausi
mu tikimasi teigiamų išdavų 
šią žiemą.

10. Nuolat ir sistematin- 
gai buvo rūpinamasi pagel
bėti Lietuvos tremtiniams 
Rusijoje ir Vakarų Europoje. 
Išvien su keliomis kitomis 
lietuvių, taipgi latvių ir estų 
bei Baltijos Amerikos Drau
gija, imtasi tikslių žygių per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
ir Valstybės Departamentą. 
Šias pastangas gyvai parėmė 
visa eilė katalikų ir protes
tantų vyskupų bei žymiųjų 
pasaulinio mąst

11. š. m. kovo 21 d. suren-
gtas Klaipėdos atplėšimo su
kakties paminėjimas. Ta pro
ga surinkta $250.05 aukų. 
Raudonajam Kryžiui įteikta 
išviso $234.00 aukų. Aukoto
jų vardai buvo savo laiku 
spaudoje paskelbti. Jau yra 
nutarta artimu laiku suorga
nizuoti lietuvių kraujo davė
jų vajų, ir šiam suvažiavimui, 
arba būsimai T. valdybai, 
teks šį sumanymą vykdyti. 
Siūloma sudaryti nuolatinę 
komisiją, kuri apvienytų visą 
lietuvių veiklą Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Mūsų atsto
vų siūlymu, Pittsburgh© Kon
ferencija priėmė rezoliuciją, 
kuri ragino visose kolonijose 

j organizuoti kraujo aukojimo 
vajų.

12. Aktingai pagelbėta 
sėkmingai pravesti karo bo
nų vajų.. Tarybos valdybos 
nariai veikliai dalyvavo va
juje. Ateičiai norima šią ka
rinės talkos darbo dalį 
vesti specialiai Tarybos 
misijai.

13. Š. m. gegužės 23 d. 
rengtas koncertas, tikslu pa- Į 
gelbėti kompozitoriui Vytau
tui Bacevičiui sukelti lėšų, 
taip reikalingų jo parašytos 
simfonijos orkestracijos dar- Į 
bui. Tikimasi, kad ši kukli 
talka iš Tarybos pusės su
teiks kompozitoriui galimy
bės lietuvių muziką pagarsin
ti Amerikos visuomenėje, su
pažindinti mūsų bendrapilie
čius su lietuvių muzikaliu ta
lentu.

14. Taryba pirmoji Ame
rikoje padarė rimtų pastangų 
išgauti valdžios įstaigų už- 
gyrimą ir planų pakeitimą ta 
prasme, kad speciali paverg
tų kraštų pašto ženklų seri
ja būtų praplėsta, ir kad iš
eitų penkių centų pašto žen
klai Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai pagerbti. Plačios Ame
rikos kolonijos buvo apie šias 
pastangas painformuotos. 
Malonu pastebėti, kad tiek 
Pittsburgho Konferencija, 
tiek lietuvių, latvių ir estų 
kolonijos įvairiose vietose 
įvertino šias pastangas ir jas 
parėmė. Yra vilties, kad šis 
gražus sumanymas pavyks.

15. žymiam Latvijos val
stybininkui, Liudvikui Ekiui, 
mirus, pareikšta užuojauta 
latvių tautai, per ministerį 
Bilmanį. Ekis savo laiku bu
vo Latvijos pasiuntinys Lie
tuvai ir didelis Lietuvos drau
gas.

16. Buvo dėta pastangų, 
kad gubernatorius paskelbtų 
tam tikrą proklamaciją. De
ja, momentas buvo nevisai 
parankus ir nepavyko.

17. Lietuvos pripažinimo 
de jure sukakties proga, nu
siųstas raštas Valstybės Se
kretoriui.

18. Ta pačia proga buvo 
parašyti laiškai didiesiems 
dienraščiams, „The New 
York Times” ir „The New 
York Herald Tribune”. Ma
lonu pastebėti, kad abudu 
dienraščiai tuos laiškus įdėjo 
be jokių pataisymų. Mūsų 
raštai atnešė be galo daug 
naudos Lietuvos bylai. Šie 
laiškai pradėjo gyvas disku
sijas spaudoje Baltijos vals
tybių klausimu ir davė pro
gos Lietuvos bei Latvijos pa
siuntiniams kiek plačiau šį 
klausimą pajudinti. Ypatin
gai tikslo pasiekė laiškas, bu
vęs New York Times’e. Po to 
laiško atsiliepė tūlas Arthur 
Upham Pope dviem atvejais 
— antru atveju žymiai su- 
švelnėjęs; taipgi adv. Nathan 
D. Shapiro, Henrikas Rabi- 
navičius ir Lietuvos pasiun
tinys Žadeikis. Garsas pasie
kė net Maskvą. Maskvai re
agavus, mūsų Taryba naujai 
atsiliepė ir rugsėjo 25 d. pas
kelbtas antras mūsų laiškas 
„Times”. Tenka pažymėti, 
kad ta proga buvo ir keli mū
sų tautiečių bylai palankūs 
editorialai. Iš viso, ši disku
sija buvo labai naudinga. 
Tai yra didelis mūsų vienin-

pa
ke

su-

Agrikultūros mokykloje 
profesoriaująs lietuvis sale
zietis kun. A. Sabas, baigęs 
mokslo metus, liepos 27 d. 
atvažiavo į Lisaboną, o čia 
sekančią dieną nuvyko į ne
toliese esančią gražią Portu
galijos vietą — Estorilį, kur 
viename vienuolyne sustojo 
atlikti rekolekcijų. Ten pat 
atlikti rekolekcijų atvyko ir 
kiti Portugalijoje esantieji 
lietuviai kunigai saleziečiai: 
kun. Antanas Tranavičius iš 
Pasvalio, kun. Kazys Budavi- 
čius iš Sidabravo, kun. Mar
tynas Gaidys iš Osašnikų kai
mo, Kabelių par. Marcinko
nių valse., Gardino apskrit. 
Visiems keturiems lietuviams 
kunigams tebesant Estorily- 
je, atsisveikinti atvažiavo ir 
kun. P. Maskolaitis su kun.

M. Pusčiumi, kurie ] 
šę išplaukti laivu iš ■ jJOJ 
nos. Estorilyje susiti 
šeši lietuviai kunigai 
tik saleziečio broliuk 
paičio ir būtų buvę vii 
viai, kurie tuo met 
Portugalijoje.

Saleziečių vadovyb 
girtinai padarė, prai 
ma nacių pavojų ir iš 
nės Italijos bei iš Roi 
tuvius kunigus išsiųs 
kitus kraštus, kur ji 
darbuos, kol vėl gale s4Si* 
į Lietuvą. < -L m(,n.

^’tausgam- 
, jenajam vie- 
$ jo sesuo 
įjšone pasi
vys ir kad 
<ojai bėgą iš 
'akmenų ir 
į iš prasi-

laivams ir

20 m. nuo pirmo gy 
surašinėjimo Neprikl. 

voj.

bos gyven- 
, akmenis ir 
įlėjo pri-

Tada ji- 
įjį kur gy

tavo ir kitataučių spauda, 
pav. lenkų ir ukrainiečių.

19. Taryba turėjo ryšius 
su National War Fund orga
nizuojamu vajumi, šiuo klau
simu šiam suvažiavimui teks 
irgi pasisakyti.

Tarybos Valdyba jaučiasi 
daug padariusi savo kukliose 
apystovose. Lietuvių vienin
gumo reikalas, be abejonės, 
yra įrodytas nuveiktais dar
bais. Būta ir nesmagumų, nes 
pirmaisiais bendros veiklos 
metais buvo sunku kai kam 
apsiprasti su vienybės idėja 
— buvo įtarimų, kurie reikia 
pasakyti, buvo visai nepama
tuoti. Esame tikri, kad nau
jai Valdybai darbas bus žy
miai palengvintas, jei tik mes 
visi dėsime pastangas vienas 
kitu visai pasitikėti ir tikėti 
mūsų visų gera valia. Gerų 
piliečių vieta yra dirbti šio
je Taryboje. Organizacijos, 
kurios dar neįstojo, turėtu 
stoti talkon. Karo pastangų 
įtempimas ir taikos proble
mos reikalauja mūsų vieny
bės ir sutelkto darbo. Tiki
mės, kad šiam suvažiavimui 
ir būsimai Valdybai pavyks 
gražiai, darniai ir sutarti
nai dirbti.

Po Didžiojo karo, i 
ma tiksliau tvarkyti a 
kį ir kitus valstybini 
kalus, Lietuva 1923 n 
17 d. pravedė pagrind s miestas — 
ventojų surašinėjime ^ėaai^ zmo- 
buvo rasta 2,170,616 
tojų. Iki 1939 m. L 
gyventojų skaičius pa 
2,575,363, tačiau tais 
su Klaipėda buvo i % tūkstančių 
153,793 gyv., bet su V 
grįžimu 1939 m. spali įneštas Vezu- 
prie Lietuvos prisijun 
500 gyventojų, taip, kal jsbuvo pa
rų. pabaigoje Lietuva ličiai Pom- 
2,879,070 gyventojų. ĮįiĮ ir vaikų.

- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - daugiau ne-

Lietuvių Kuit^.
Didelė Veikte

- - - - - - - - - - - Loję jie ten 
Vienų metų bėgyje Ę.s ir netikėtos 

Vienybės pastangom] 
karo nukentėjusiemgj 
viams surinkta aukų $;
11.

Pažymėtina, kad Ii 
kunigų asmeninės auk 
vė $3,045.00, gi USA v| 
aukos Lietuvai — $3,4žeišto svaigu-

Apskritai, Kunigų j;®oko ten, iš 
bė rodo didelę energijĮopo ir kur 
tuvos reikaluose.

I
įnijir dujų, 
jjsbuvo gar
ais auka, o

. šešis šimtus 
vrėjęsper os- 
,^iitiĮ rankas 
genams, tirš-

jo užverstas

j po kuriais il-

jrtiduose. Mir
šta radusi: 
bute, drauge 
p su žmona ir 
lištėje irgat- 
• šventyklose, 

parlinksmy-

pasaulinio mąsto Amerikos 
visuomenininkų. Pirmoji lai
mėjimo kregždė yra — tik 
ką, š. m. rugsėjo 29 d., gauta 
žinia, kad galų gale Rusijos 
įstaigos sutiko išleisti bent 
šešis asmenis — buvusiojo 
Lietuvos pasiuntinio Wa
shingtone, Valdemaro Čar
neckio, žmoną ir penkis vai
kus. Šiuo klausimu Taryba 
nuolat bendradarbiaus su vi
somis įstaigomis, kad tik pa
lengvintume tremtinių būklę 
ir laimėtume jų išlaisvinimą. 
Metiniam suvažiavimui yra 
siūloma taipgi sudaryti ko
misiją, kuri jau dabar telk
tų aukas vaistams ir kitai pa
galbai Lietuvos žmonėms, bei 
rinktų drabužius Lietuvon 
siųsti. Yra gauta rimtų pati
kinimų, kad Amerikos Rau
donajam Kryžiui pavyko Vo
kietijos ir Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus sutikimą bei 
bendradarbiavimą nusiųsti 
Lietuvon laivą su vaistais ir 
kita pagalba. Šiai specialiai gurno nuopelnas. Tenka pas- 
komisijai gali tekti labai at-|tebėti, kad mūsų laiškus ci-

vų ir jūreivių 
tai vėliau pa] 
skaičius senov 
karčemų, viešt 
pramogos viet 

Pro Porta I 
tą veda du tai 
vo skirtas mul 
gyvuliais o ar 
traukdavo žm< 
gęs į miestą, r 
viešojo gyven: 
ir Veneros šv 
zilika, ir mie; 
forumas, ir ri 
Čia gali supn 
pėjos gyvent c 
kaip forume j 
lūs tarė ir kai 
rėjo vaidinnr 
rių ristynių.

. čioti tarp ko 
žiūrėti į gied 
gų ir pamaž 
berūkstantį 
pašlaitėse ai 
ir linksmai I 
nameliai.

Palikęs šv 
trus, galėtm 
gyveno turti 
čiai: tiek da 
nai taip gra 
tų ko gėrėtis 
grindyse, ja 
rio vidury č 
ir tais pieši 
vienur ten i 

. riniai ir mil 
šiai, kur m: 
Hektorą, ir 
kurie mėto 
;ur vėl išvy 
rimo šventi 
amazones, 
memnomą, 
šventyklą 
tos elnės.

Eidamas 
kambarį ir 
senieji šios 
kai valgė, 1 
svečius pri 
— tenai gi 
simetę, gul 
ma, kaip 
skausming 
mis akių d 
mis burnt 
riksmui, s< 
mis ranko 
paskutinia 
žiančiu vii 
gąstingai 
ūmios mir 
bio.

Kad ne; 
vės žmon 
prakilnių 
tų statuti 
ilgiau už 
ninėje Pc 
nuostabia 
kuris sei 
reti grim 
pažvelgti 
ir palytė 
dį, jų nu< 
pėsčius ii 

Taigi, 
liaus ga 
jausiu, 1 
tų kasin 
galima t: 
eities til 
tanaus n 
čiuliai 
šachmat

Toliai 
daus įr

ini beprasmės. ■ 
p po pelenais, 
cinikėmis ten 
m teatrai, 
pi su pieši- 
[ si spalvotomis 
pilyse, ir už- 
rusdieninės a- 
pės, Ėjo mė
li tartos pamir
kęs klodu, po 
pis guli palai- 

:asaulis ir iš- 
riltūra. Keitė- 
'peratoriai, ka-' 
Neapolio apy- 
4 kaimiečiai 
«ten po žeme, 
i! užkeiktas, be 
? daugelį šim- 
riestas ir nie- 

h iškankintų, 
Ibiais susika- 
pekas nežen
kliais gatvių 
Lekas, atsire- 
I nemąstė, kaip 
Išorių gadynės 
hdienųpasau- 
I ir valstybinės 
ftojai.
rėją šimtų mė
lt prikelta gy- 
i'iam, be žmo- 
įj griuvėsių ir 

paskir-
Tbūdu čia ga
ilis po žing- medžiag

O. ZA. ivuupa, Z.JLO CUUII1 TtUll 01., JDIUUBJJT1, XX. j.., migvių r o w,

Par. šv. Rožančiaus Dr-ja, 213 South 4th St., Brooklyn, N. Y., Moterį lutūkstančius Siame 
jungos N. Y. — N. J. Apskritis,

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security h| 
owing or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortg 
or other securities are: None.

4. That the two paragraphs next above giving the name of the oil 
stockholders and security holders, if any, contain not only the list of J 
holders and security .holders as they appear upon the books of the coin 
but also in cases where the stockholder or security holder appears! 
the books of company as trustee or in any other fiduciary relation 
name of person or corporation for whom such trustee is acting, is fl 
also that the said two paragraphs contain statements embracing affi 
full knowledge and belief as to the circumstances and conditions 1 
which stockholders and security holders who do not appear upon the ] 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity] 
than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to b< 
that any other person, association, or corporation has any interest | 
or indirect in the said stock, bonds, or other securities than as so 1 
by him.

5. That the average number of copies of each issue of this
sold or distributed, through the mail or otherwise, to paid subscribers 
the twelve months preceding the date shown above is ......... (This
mation is required from daily publications only). j

, D. J. Averka,
Business Manag* 

Sworn and subscribed before me this 30th day of September, 1943 
Constantine R. Jurgėla ] 

Commissioner of Deeds, City of New York, Queens Co. Clks No.j 
Reg. No. 5-J-12. Kings Co. No. 4 Commission expires June 24, 1945.

Ko daugiau bonų 
sim, tuo greičiau laii 
sam pasauliui užtiki

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCU1 
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST i

AND MARCH 3, 1933 , j

Of „Amerika” published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 
State of New York, Couty of Kings, SS.
Before me, a Commissioner of Deeds, City of New York, in anc 

State and County aforesaid, personally appeared D. J. Averka, whi 
been duly sworn according to law, deposes and says, that he is the 
Manager of the Lithuanian weekly „AMERIKA” and that the folio 
to the best of his knowledge and belief, a true statement of the ow 
management etc., of the aforesaid publication for the date shown 
above caption, required by the Act of August 24, 1912 as amended 
Act of March 3, 1933, embodied in section 537, Postal Laws and Reg 
to wit: |

1. That the names and addresses of the publisher, editor, manag 
tor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal 
Inc., 222 South 9th St., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. Laucka,; 
9th St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor none. Business Manage 
Averka, 222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned by a corporation, its name and 
must be stated and also immediately thereunder the names and addri 
stockholders owing or holding one percent or more of total amoi 
stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of tl 
vidual owners must be given. If owned by a firm, its name and add 
well as those of each individual member, must be given.).

The owners, owing or holding one or more per cent of Lithuanil 
versal Bureau, Inc., owners of „Amerika” are: John Balkunas, 64-14 
Maspeth, N. Y., Silvester Remeika Estate, Charles P. Vilniškis, 68 He 
New Haven, Conn., Norbert Pakalnis, 259 No. Fifth St., Brooklyn, 
Joseph židanavičius, 260 N. Main St., Amsterdam, N. Y., Joseph P. ! 
lis, 85-56 85th St., Woodhaven, N. Y., Joseph Aleksunas, 213 So. ‘ 
Brooklyn, N. Y., George Tumasonis, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. 
seph Simonaitis, 211 Ripley Place, Elizabeth, N. J., Ignatius Kelme 
Adams St., Newark, N. J., Vytautas Žalnieraitis, 428 Church St., Nt 
tain, Conn., 
Laučka, 222 
peth, N. Y., 
Warren St., 
Žilevičius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J., Peter Barzilauskas, 94-3! 
St., Woodhaven, N. Y., Apreiškimo Par. šv. Vardo Draugija, 259 Nori 
St., Brooklyn, N. Y., Apreiškimo Par. šv. Rožančiaus Dr-ja, 259 Non 
St., Brooklyn, N. Y., Anthony Kazlas, 25 Taylor St., Newark, N. J., L. 
S. A. 134 Kuopa, 213 South 4th St., Brooklyn, N. Y., Angelų Karl

Daniel J. Averka, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Jos 
So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Pius Lekešis, 64-14 56th Rdi 
Joseph Shestokas, Warvick, N. Y., Anthony Stanišauskį 
Bridgeport, Conn., Peter Vanagas, Palanga, Lithuania,

5veno, kuo jie 
uip jų namai 

Į toks buvo jų 
ėjo kasdieninė

audeklą 
turėjo s 
klą, kui 
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Kitui
Sukinio seno- 
į stoty, jeigu 
pi nuvažiuoti daskuč: 
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h Bet tai būtų 
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r tingsnių nuo

eikime šiuo 
Pto pora vieš
įs tako alkū- 
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Jeigi 
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skutį, 
kaip t 
mala,
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Antanas Vaičiulaitis
ros mokykloje 
įs lietuvis sale- 
i. Sabas, baigęs 
is, liepos 27 d. 
Lisaboną, o čia 
lą nuvyko į ne- 
ią gražią Portu- 
— Estorilį, kur 
nuolyne sustojo 
akcijų. Ten pat 
‘kcijų atvyko ir 
ilijoje esantieji 
igai saleziečiai: 
s Tranavičius iš 
i. Kazys Budavi- 
ravo, kun. Mar- 
iš Osašnikų kai- 
par. Marcinko- 

lardino apskrit. 
riems lietuviams 
nesant Estorily- 
nti atvažiavo ir 
<olaitis su kun.

DOS.
šeši lieti
tik saleį
paičioirj
viai, netais po Kristaus gam-

2. POMPĖJOJ

. Salezietį
ui piinijui Senajam vie- 
gpiūčio dieną jo sesuo 
šė, kad rytų šone pasi- 

ma naciu ' keistas debesys ir kad 
nės ThiiC ėjos gyventojai bėgą iš 

o, daužomi akmenų ir 
narni pelenų iš prasi- 
sio Vezuvijaus.

:aučių spauda, 
ukrainiečių.

i turėjo ryšius 
Var Fund orga-

nes Italijai 
tuvius įį 
kitus knįį 
darbuos, k .. c ,
į Lietini u^us Senasis tada va- 

’’’ ro romėnų laivams ir

20 m. nuo

Po Didžią

ventoją w

ii atplaukė į nelaimės 
padėti Pompėjos gyven- 

surasinėjiiū,! is, bet per akmenis ir 
ii us jau negalėjo pri- 

x ti prie miesto. Tada ji- 
Po Di^ įsiyrė į Stabiją, kur gy- 

ma tiksliau į?, jo vienas bičiulis, ir pats 
kj ir kitus > ško nuo dūmų ir dujų, 
kalus, Liete) aijus Senasis buvo gar- 
17 d, pravedė; ia Vezuvijaus auka, o 

. 4 i Pompėjos miestas — 
buvo rasta spausi griuvėsiai žmo- 

istorijoje. šešis šimtus

kalus, Liete)'

j ūmi. šiuo klau-to^’ ®
važiavimui teks 
ti.
aldyba jaučiasi 
si savo kukliose 
.dėtuvių vienin- 
s, be abejonės, 
nuveiktais dar- 
lesmagumų, nes 
bendros veiklos 
sunku kai kam 
vienybės idėja 

nų, kurie reikia 
o visai nepama- 
tikri, kad nau- 
darbas bus žy- 
itas, jei tik mes 
įstangas vienas 
įtikėti ir tikėti 
;ra valia. Gerų 
yra dirbti šio- 
Organizacijos, 

eįstojo, turėtu 
Karo pastangų 
taikos proble- 
a mūsų vieny- 
o darbo. Tiki-i 
i suvažiavimui 
ildybai pavyks 
iai ir sutarti- <

gyventoji)^ ištvėręs, perėjęs per os- 
2,575,363, tjį truskų, samnitų rankas 
su Klaipėda
153,793 gyvj risdešimties tūkstančių 
grįžimu 1935,
prie Lietuvos' mimis ir užneštas Vezu- 
500'gyventte s pelenais, po kuriais il- 
m. pabaigoj?: s šimtmečiams buvo pa- 
2,879,070 p--- ta du tūkstančiai Pom-

itekęs romėnams, tirš-

ių lizdas buvo užverstas

_ j vyrų, moterų ir vaikų, 
en miegojo daugiau ne- 
usantro tūkstančio me- 
iekeno netrukdomi, klai-

I is grupėmis, paskutinio 
Ismo ir paskutinio atši
limo išraiškoje jie ten 
jo su siaubu ir netikėtosVienvhėa n-J ncunciuaJ0® [t jeg šmėkla veiduose. Mir- 

karo ūnifflt . 
viams surink- 
11.

Pažymėti
kunigų asms vėl kitus šventyklose, 
vė$3,045.«Lg re, tavernose ar linksmy- 
aukos Lieta

Apskritai, 
bė rodo diddfi 
tuvos reikšte

uos bloškė, kur radusi: 
us šeimos rate, drauge 
ikusi vyrą su žmona ir 
ais, kitus aikštėje ir gat- 
, vėl kitus šventyklose, 

jvaiguly. šie iš to svaigu- 
letikėtai peršoko ten, iš 
jau nėra grįžimo ir kur 
s aistros yra beprasmės.

— žmonėmis po pelenais, 
Ko dangini penimis ir dulkėmis ten 

sim, tuo ptt įjo bazilikos, teatrai, 
sam pasaft ityklos, namai su pieši- 

s sienose, su spalvotomis 
laikomis grindyse, ir ūž
to ten net kasdieninės a- 
okos reikmenės. Ėjo me- 
ir naujos kartos pamir- 
kad po žemės klodu, po 
krūmokšniais guli palai- 

ccording to law, deposes*and says,tine IS ištisas pasaulis ir iš- 
senovinė kultūra. Keitė-

THE OWNERSHIP, MANAGEHP! 
) BY THE ACT OF CONGEES Off

AND MARCH J, 19M

published weekly at Brooklyn, N. Ik 
York, Couty of Kings, SS. 
Commissioner of Deeds, City of Ns 
aforesaid, personally appeared DJ.K

.thuanian weekly „AMERIKA" ari tit 
knowledge and belief, a true sWee i • f : k
of the aforesaid publication for th® opieziau imperatoriai, Ka 
uired by the Act of August 24, 
33, embodied in section 537, Postal ira;

ai, keitėsi Neapolio apy- 
ių vynininkai, kaimiečiai 
liemenys, o ten po žeme, 
ų pėda, lyg užkeiktas, be 
įkeitimo per daugelį šim- 
ičių, gulėjo miestas ir nie- 
nežadino tų iškankintų, 

.Stingais glėbiais susika
usiu figūrų, niekas nežen- 
plokščiais, plačiais gatvių 
nenimis ir niekas, atsirė- 
s į koloną, nemąstė, kaip 
reno imperatorių gadynės 

, Norbert Pakalnis, 259 No. fifth ICHai, tie antį dienų pašau- 
'nviešpačiai ir valstybinės 

inties įkūnytojai.
au nuo dviejų šimtų me- 
Pompėja vėl prikelta gy
rimui — tyliam, be žmo- 

gyvenimui; griuvėsių ir 
įeities atminimo paskir- 
. Nuostabiu būdu čia ga- 
e sekti žingsnis po žing- 
, kaip prieš du tūkstančius 
tų žmonės gyveno, kuo jie 
tsminosi, kaip jų namai

mes and addresses of the publisher, et 
■nanagers are: Publisher Littaa- 
1 St., Brooklyn, N. Y. Editor Josephi- 
N. Y. Managing Editor none. Bs» 
9th St., Brooklyn, N. Y.

ner is: (If owned by a corporation S- 
also immediately thereunder the n£»! 
or holding one percent or more (C3 
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t be given. If owned by a finn, iusn 
ch individual member, must be p*1 
ving or holding one or more per res *- 
, owners of „Amerika" are: John k'; 
/ester Remeika Estate, Charles P. &

>’, 260 N. Main St., Amsterdam. N 

Woodhaven, N. Y., Joseph Alefcs>- 
eorge Tumasonis, 222 So. 9th St, - 
1 Ripley Place, Elizabeth, N. J, 
:, N. J., Vytautas žalnieraitis, 428
J. Averka, 222 So. 9th St, Broof' 

i St, Brooklyn, N. Y., Pius WA 
i Shestokas, Warvick, N. Y, Antt--: • 
port, Conn., Peter Vanagas, Palu?- 
: Place, Elizabeth, N. J., Peter Bf> į

Y., Apreiškimo Par. šv. Vardo 
., Apreiškimo Par. Šv. Rožanta-"’ 
, Anthony Kazlas, 25 Taylor SL 
213 South 4th St., Brooklyn, N. 1- * 
; Dr-ja, 213 South 4th SU BrookiT-

J. Apskritis,

ire: None.
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belief as to the circumstances & 

and security holders who do not 
trustees, hold stock and securities 

i fide owner; and this affiant has* 
>on, association, or corporation his 
aid stock, bonds, or other secund

rage number of copies of each 

hrough the mail or c. 
preceding the date shown above s 
from daily publications only).

ribed before me

Deeds, City of New York, . 
js Co. No. 4 Commission expires

iwn bondholders, mortgagees, and įrengti, koks buvo jų 
per cent or more of total amoni»' mis ir kaip ėjo kasdieninė 

. apyvoka.
’šlipęs iš traukinio seno- 
s Pompėjos stoty, jeigu 
Pi, gali karieta nuvažiuoti 

ee or m any griuvėsių ir praeities pa- 
corporation for whom such tns* - , . 5
two paragraphs contain statėm®1-^' Dklų miestą. Bet tai Lutų

lėlė prabanga, nes apsižiū- 
|im, kad pati Pompėja vos 
keliolikos žingsnių nuo 

ties.
Tad verčiau eikime šiuo 
Ikėtu keliu, pro pora vieš- 

otherwise, to į®P čių ir už anos tako alkū- 
s pasieksime vartus — 
rta Marina. Tie vartai jau 

I* ims byloja apie senąsias 
this3Othdiyol^: tepėjos dienas: jie mums 

[ko, kad šio miesto būta lai-

satyrus ir Aga- 
įsiveržiantį į 

nužudyti pašvęs-

iš kambario į

vų ir jūreivių lankomo. Apie 
tai vėliau paliudija apstus 
skaičius senovinių tavernų, 
karčemų, viešbučių ir kitokių 
pramogos vietų.

Pro Porta Marina į mies
tą veda du takai: vienas bu
vo skirtas mulų varovams su 
gyvuliais o antru į Pompėją 
traukdavo žmonės. Tuoj įžen
gęs į miestą, matai Pompėjos 
viešojo gyvenimo centrą: čia 
ir Veneros šventykla, ir Ba
zilika, ir miesto įstaigos, ir 
forumas, ir rinka, ir termos. 
Čia gali suprasti, kaip Pom
pėjos gyventojai aukas nešė, 
kaip forume jie miesto reika
lus tarė ir kaip teatruose žiū
rėjo vaidinimų ar gladijato- 
rių ristynių. Gali čia vaikš
čioti tarp kolonų, ir pro jas 
žiūrėti į giedrą Italijos dan
gų ir pamažėle baltu dūmu 
berūkstantį Vezuvijų, kurio 
pašlaitėse auga vynuogynai 
ir linksmai baltuoja nedideli 
nameliai.

Palikęs šventyklas ir tea
trus, galėtum stebėti, kaip 
gyveno turtingieji pompė j ie
čiai: tiek daug jų namų čio
nai taip gražiai išsiliko! Bū
tų ko gėrėtis mozaikų spalva 
grindyse, jaukiu kiemu, ku
rio vidury čiurlena fontanas, 
ir tais piešiniais sienose, — 
vienur ten vaizduojami isto
riniai ir mitologiniai paveik
slai, kur matai ir Achilą, ir 
Hektorą, ir Troją, ir amūrus, 
kurie mėto akmenukais, ki
tur vėl išvysti vynuogių rin
kimo šventę, medžioklę arba 
amazones, 
memnomą, 
šventyklą 
tos elnės.

Eidamas 
kambarį ir stebėdamas, kur 
senieji šios vietos šeiminin
kai valgė, kur miegojo ir kur 
svečius priėmė, būk atsargus 
— tenai gi, į klaikų būrį su
simetę, guli žmonės, visa šei
ma, kaip ją mirtis ištiko: 
skausmingais veidais, baisio
mis akių duobėmis, pražioto
mis burnomis paskutiniam 
riksmui, sopulingai užgręžto- 
mis rankomis ir lyg kažkur 
paskutiniam šuoly besiver
žiančiu visu kūnu — taip iš
gąstingai gyvybė veržėsi iš 
ūmios mirties dusinančio glė
bio.

Kad nesakytum, jog seno
vės žmonės gyveno tik tarp 
prakilnių kolonų ir vainikuo
tų statulų, šiandien tyčiomis 
ilgiau užtruksime šiokiadie
ninėje Pompėjoje. Ir tai gal 
nuostabiausia, kadangi retas 
kuris senovės paminklas ir 
reti griuvėsiai leidžia mums 
pažvelgti į kasdieninę būtį 
ir palytėti pačią žmonių šir
dį, jų nuolatinius darbus, rū
pesčius ir pamėgimus.

Taigi, žengdami Pertek
liaus gatve ir pasiekę nau
jausių, kruopščiausiai atlik
tų kasinėjimų dalį, kur kiek 
galima tiksliai išsaugota pra
eities tikrovė, matome Mon
tanans namus, kuriuose jo bi
čiuliai susirinkdavo lošti 
šachmatų.

Toliau randam Veracun- 
daus įmonę: joje dirbdavo 
medžiagas ir drabužius. Štai 
šiame name būta dažyklos 
audeklams, o tenai Steponas 
turėjo savo stambią skalby
klą, kur būdavo nešami dra
bužiai ir skalbti, ir išvalyti 
nuo riebalų, ir baltinti, ir 
džiovinti, ir prosinti.

Kitur vėl užtiksime barz
daskučio namus, kitur vaisių 
pardavėjo Felikso krautuvė
lę, arba vietą, kur grūdus 
maldavo, ar kur visokį ama
tininkai gyveno.

Jeigu nūn valandėlei pa
žvelgtume į senovę prieš du 
tūkstančius metų, mūsų akis 
atsivertų prieš kasdieninį 
pompėjietį. štai ištisa minia 
jie čia vaikšto, neša audeklus 
į dažyklą, užsuka pas barzda
skutį, perkasi vaisių, stebi, 
kaip ten grūdus darbininkas 
mala, kaip kalvis kūju gele-

“LITHUANIAN BULLETIN” REIKALU
Pittsburgho Konferencijos 

išvakarėse pasirodė Lietuvių 
Tautinės Tarybos leidžiamo 
„Lithuanian Bulletin” No 6. 
Šiuo metu ruošiamas No 7. 
Biuletenis išeis bent 8 pus
lapių. Tarpe kitų dalykų, ja
me bus straipsnis apie Pitts
burgho konferenciją.

Su labai kukliomis finansi
nėmis priemonėmis pradėtas, 
„Lithuanian Bulletin” buvo 
projektuojama leisti bent vie
ną kartą į mėnesį. Iki šiol šį 
pažadą tęsėjom. Pirmi „Li
thuanian Bulletin” No. No. 
išėjo Lietuvių Kultūrinio In
stituto finansine parama. Ta 
parama tęsėsi iki „Lithu
anian Bulletin” Nr. 5 imamai, 
kurio ekspedicijai iš prof. K. 
Pakšto buvo perimta $26.00.

Vienok, laikui bėgant, „Li
thuanian Bulletin” pasidarė 
plačiau žinomas. Juo susi
domėjo platesni angliškai 
kalbančiosios visuomenės 
sluoksniai Amerikoje. „Mai

žį daužo, arba jie sėdasi Mon- 
tanaus namuose palošti. Su 
nuolatiniais Pompėjos gyven
tojais susimaišo jūreiviai, rė
kia mulų varovai, o tie, ku
rie atitrūko nuo darbų, eina 
pasilsėti ir išsimaudyti ter
mose, kur gal ir kokį poetą 
sutiks, ir pasiklausys naujie
nų iš Romos. Dar kiti nus
munka į tavernas, į karčemas gho konferencijos dalyvių su- 
arba savotiškus anų dienų mestus š. m. rugsėjo 2 d. už 
barus. Kaip šiandien mūsų 
miestuose, taip ir tada būta 
ten džiaugsmo, triukšmo ir 
svaigimo prie vyno stiklų. 
Įsilinksminę, kiti apteršdavo 
šaligatvius ir sienas, todėl 
toje siauroje gatvelėje anų 
namų įtūžęs šeimininkas di
delėmis raidėmis ant mūro 
išrašė prakeiksmus tiems, 
kurie drįsta taip elgtis.

Paliksime juos, tuos senuo
sius Pompėjos gyventojus. 
Grįžkime vėl į saulėtą Itali
jos dieną, į tas tuščias, plokš
čiais akmenimis klotas gat
ves, prie kurių miegti didžio
ji romėnų praeitis su visu 
savo gyvenimo įvairumu.

Ten rūksta Vezuvijaus vir
šūnė, kuri akmenimis ir pe
lenais užvertė šį miestą, ka
daise pilną gyvybės, šauks
mų, darbo ir kasdieninių rū
pesčių.

Seniau gamta ir barbarai 
naikino miestus ir amžinus 
kultūros paminklus, šiandien 
tai daro labiausiai išgudrėju- 
sieji žmonijos protai.

Šalia senosios romėnų 
Pompėjos, ugniakalnio pra
žudytos, nūn griuvėsių krū
va virto ir naujosios Pompė
jos miestelis. Kada jame bu
vau, siautė ten džiaugsmas, 
trykšte tryško gyvybė, ir 
maišėsi žmonių šauksmai su 
procesijos varpų skambėji
mu... Taip mūsų dienomis 
griūva, ką amžiai statė ir glo
bojo, ir po tais griuvėsiais 
guli kūnai tų, kurių vienin
telis džiaugsmas buvo taiko
je gyventi.

AMERIKA

ling list” pradėjo augti, pa
reikalavimas didėti. BeVeik 
kiekvieną dieną gaunami 
nauji laiškai — užsakymai.

Iš senų adresų labai daž
nai gaunami net ir labai prie
lankūs atsiliepimai. Daugu
ma atsiliepimų pabrėžia biu
letenio objektyvumą bei jo 
straipsnių aktualumą. Prade
dant biuletenio No 5 į jo fi
nansinę būklę malonaus dė
mesio atkreipė ir vienas-ki- 
tas skaitytojas.

Su didžiausiu malonumu 
mes konstatuojame, kad pir
mieji biuletenio rėmėjai pasi
rodė kaip tik iš lietuviškos 
išeivijos tarpo. Buvo tai p. J. 
M. Šaltenis iš Čikagos ($5.00) 
ir p-lė Digrytė iš Great Neck 
($3.00). Beje, ponas J. M. 
Šaltenis savo vertingą para
mą ir vėl nutarė pakartoti. 
Pittsburghe Konferencijos 
metu buvo gautas jo antras 
čekis $5.00.
Netrukus įplaukė ir dar ke
lios aukos:

—Kun. J. Bobino iš Mon
treal; ($5.00)

—Inkognito panorėjusio
likti P. G. ($5.00)

—Sister M. Dorothea R. N. 
iš Čikagos ($5.00)

Individualinėm aukom, iki 
šiol Lithuanian Bulletin tuo 
būdu susilaukė $28.00.

Prie šios sumos reikia pri
mesti dar $6.00 — Pittsbur- 

„Lithuanian Bulletin” No 6.
Tuo būdu, pradedant Li

thuanian Bulletin Nr. 5, ir 
priskaičius $26.00 anksčiaus 
gautus iš prof. K. Pakšto, 
smulkiomis aukomis įplaukė 
viso $60.00.

Šia proga, visiems aukoju
siems, „Lithuanian Bulletin” 
Redakcinė Kolegija taria di
delį ačių.

Didžiausios finansinės pa
ramos „Lithuanian Bulletin” 
susilaukė iš Rochesterio, N. 
Y. lietuvių. Ten lietuviai, ne
paprastą tempą išvystę, su
metė $1,000.

Vieta neleidžia išvardinti 
visų aukojusių. Dalimi, jų pa
vardės jau buvo eilėje laik
raščių minėtos. Visiems jiems 
„Lithuanian Bulletin” Re
dakcinė Kolegija dar kartą 
taria nuoširdų ačiū. Ypatin
gai Gerb. klebonui kun. J. 
Bakšiui, p. p. J. Rickiui, V. 
Apanavičiui, J. Baranauskui; 
p. Norkeliūnui ir visiems ki
tiems.

Rochesterio auka buvo iš
kilmingai įteikta per konfe
renciją Pittsburghe š. m. 
rugsėjo 2 d. Į estradą įlipęs 
J. Rickis, trumpai nupasako
jęs šio nepaprasto vajaus is
toriją, gražiai užakcentavo 
šių dienų spaudos reikšmę, ją 
palyginęs su aštriausiu gink
lu kovoje už Nepriklausomą 
Lietuvą.

Rugsėjo 4 d. Rochesterie- 
čių auką Konferencijos Prezi
diumas perdavė į Biuletenio 
fondą.

Padėkos žodį Rochesterie- 

čiams teko tarti LTT Pirmi
ninkui Pik. K. Griniui, jam 
išėjus rugsėjo 3 į Konferen
cijos estradą:

„Nelaimių sūkurio pagau
ta, tikrai sunkius laikus šian
dien gyvena mūsų Lietuva. 
Krašte siaučia vokiškasis o- 
kupantas, o laisvame pasau
lyje Nepriklausomos Lietu
vos pagrindus knisa kitas 
kaimynas, įvairių sėbrų pa
taikaujamas.

„Lietuvos laimei, ši pra
gaištinga akcija be atsaky
mo nelieka.

Žodžiu, pinigu ir darbu už 
Laisvos, Nepriklausomos ir 
Demokratinės Lietuvos ats- 
teigimą tūkstančiai — tūk
stančių stojo savo senai Tė
vynei likę ištikimi tėvynai
niai. Lietuvis dar nėra miręs. 
Jis yra pasiryžęs pasauliui 
ir vėl parodyti, kad Lietuva 
yra ir bus, nors kova ir nėra 
lengva. Toliaus ji bus dar 
sunkesnė.

Gražų lietuviško susiklau
symo ir lietuviškos energi
jos pavyzdį mums davė Ro- 
chesteriečiai. Giliai tikiu, kad 
iš Rochesterio gražios inicia
tyvos, lyg iš to sveiko, gyvy
bės syvais tarpstančio ka
mieno, lietuvybė tikrai susi
lauks gražių išdavų.

„Per, palyginant, trumpą 
laiką, Rochesteriečiai surin
ko įspūdingą $1,000 auką.

..Dėkodamas Rochesterie- 
čiams už jų gausią paramą, 
sakau: mūsų darbas, mūsų 
aukos Lietuvai Tėvynei!”

Anksčiau paminėtomis au
komis „Lithuanian Bulletin” 
bent keliems mėnesiams turi 
užtikrintą egzistenciją.

Būtų labai pageidaujama, 
kad greta dabar leidžiamo 
Biuletenio, lietuviškoji išei
vija Amerikoje susirūpintų 
įsteigti kuklų „Lithuanian 
Review”, panašiai kaip kad 
yra padariusios kitos tautos.

Paliekant politinę aktuali
ją ir toliaus Lithuanian Bul
letin puslapiams, Lithuanian 
Review užsiimtų labiaus kul- 
tūriniai-folklorine lietuvybės 
puse. Pradžiai pakaktų nau
ją leidinį leisti kas 3-4 mėne
siai su iliustracijomis, anglų 
kalba. Lietuvybė nuo to, tik
riausiai, išloštų. Kūrybinių 
jėgų pakaktų, trūksta tik pi
nigo.

Ar nemano Amerikos lietu
viškoji visuomenė, kad to
kiam leidiniui laikas jau se
niai pribrendo?

Aukoms plaukiant toliaus, 
Lithuanian Bulletin Redak
cinė Kolegija apie savo fi
nansinę būklę ir toliaus in
formuos visuomenę. Sekan
čiame pranešime duosime 
apyskaitą apie išlaidas.

„Lithuanian Bulletin” ar 
„Lithuanian Review” aukas 
prašome siųsti tokiu adresu: 
Col. K. Grinius, 73 West 
104th Street, New York City.

Redakcinė Kolegija

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA
Jaunųjų darbas

Milijonai berniukų ir mer
gaičių jau grįžo mokyklon, 
tad ir Junior Red Cross karo 
pašalpos programa vėl pra
sidės. Iš visų karo aukų, vai
kų padėtis yra daugiausia 
apgailėtina. Junior Red Cross 
daro viską jų kentėjimams 
sumažinti.

Šiam darbui tarnauja du 
būdai. Pirmas yra — per Na
tional Childrens’ Fund, kuris 
parūpina pagalbą vaikams 
namie ir užsienyje. Antras — 
gaminimas daiktų ir dovanų 
pakelių toms nelaimingoms 
karo aukoms išdalinti.

Pernai National Childrens’ 
Fund parūpino batus Rusi
jos karo našlaičiams, įrengė 
ir užlaikė darželį karo su
žeistiems vaikams Anglijoje, 
parūpino pradžios mokyklos 
reikmenis lenkų pabėgėlių 
vaikams, kurie buvo perkelti 
į Rytų Afriką, šis fondas ir
gi vartojamas parūpinimui 
daugumui specialių Kalėdų

LIETUVIS KUNIGAS PLAČIOJ MISIJOJ
Daugelyje, ypač pietinės 

Amerikos dalies, vietų kata
likai gyvena išsimėtę tarp 
kitų tikybų žmonių. Jų dva
sinių reikalų aprūpinimas ir 
evangelijos platinimas tarp 
kitų žmonių yra jau vidaus 
misijų darbas ir čia yra gra
žiai pasižymėjęs kun. Juoza
pas Varnaitis, kilęs iš Maspe- 
tho parapijos. Dabar jisai 
yra klebonu Šv. Patriko baž
nyčioje, Ouray (Youray), Co
lorado. Be savo bažnyčios jis 
dar turi aprūpinti tris kitas 
misijų stotis. Sekmadieniais 
jam tenka padaryti 250 mylių 
kelionė, kol jisai apvažinėja 
visas vietas. Iš Šv. Tėvo jis 
turi specialią privilegiją lai
kyti trejas Mišias šventadie
niais ir vienas Mišias turi 
leidimą laikyti šeštą valan
dą vakare. Kitaip jis nesus
pėtų aplankyti visas misijų 
pėtų aplankyti visų misijų 
stočių, klausydamas išpažin- 
nius patarnavimus.

Kun. Varnaičio „parapija” 
apima 6.000 kvadratinių my
lių. Daugiausia jam tenka ap
rūpinti italus katalikus. Lie
tuvio iki šiolei tose apylin
kėse dar nėra užtikęs. Patsai 
Ouray miestas yra užgesu
sio ugniakalnio duobėje. Ir 
dabar dar iš žemės bėga karš
tas vanduo, turintis gydomos 
reikšmės.

Tos apylinkės, tai Ameri
kos Šveicarija, nes čia pat 
Rocky kalnai, turintieji net 
pusantros mylios aukščio, 
Bet tie kalnai keliaujančiam

KINIJOS TAUTINĖ ŠVENTĖ
Milžiniška Kinijos valsty

bė, su 457,835,000 gyventojų, 
su 2,280,000 kvadratinių my
lių teritorija, spalių 10 d. 
švenčia savo nacionalinę 
šventę.

Tai sena valstybė, kurios 
istorija siekia daugiau, kaip 
2,000 metų prieš Kristų. Tai 
daugiausia žemdirbių kraš
tas, kur auginama kviečiai, 
miežiai, komai, žirniai ir ki
ti javai. Taikos metu kinai 
turėjo neblogai išvystytą me
dvilnės, vilnų ir šilko pramo
nę. Kinija turi savo geležies 
rūdos, ir geležies pramonė 
čia yra seniausia, žinoma pa
saulyje. Kinijoje taipgi yra 
ir didelės akmens anglio at
sargos.

Dalis tų žemių ir turtų da
bar yra užimta japonų. Suė
jo jau 6 metai, kai Kinija ka
riauja su japonais. Šią vasa
rą paskelbtais daviniais, per 
visą karo laiką nuo kinų ran
kos žuvo 688,000 japonai ka
ria^ buvo sužeistų 1,374,368, 
paimtų nelaisvėn 22,064, nu
kauta karines medžiagas pri
statančių 600,000 žmonių. Ki- 

dėžučių Jung. Tautų karo be
laisviams Europoje.

Gamybos dirvoje Junior 
Red. Cross nariai išvystė 
programą, kuri atitinka jų 
mokyklos darbą. Mergaitės, 
kurios yra namų ruošos kla
sėse, numezgė megstinius ir 
pasiuvo drabužius, kurie bu
vo išsiųsti per Raudonąjį 
Kryžių į karo sunaikintas 
vietas. Berniukai pagamino 
persiuntimui dėžes. Kiti pa
gamino žaislus.

Vienas metinis Junior Red 
Cross projektas yra išdalini
mas dovanų dėžučių. Kiek
vienoj yra mažiausiai dešimt 
reikalingų daiktų, kurie visi 
nauji. Pernai apie 100,000 
šių dėžučių buvo išsiųsti vai
kams Rusijon, Islandijon, 
Anglijon ir Amerikų val
stybėms. Be to, 50,000 svarų 
saldainių išsiųsta į Angliją 
ir 2,000 — į Rusiją. Būtų 
daugiau siunčiama, jeigu ne 
dėl vietos stokos.

ARK. 

į misijų stotis kunigui sudaro 
šiokį tokį pavojų: žiemą ant 
jų daug sniego. Pasitaiko, 
kad nuo kalno pradeda ristis 
sniego kamuolys ir užgriūna 
ant kelio sniego kalva ik 40 
pėdų aukščio. Tenka kartais 
net per tą sniegą tunelį iš
kasti, kad vėl atidarytų su
sisiekimą keliu, kol sniegas 
ištirps. Kelyje į vieną misijų 
stotį tas lietuvis kunigas tu
ri pravažiuoti net 24 tokias 
pavojingas, sniego kritimui 
palankias vietas; tačiau ne
laimės dar jam neatsitiko. 
Dažniausia tas didelis sniego 
kamuolis rieda darydamas 
trukšmą ir su automobiliu 
galima išvengti, bet seniau 
yra pasitaikę, kad užmušė 
net 12 arkliais važiavusių 
žmonių.

Vasarą misijoje mokyti 
vaikus tikybos yra parkvie- 
čiamos seserys. Kun. J. Var
naitis aukštuosius mokslus 
yra ėjęs Šveicarijoje, Fribur
go universitete. Jis yra dide
lis meno mėgėjas, ir net pat
sai dekoruoja savo bažnyčią, 
dabar piešdamas paskutinės 
vakarienės paveikslą. Nors 
visą laiką gyvena toli nuo lie
tuvių, bet savo tėvų kalbos 
nepamiršo, noriai kalba lie
tuviškai ir norėtų turėti dau
giau progų vartoti savąją 
kalbą.

Kraštas šiaip įdomus, kad 
tenai yra aukso, sidabro, švi
no, cinko, urano kasyklos. 
Kalnų oras ypatingai svei
kas.

nai jau išvedė iš rikiuotės 2,- 
662,395 priešo karius, tuo žy
miai palengvindami ir Ame
rikos kovą prieš japonus.

Dabar Kinija aktyvioj ka
ro tarnyboje turi penkis mili
jonus vyrų, kariuomenės sfcV 
vykiose rūošiama"*naujų ka- 
rių ar jau turima rezerve-15 
mil. vyrų ir dar apie 800,000 
kinų partizanų veikia japonų 
užnugary. Tai milžiniška jė
ga, kuriai tačiau kiek kliudo 
Kinijos komunistai, kurie tu
ri savo ginkluotą armiją, re-, 
miamą komunistinės valsty
bės. Ta kinų komunistų kari
nė jėga turi, savus tikslus ir 
patriotinei kinų armijai ten
ka atitraukti nemažai jėgų ir 
dėmesio, kad juos sukontro
liuotų.

Katalikų Kinijoje yra dau
giau, kaip trys milijonai. 
Gražiai veikia katalikų mi
sijos. Apie jas taip kartą at
siliepė Kinijos prezidento ir 
kariuomenės vado Chiang- 
kaišeko žmona, laiške Kini
jos katalikų vyskupui:

— Visi mes, kurie susidu- 
riame su jūsų misijonieriais, 
esame sužavėti jų pasišven
timu darbui, siekiančiam pa
gelbėti kenčiantiems žmo
nėms ir ugdyti jų dvasines 
galias.”

Kinijos generalisimo Čian- 
gkaišeko šeima — krikščio
niška. Po visą pasauly nus
kambėjo ponios čiangkaiše- 
ko pasakytieji žodžiai:

—Diplomatija, atrodo, yra 
uždariusi duris religijai, bet 
religija yra svarbiausia civi
lizacijos ramstis. Be jos ne
bus tarptautinio teisingumo 
nei teisėtumo, nebus nei pa
dorumo, nei garantijų, kad 
kas laikysis duotojo žodžio. 
Be religijos jokia valstybė 
dėsniais vadovautųsi visi su- 
negali būti patvari. Tas tu
rėtų būti aišku. Jei religiniais 
tarčių darytojai, nebūtų su
tarčių laužytojų. Jei religi
niai dėsniai užsidegtų pasau
lio naikintojų širdyse, pasau
lio naikinimas neįvyktų. Kai 
nacionalinis ir asmeninis są- 
maningumas yra išvystyti 
per pasitikėjimą religija, kai 
moningumas yra išvystyti 
religija priimama kaip cen- 
tralinis ramstis ir lemiamoji 
jėga gyvenime ir veikime, ci
vilizacijos žlugimo gali būti 
išvengta, bet tik tada.”
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ŠAUNIAI PAMINĖTAS JUBILIEJUS
Šv. Kazimiero parapijos 

Auksinis Jubiliejus iškilmin
gai ir labai nuotaikingai pa
minėtas spalių 3 dieną. To
kioms retoms iškilmėms pa
rapijoj rengtasi per visus me
tus. Bet paskutinės dienos ti
krai buvo darbo ir artimiau
sio pasirengimo valandos. 
Čia patekęs galėjai matyti, 
kaip visi dirba, kad tik iškil
mės pasisektų. Gal daugiau
siai dirbo gerb. Seserys ir 
mokyklos vaikučiai, nors ne
atsiliko ir kai kurios parapi
jietės darbininkės.

Ir pasirengta. Bažnyčia iš 
oro pusės atrodė kaip jubi- 
lijatė, pasipuošusi vėliavo
mis ir garbės kaspinais. Bet 
viduj jautei, kad'auksinis ju
biliejus, nes aukso vainikai 
iš visų pusių žiūrėjo į savo 
jubilijatus parapijiečius ir 
svečius. Didysis Altorius at
rodė kaip rojaus gėlynas ap
linkoj. Visur matėsi skonis ir 
tikras grožis.

Visų iškilmių centrą suda
rė iškilmingos pamaldos. 
Prieš pamaldas jubiliejinė 
procesija, vadovaujant J. E. 
vysk. H. Lamb, ėjo iš klebo
nijos į bažnyčią. Garbės ir 
padėkos šv. Mišias atnašavo 
parapijos klebonas kun. Ign. 
Valančiūnas, o jam dijakonu 
buvo čia ilgai dirbęs kunig. 
Dr. V. Martusevičius, subdi- 
jakonu kun. Salamonas Ma
žeika, šios parapijos auklė
tinis. Ceremonijas tvarkė vi
karas kun. V. Vėžis. Pritai- 
Jrytą parnokslą pasakė kun. 
J. Karalius, Shenandoah kle
bonas, šioj parapijoj buvęs 
vikaru, dabartinis Kunigų 
Vienybės pirmininkas. Mišių 
tarnautojai su savo iškilmin
gomis, beveik vyskupiškomis 
uniformomis pridavė didin
gumo ir puošnumo.

Gražiai pasinaudojo jubi
liejumi ir parapijiečiai, nes 
jie gausiai ėjo Sakramentų 
ir gavo ta proga skirtus at
laidus. Jie jautė, kad tikrai 
verta ir reta proga gauti tiek 
malonių. Susirinko į iškilmes 
iš visų apylinkių, nes šiai 
parapijai pirma priklausė 
labai plati apylinkė. Visi dva
sioj jautėsi vienybėj su sa
vo pirmykščia parapija. Bu
vo matyti ir senelių, kurie 
pirmi kūrė tą parapiją ir per 
50 metų aukojo ir dirbo jai 
išlaikyti. Jie jautė, kaip ge
rą darbą atliko, kad parapi
ja sulaukė 50 metų, ir dabar 
drąsiai žengia į 100 metų lie-

tuvių parapijos veikimo lai
kotarpį.

Popiežiaus Pasiuntinio lai
škas ir Popiežiškas Palaimi
nimas buvo labai didelė lai
mė ir brangi dovana Auksi
nio Jubiliejaus dalyviams ir 
parapijos Dvasios Vadams. 
Jo Eminencija Kardinolas 
taipgi sveikino laišku parapi
jiečius ir Dvasios Vadus. 
Vyskupas savo pamoksle pa
gyrė lietuvius. Visi pajuto, 
kaip malonu būti galingoj ir 
vieningoj Katalikų Bažny
čioj. Didžios malonės pa
šventino visų sielas.

Kitos jubiliejaus minėjimo 
iškilmės buvo salėj. Gražiai 
pritaikytą ir paruoštą pro
gramą išpildė mokyklos vai
kučiai. Programos žiūrėda
mas jautei, kad 50 metų per
gyveni. Pritaikyti sveikini
mai ir vaizdelis atžymėjo 50 
metų parapijos veikimą. Ju
biliejinio varpo garsai susi
jungė su vaikučių choru ir jų 
giesmėmis. Jaunas Tadas Ku
likauskas prisidėjo prie pro
gramos pagrodamas smuiku. 
Jis "įteikė ir gražią dovaną— 
drožinį lietuvišku stiliumi ir 
su šv. Kazimiero paveikslu 
vidury. Tai labai tinkanti do
vana.

Jubiliejinėj vakarienėj da
lyvavo 380 žmonių. Buvo 
daug svečių, kaimynai kuni
gai. čia matėsi ir žinomas 
lietuvių veikėjas ir reporteris 
p. K. Vidikauskas su žmona. 
Buvo ir svečių iš tolimesnių 
apylinkių.

Jubiliejaus graži ir didin
ga nuotaika susijungė su gra
žiu ir maloniu oru, kurs pa
sitaikė taip brangioj dienoj.

Kunigo J. Karaliaus pasa
kytas pamokslas vertas ats
kiro ir ypatingo atžymėjimo. 
Kaip turinys buvo pritaiky
tas, taip ir jo didingas pa
sakymas buvo labai puikus. 
„Bažnyčia, kaip Dievo Na
mai,” kalbėjo jis, — yra 
brangiausia vieta visiems ka
talikams, kaip ji buvo ir jums 
ir jūsų pirmtakūnams, para
pijos steigėjams. Tai yra lyg 
Betliejaus stainelė, kur Jėzus 
Kristus gimė, tai kaip Naza
reto namelis, kur Jėzus gy
veno... Paskutinės Vakarie
nės Namai, šventoji žemė... 
Čia yra vieta atsinaujinti, Jo 
Kūnu ir Krauju pasistiprinti, 
čia išgirsta Geroji Naujiena. 
Lietuviai gali didžiuotis sa
vo gražiomis ir puošniomis 
bažnyčiomis, savo mokyklo
mis ir kitomis kultūrinėmis

įstaigomis. Garbė tenka ir šv. 
Kazimiero parapijos parapi
jiečiams, kad per tiek metų 
rėmė ir remia savo Motiną 
Parapiją, iš kurios jau dau
giau atžalų atsirado daugiau 
lietuviškų parapijų įsikūrė.

Jubiliejines iškilmes baž
nyčioj labai gražiai paįvairi
no parapijos choras, kurs 
šiuo kartu buvo gausinges- 
nis ir gerai giedojo. Jei ir to
liau taip stipriai laikytųsi, 
tai galėtum iš choro sulaukti 
ir gražių koncertų, kaip ir 
anksčiau būdavo. Philadel
phijos Operos artistė p. Sue 
Griškaitė labai galingai ir 
muzikališkai pagiedojo „Ag
nus Dei”. Ji dalyvavo ir pa
rapijos jubiliejinėje vakarie
nėje. šiuo metu ji jau rengia
si didžiuliam koncertui, kurs 
bus Lietuvai Gelbėti Fondui 
lapkričio 14. Su ja dainuos 
ir sėkmingai koncertavęs 
Chicagoj p. Ralph Juško. 
Koncerte gros ir smuikininkė 
p. Margareta Digrytė. Ruo
šimasis koncertui atliekamas 
sėkmingai.

MŪSŲ KARIAI

or- 
dar 
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EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Sodaliečių konferencija, kurioje dalyvaus Eastono, 
Chesterio, Newtowno ir Philadelphijos Sodalicijos, įvyks 
sekmadienį, spalių 17 d., 2 vai. po pietų, šv. Jurgio par. sa
lėje, S. W. corner Salmon and Venango Sts., Philadelphijo- 
je.

Nors konferencijų programa prasidės 2 vai. po pietų, 
tačiaus Konferencijos atsidarys Sodaliečių Mišiomis 11:30 
vai. ryte.

PROGRAMOS TVARKA:

ve,

1. Malda.
2. Amerikos Himnas.
3. Giesmė prie Švč. Panelės.
4. Sveikinimai vietinio klebono kun. Dr. V. Martuse- 

(vičius.
5. „Eucharistija ir Sodalicija” Rev. Raymond Cosgro- 

S. J., St. Joseph’s College High School Philadelphia.
6. „Pasauliečių Apaštalavimas ir Sodalicija”. Motina

M. Aloyza, šv. Pranciškaus Vienuolyno, Pittsburgh, Pa.
7. Solo Ann Urban.
8. „Katalikų Pasauliečiij Vadovavimas”. Margarite 

Horan Gowen.
9. „Konferencijų Nauda ir Pasekmės”. Kun. K. Rakau

skas, Dir. Schuylkill County Konf. Minersville, Pa.
10. Juokingas Veikalas. Vaidina šv. Jurgio par. soda- 

lietės.
11. Sodalicijų Raportai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
12. Diskusijos.
13. Rezoliucijos.
14. Procesija bažnyčion ir pasiaukojimo aktas.
15. Užkandis Sodalietėms.
Nuoširdžiai kviečiame visas mergaites, Sodalietes ir 

Sodalietes, taipgi ir minėtų parapijų parapijiečius, da
lyvauti šioje Konferencijoje, šv. Jurgio par. salėje, Phila., 
Pa., spalių — Oct. 17 d., 2 vai. po pietų. Dalyvaudami ne 
vien linksmai dieną praleisite, bet ir viešai pagerbsite savo 
Dangišką Motiną, nes Sodaliečių Konferencija — tai vieša 
demonstracija Marijos garbei.

Kun. S. J. Mažeika,
Konferencijos Direktorius.

Šv. Andriejaus par. Philadelphia. Stella Venckus.
Šv. Kazimiero par., Philadelphia. Elzbieta Rimdieka
Šv. Jurgio par., Philadelphia. Teresė Sabas.
Šv. Mykolo par., Easton, Pa. Helena Daniels. 
Aušros Vartų par., Chester, Pa. Teresė Patricks. 
Vilios Joseph Marie aukštesnės mokyklos H. Jankus.

Šv. Jurgio parapijoj žmo
nės labai įvertina ir užjaučia 
seseles, remia darbą.

Aną sekmadieniį 4 vai. po
piet gausus būrys parapijie
čių susirinko ir surengė „sur
prise shower” vyresniajai 
Seselei M. Laurencijai, var
dinių proga. Suteikta daug 
ir labai vertingų daiktų.

Visos seselės už tai yra 
labai dėkingos, ypač H. Ka- 
zukauskienei, kuri moka gra
žiai viską suorganizuoti. A. 
Čebatorienė ir A. Kisielienė 
užsitarnavo irgi ypatingos 
pagarbos žodį už uolų pasi
aukojimą seselių gerovei.

Kasmet šv. Jurgio par. mo
kyklai perkami nauji įtaisy
mai. šįmet vaikučiai džiau
giasi naujomis langų užlaido
mis ir naujais įtaisymais vai
kų darželyje. Seselės ir vai
kučiai labai dėkingi klebonui 
kun. Dr. Martusevičiui už rū
pestingumą.

Neseniai mokykloje įsteig
ta mažesniųjų mergaičių so- 
dalicija, kad ir mokyklą bai
gusios nepaliktų Sodalicijos.

A. M. A.

Nusišypsok ir 
Pamiršk Karą .Kearny, 
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DAUG BONŲ PARDAVĖ MUS BOMBARDAVO!

INSTITUTO VEIKLA

Petras Šalnauskas, ištar
navęs kariuomenėj apie me
tus laiko, paleistas atsar
gom Jis labai norėjo pagel
bėti savo kraštui, tik nesvei
ka ranka neleido ilgiau būti 
kariuomenėj. Bet jis paten
kintas, kad ir tiek galėjo pa
tarnauti savo šaliai ir taikai 
laimėti.

Jonas Leskauskas, paim
tas į Navy, dabar lanko uni
versitetą ir baigia gydytojo 
mokslus; nešioja jūrininko 
uniformą. Jaunuolis pirmi
ninkauja L. Vyčių 3 kuopai. 
Jo studijos ir dabar kariš
kos gyvenimo taisyklės labai 
sunkina dirbti civilinėse 
ganizacijose, bet jis vis 
nenusimena ir žada, kol 
lės, dirbti su jaunimu.

Juozas Ambrazas pirma
sis iš parapijos tarnauja B. 
C. Tai ypatinga kariška da
lis, kuri veikia su Navy vie
nybėj, bet kuri turi ypatin
gą tikslą pagelbėti vesti ka
rą. Praeitą savaitę jis jau bu
vo parvykęs pirmųjų 10 die
nų atostogų. Savo naujoj u- 
niformoj atrodo labai šau
niai. Jis jau ir paaukštinimą 
gavęs ir dar daugiau tikis. 
Gražu, kad lietuviai neapsi- 
leidžia.

Antanas Žvigaitis sėkmin
gai pradėjo karo tarnybą. Jo 
tėveliai ir artimieji linki jam 
ir toliau laimingai kariauti 
ir laimėti taiką.

Juozas Brosky išėjo kariš- 
kon tarnybon, palikdamas sa
vo didelę šeimą — žmoną ir 
5 vaikučius. Šeima galės pra
gyventi iš valdžios mokamos 
pašalpos karių šeimoms.

DOVANOS KARIAMS

Visi turi žinoti, kada ir kur 
galima siųsti Kalėdų dovanas 
kariams. Armijos kariams— 
nuo rugsėjo 15 ligi spalių 15, 
Jūrininkams — lig lapkričio 
1 d. Jei atsimename, kad jau 
baigiasi laikas siųsti dova
nas, tai dar nepamirština, 
kad reikia dovanas gražiai ir 
tvirtai įpakuoti. Dovanos tu
ri būti tinkamos ir kariams 
įdomios ir naudingos. Blogai 
parinktos dovanos ir prastai 
įviniotos, nepasieks savo tik
slo ir kariams nepadarys di
delio malonumo. Tai žinoda
mi, siųskime dovanų ir dau
giausia dovanų ir sveikinimų 
tiems, kurie už mus kariauja 
ir savo gyvybę pavojun stato.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

Philadelphijos lietuviai 
tikrai nusipelnė pagyrimo 
tiek daug pasidarbuodami 
dėl bombonešio nupirkimo. 
Bet iš viso bonus labiausiai 
platino netik tie, kurie patys 
pardavinėjo, bet kurie varė 
agitaciją už tų bonų pirkimą. 
Tarp tokių pirmųjų bonų pir
kimo ragintojų buvo p.Anta
nas Dzikas, lietuvių radijo 
vedėjas. Nežiūrint to, kad jis 
išlaiko savo programą ne iš 
savo biznio, bet iš skelbimų, 
tačiau jis bonų vajui davė 
daug vietos. Jis visus ragino 
ir ragino, kad tik pirktų ir 
pirktų. Jis pirmasis buvo, 
kurs prisidėjo prie visų ka
ro bonų platinimo komitetų 
ir ten dirbo, kad tik tie vajai 
būtų pasekmingi. Jis džiau
gėsi, kad tik bonai perkami, 
nežiūrint kur jie perkami. 
Jei lietuviai perka, tai tik 
prašė registruoti lietuvių ko
mitete ir taip atiduoti kredi
tą. Tačiau jis ir asmeniškai 
aplankydavo kai kuriuos 
žmones ir ragindavo pirkti 
bonus. Ar tik nebus daugiau
siai karo bonų išpirkta per 
jo paraginimą ir pastangas. 
Jis dirbo, per radiją prakal
bas sakė, kad tik daugiau 
bonų pirktų ir registruotų. 
Jis tikrai nei kokios garbės 
sau iš to nelaukė ir negavo, 
nes dirba nė dėl garbės ar 
savo naudos, bet Amerikos 
ir Lietuvos naudai. Garbė p. 
Antanui Dzikui, kad jis tiek 
daug dirbo ir dirba dėl karo 
laimėjimo ir Lietuvos lais
vės gynimo. Reikia atsimin
ti tik tą, jei tik jis gauna 
kokį skelbimą Lietuvos rei
kalais, tai jis nesigaili laiko 
ir energijos, kad tik tas rei
kalas būtų plačiai ir tinka
mai pagarsintas. Jis tiesiog 
ilgas kalbas pasako, Lietu
vos laisvę gina, lietuvių 
garbę iškelia. Nė viena radijo 
programa tiek daug laiko ir 
energijos nepašvenčia dėl 
Lietuvos, kaip jis. Garbė jam 
už tai. Ir lietuviai tai įverti
na. Kai jis turi kokį paren
gimą, tai jo rėmėjų ir ger
bėjų bei jo programos palai
kytojų susirenka tūkstančiai. 
Tas parodo, kad lietuviai jo 
programą labiausiai mėgsta 
ir palaiko.

Rugsėjo 30 d. 2:45 Phila- 
delphiečiai „norėjo” pamaty
ti tikrą karo bombardavimą, 
nes tą dieną apie 200 karo 
lėktuvų mėčiojo „bombas” po 
visą miestą. Jau nuo pirmos 
valandos būriai smalsuolių 
žvalgėsi, kad tik daugiau 
bomberių pamatytų. Bet kai 
kurie labai apsivylė.

Mat, permaža bomberių at
skrido, ir kitos vietos nė vie
no bombos nepagavo ar ir 
lėktuvą tik iš tolo pamatė. 
Tai tikrai nebaisus „bombar
davimas.”

Šiais metais International 
Institutas Philadelphijoj pra
dėjo naują veiklą varyti — 
organizuoja knygynus iš vi
sų tautybių, kurios čia atva
žiavo ir padėjo sukurti Ame
rikos gyvenimą. Prašomi ir 
lietuviai paaukoti senų raš
tų, leidinių programų ir kito
kių savo veikimo aprašymų 
angliškai ar lietuviškai ar ki
ta kokia kalba.

Aukas siųsti: Internatio
nal Institute, 645 N. 15th St. 
Philadelphija, Pa. I. I. savo 
veikimą atidarė spalių 2 die
ną- su specialia programa. 
Tarp kitko Institute veikia 
Pokarinio Planavimo Ko
mitetas. Ten reiktų ir lietu
viams atstovauti.

Pigus bargas
Kęstutis: (namų par 

jui) Ką? Tai tamsta nori i 
duoti man šį namą? Juk 
taip drėgnas, kad vanduo 
nom varva.

Pardavėjas: Tai ge 
reiškinys. Tamstai nerei 
namą apdrausti nuo gail

Gavo pirmą dovaną
Bujienė: Ar tavo dan 

buvo sėkmingas šiemet?
Lebdnikienė: žinoma,] 

vo sėkmingas. Mano kailį 
kos vištos laimėjo pirmą 
vaną.

Pasikalbėjimo metu 1
Darata: Kad surūgtų v 

cigaretės. Kai jas rūkau, 
galiu visą naktį užmigtijį ^sus

Grasilda: O su manimi -dirbti Ame- 
sai priešingai. Kai mid .j laisvai Lie
tai ne tik rūkyti, bet ir pį 
žiūrėti į tą brūdą negalit į • ■ 

kaukė seselių 
vienuolyną, 

Ls gilaus išpū
ki papasakojo ir 
mnąsi Chica-

įjas atliks.
□irusio nario 

L įprašyti gie-

hiet sukanka 
įaugija gyvuo
ja atitinkamai 
P bus spalių 10 

plas. Visi na- 
[bendros komu-

tyvos sušaukti 
ticut valstybė; 
kaus mylėtojų 
konferenciją i 
daryti tretiniu 
nų kursus.

Kursai pras 
d. ir tęsėsi tri 
sų pirmą dien 
nas Vaškys 1: 
tema: „Šv. Pr 
šia ir jo reik 
kams”. Savo 
kaitoje kalbėk 
kaip šv. Pram 
venimu ir da 
tryliktame ai 
amžių krikšči 
žydėjo visu s 
šv. Pranciškž 
ri yra tikra E 
šia, šiandien 
tauti pasauk 
vėl tikėjimas 
kos dorybės 
Tada tas die 
tų ieškojimai 
žmogaus šie] 
kandina ašai

NAUJOS VADOVĖS

L. VYČIAI GYVUOJA!

Philadelphijos Vyčių 
kuopa gavo žinią iš centro, 
kad laimėjo antrą vietą nau
jų narių konteste. Nors kuo
pa dar nelabai seniai atgijo, 
bet jau gražią pažangą pada
rė savo veikime. Neužilgo 
bus atidarytas naujas vyčių 
kambarys, kuris yra baigia
mas puikiai įrengti.

Vytės sunkiai dirbo, kad 
įrengtų šį kambarį, ypatin
gai savo nariams kariams, 
kad parvažiavę apsilankyti 
galėtų praleisti gražiai laiką 
savo narių tarpe.

3 kuopos susirinkimai yra 
laikomi ketvirtą sekmadienį 
tuoj po paskutinių Mišių. 
Kviečiame mūsų parapijos 
jaunimą rašytis į Vyčių drau
giją-

SUNKIAI SUSIRGO
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Motinų ir Mokytojų drau
gijoj buvo išrinktos šios pa
reigūnės: Viktoria Sutkus— 
pirmininkė, Barbora Mickū- 
nienė — vicepirmininkė, E. 
Mironienė — sekretorė, M. 
Penkauskienė — kasininkė.

Naujosios vadovės uoliai 
veikia savo gražiame ratelyje 
ir žada daug padėti vaikų 
auklėjime ir kultūrinime. Vi
si laukia jų naudingų žygių 
jaunųjų pasauliui paįvairin
ti.

Atmintina diena
—Ar atsimeni, kad šį 

die mano vardadienis?! 
klausia žmona savo vyro]

—Geriausiai šią dieną] 
mins Stanevičius.

—Ką čia tas tavo Stan] 
čius turi šiandien bend

—Mat, brangioji, aš pas 
linau iš jo du šimtu dole 
kad galėčiau tavo vardini 
dovaną pirkti.

Gera švilpynė
Energiškas pirkėjas vi 

dieną vaikščiojo po pare 
tuves ieškodamas valgių^ 
šunelis belakstydamas 
krautuvę užtiko pintinę ’ 
dėtų vėžių. Netrukus vie 
vėžys savo žnyplėmis įkil 
šunelio uodegą. Nusigan 
šunelis galvotrūkčiais ii 
go lauk iš krautuvės.

Krautuvininkas valam 
pasiliko be kalbos ir nu 
bo, kad šuo neša jo vėžį, 
lutinai, atsisukęs į Juozą 
ko jam: „Klausyk, Juo 
pašvilpk savo šuneliui, į 
sugrįžtų atgal su mano vėl 

„Nereiks man”- mandagias, 
atsakė Juozas. „Tu paši 
savo vėžiui”.

Pranas Bekai
OŽYS LAIKRAŠČIUS

KO.
RIN-

Jaunieji vis išgalvoja keis
tų dalykų. Neseniai būrys 
jaunųjų Philadelphiečių (apie 
71 St.) pasikinkė ožį į veži
mėlį ir važinėjosi po gatves, 
rinkdami senus laikraščius.

Buvo didelis jų būrys, kad 
pusę vežimo daugiau užėmė 
rinkėjai, o tik pusė beliko 
seniems laikraščiams. Bet jie 
patraukė visų dėmesį. Ir jų 
foto buvo laikraščiuose.

VEDYBŲ SUKAKTUVĖS

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUSj 

Lalsniuotas Penna ir New Jerse; 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Spalių 3 d. sunkiai susir
go p.Pulokienė, kun. A. Pu
loko motina. Jai suteikti Sa
kramentai. Kun. E. Paukštis 
turėjo staiga išvykti pas li
gonę, nors buvo atvykęs da
lyvauti šv. Kazimiero para
pijos jubiliejaus minėjime.

MIRĖ

Stanislovas Astrauskas, 62 
metų, gyv. 118 Chesnut St. 
mirė spalių 1 d. Palaidotas 
Riverside, N. J.

Marijona Karvelienė, 51 
gyv. 1201 Frankford Ave., 

mirė rugsėjo 21 d. Palaidota 
šv. Kryžiaus kapinėse.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

Chas. J. Roman (Rama
nauskas), laidotuvių direkto
rius su žmona Genovaite mi
nėjo savo vedybinio gyveni
mo trejų metų sukaktuves 
rugsėjo 29 d. Ta proga juos 
sveikino giminės, draugai ir 
kaimynai.

Grab. Ramanauskas yra 
gabus biznierius ir nuolati
nis visuomenės veikėjas. Gen. 
Ramanauskienė yra nenuils
tanti veikėja prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, Ameri
kos Bonų lietuvių skyriaus, 
Lietuvių Moterų Taryboje ir 
t. t. Dažniausia ji eina raš
tininkės pareigas.

Ir šių žodžių rašytojas lin
ki lietuvių pagarbos vertai 
porelei linksmiems sulaukti 
auksinių sukaktuvių.

Kaimynas

LIETUVIŲ RADIO PROGRAM
• Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.
■ Direktorius
. ANTANAS DZIKAS
! 3619 East Thompson Street
Į Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. R
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga, 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė, 
kelelvlngiems suteikiama

Viskas nemokamai Kreipkitės 
dieną ar naktj.

Lranešimo, ku- 
pkrašius, bu- 
įe, Amerikos
Mcijoje, mū-| je, būtų sula 
Ujiskaibė- Ant kur 
pos,ir vl- Raškys gaus 

t S publikai ska 
:brtų pay e" |pįe Trečiąjį 1 

' kšmę. šv. P 

šia reiškiasi 
sius tris Oi 
Ordinas bu 

taip pat pra-| Pranciškaus 

dėmus paša 
nas. Per Tr< 
Pranciškus 
ti visus Kr 
Trečiasis Oi 
kykla, iš ki 

RoresP- sąmoningi, 

‘ klūs katalil
SBC, N. J. sur stoti į 1
_ Karalystės
raėje iš mūsų Trečioje 
.3uja 115 vyrų. kun. Dr. J. ] 
•įnikus bus pas- skaitą apie 
skoje”. dą. Savo tu 
ĮįtiL popiet mū- toje kalbėti 
Me bus vyrų spaudos re: 
U visi vyrai mūsų laikai 
Ei Šios pamal- didelę pare 
kį metinio vys-i mis remti 
prio vyrų para-[kišką spam

Konferer 
L'Vaškys spalių jo 19 d. Iš 
Ltretminkus. pinkai tu 

LO d. d. buvo Mišias ir 1 
Lapijos šventės 3 vai. popu 
kos laikė ku- hytinėmis 
k Aleksiūnas ir atidaryta 1 
Išstoję buvo ku- nyčios cho 

pnskas, Varnai- lias giesmi 
j- Šėmius, Dr. Vaškys pa 

. ją. Visi ba 
hd.kleb.kun. tos tretini 
pis minėjo sa- Parapijų t 

iškilminga 
o šiomis die- padus. Po 
lidelphijos bu- i minimo, k 
k J. čepukaitis davė palai 
tavičius. Ta Sakrameni 
pNewarkoar-1 4 vai. di 

dsminarija. P° Pari sa 
fe: Konstan- konferenci 
Kskas, Kons- J- Valanti, 

’Airijos (McCar- renciją m 
I Dorothy T,inn kinimo k a 
•p ir Daratos do jus Am 
kaitės) dūk- himnus, k 

re nuošir 
pdas sėkmin- dj.
I'seselės tridu- P° sve’

Justino 
„Tretysis 
kų akcija 
jaunas p: 
mėjo, k< 
Pranciška 
ninkas ti 
pratęs, s 
kas, bet 1 
visuomet 
staus ve 
didele Di 
nepaisyd 
privalo < 

; už Krist; 
į Po pa 
Į lietuvių 
) atstovai 

iš tretini 
į Po prj 
ž mų, kun 
? konferen

•' Konf 
§ apie 300 

atstovai 
| visų apj 
f mininka

,Conn.

(šv. Pranciš- 
k j taiką 

'parapijoje y- 
Wta ir veik
laus sekėjų 

Vie- 
kunigams 

treV 
ėmėsi inicia-

*08 DUONOS

ir ištai- 

galima 

ir ska-

M Street, 
Pa.



REMIA SESELES October 8, 1943 5
Šv. Jurgio parapijoj žmo- 

ės labai įvertina ir užjaučia 
^seles, remia darbą.

Aną sekmadieniį 4 vai. po- 
iet gausus būrys parapijie- 
ių susirinko ir surengė „sur- 
rise shower” vyresniajai 
eselei M. Laurencijai, var
inių proga. Suteikta daug 
• labai vertingų daiktą.

Visos seselės už tai yra 
įbai dėkingos, ypač H. Ka- 
Likauskienei, kuri moka gra- 
iai viską suorganizuoti. A 
ebatorienė ir A. Kisielienė 
žsitarnavo irgi ypatingos ^į! klubas nutarė pirk- 
Q<roT.K«a „s »a1» g 500 dol. Visos dr-

SPONDENTŲ PRANEŠIMAI
A |on-Kearny, 
tįS w Jersey

W io dr- os susirinki- 
gyvas ir turinin- 
asilionis pranešė,tai

lubo salėje, 134 
* i) Avė., bus draugijų 

l deli šokiai. Įžanga 
. Bus leidžiami lai- 

IH karo bonai.
klubas nutarė pirk-

agarbos žodį už uolų paa
ukojimą seselių gerovei.

Kasmet šv. Jurgio par. mo- 
yklai perkami nauji įtaisy- 
įai. šįmet vaikučiai džiau- 
iasi naujomis langų užlaido
ms ir naujais įtaisymais vai- 
ų darželyje. Seselės ir vai- 
učiai labai dėkingi klebonui 
un. Dr. Martusevičiuiužrū- 
estingumą.

Neseniai mokykloje įsteig- 
i mažesniųjų mergaičių so- 
alicija, kad ir mokyklą bal
usios nepaliktų Sodalicijos.

A. M. A

pareigas atliks.
J> l už mirusio nario
Y j vėlę užprašyti gie-
^aS-
gi šiemet sukanka 
kai draugija gyvuo- 
lutarta atitinkamai 
Tai bus spalių 10 

fal. mišias. Visi na-

11016 *

fr,
l 7 ai. misiąs, visi na- 

’prie bendros komu-

kojįjsj pranešimo, ku-
Nakrašius, bu-

Amerikos

INSTITUTO STIKLĄ

NAMINIS, VIDAUS FRONTASkretoriavo — R. Sembrickie- 
nė, E. Janušaitienė ir B. Mi- 
čiūnienė iš New Britain, 
Conn.

6 vai. vakare prasidėjo 
konferencijos serafiška va
karienė su įdomia programa, 
kurią, vadovaujant suma
niam muzikui A. Aleksiui, 
išpildė vietos moterų Sąj. 
choras. Vakarienės metu kai 
bas pasakė: kun. J. Valan- 
tiejus, miesto sekretorė Mrs. 
Mary Kilmartin, kuri viešai 
prisipažino, kad ji nuošir
džiai myli šv. Pranciškų Asy
žietį ir yra tretininkė. Svei
kino taksų kolektorius H. 
Mangini, J. Janušaitis, alder- 
manas E. Lasky, šerifas A. 
Francis, komp. A. Aleksis ir 
Tėvas Justinas Vaškys.

Vakarienėje dalyvavo apie 
500 žmonių. Šią puikią vaka
rienę su programa suruošė 
tretininkės. Jos ištisas sa
vaites dirbo kaip bitutės. Sa
vo triūso pelną jos paskyrė 
kilniam tikslui — paremti 
katalikišką ir lietuvišką savo 
parapiją. Pelno gauta per 
$600.00.

Tėvas Justinas Vaškys ve
dė noveną, kuri buvo gausiai 
lankoma, žmonės ėjo prie sa
kramentų ir meldėsi už Ame 
rikos pergalę ir Lietuvos ne
priklausomybę. Susižavėję 
šv. Pranciškaus idealais, į 
Trečiąjį Ordiną įstojo 15 nau 
jų narių, o šeši padarė pro
fesiją.

Tuo metu, kai šv. Juozapo 
parapijoje per dvi savaites 
vyko tikras pranciškoniškas 
judėjimas, Waterburio mies
to gatvėje per kelias dienas 
advokatas Mr. Sullivan susi
rinkusiems žmonėms kalbėjo 
apiet šv. Pranciškaus ir Jo 
Trečiojo Ordino reikšmę mū
sų laikams, žiūrint į tą jau
ną advokatą, apsuptą žmo
nių minios miesto aikštėje, 
atrodė, kad šv. Pranciškus 
atėjo kviesti visus stoti į ko
vą su savim, į kovą už Kris
tų.

naujajam batų ženkleliui pe
riodas bus sutrumpintas, jei
gu batų gamyba prašoks nu
matomus išteklius.

Laikraščių išnešiotojai.
Yra namų fronto 150,000 

laikraščių išnešiotojų armija, 
kuri remia mūsų kovojančius 
vyrus karo frontuose. Jie uo
liai pardavinėja Dėdės Šamo 
Karo Ženklus (War Stamps), 
pasiekdami $90,000,000 su
mos. Spalių 2 d. buvo skelbia
ma Tautine Laikraščių Išne
šiotojų Diena (National 
Newspaper Boy Day) ir tą 
dieną visame krašte kiekvie
nas laikraščių išnešiotojas 
stengiasi parduoti vienu dole
riu daugiau Karo Ženklelių.

Dešimts dešimtukų neatro
do daug. Aačiau dešimts de
šimtukų iš 20,000,000 ameri
kiečių, kuriuos kasdien ap
lanko laikraščių išnešiotojai, 
gali nupirkti galybę vertingų 
ginklų ir pabūklų kariams bei 
jūreiviams.

Dėlto, amerikiečiai, šią sa
vaitę, nelaukdami jūsų lai
kraščių išnešiotojų prašymų, 
paruoškite tuos dešimts de
šimtukų vieno dolerio vertės 
daugiau Karo ženkleliams 
nupirkti.

Skolink savo dešimtukus
OWI.

personalo neturinčioms ligo
ninėms.

Amerikos Raudonasis Kry
žius kreipiasi į visas moteris, 
kurios turi bent 10 laisvų va
landų savaitėje, ragindamas 
įsiregistruoti slaugių pagel- 
bininkėmis.

Jeigu gali suteikti savo pa
tarnavimus ir nori papildo
mų informacijų, kreipkis į 
vietinį Raudonojo Kryžiaus 
skyrių — tuojau!

Informacijos apie karius
Karo departamentas pra

šo visuomenės naudoti karei
vio armijos serijos numerį, 
reikalaujant oficialiųjų įstai
gų informacijų, liečiančių ar 
tai karį, ar tai karinės tarny
bos personalą. Nenurodžius 
serijos numerio, tenka daug 
laiko sugaišti ieškojimuose, 
kadangi kariuomenėje yra 
daug karių vienodomis pa
vardėmis. Visuomenės koo
peracija šių taisyklių pildy
me, karo vadovybė pabrėžė, 
padės sutaupyti brangų lai
ką, medžiagą ir įgalins pas
kubinti atsakymus į gausy
bes užklausimų.

Batų racionavimas
Naujojo batų ženklelio No 

1, Karo racionavimo III kny
gelės lape, kuris įsigalioja 
lapkričio 1 dieną, turės pa
kakti šešiems mėnesiams, 
vietoje keturių, kaip iki šiol' 
būdavo, šis žingnis, kaip Kai
nų Tvarkytojo Įstaiga pra
neša, buvo reikalingas dėlto, 
kad batų gaminimas civili
niam naudojimui negali pa
tenkinti vartotojų pareika
lavimo.

Tačiau ženklelio Nr. 18, ku
rio galiojimas turėjo užsi
baigti spalių 31, pratęsiamas 
neribotam laikui, paskutinės 
minutės pirkėjų antplūdžiui 
išvengti.

OPA nurodo, kad naujasis 
parėdymas nereiškia, jog ci
vilinių batų racionavimas 
nustatytas 2 poros batų me
tams, bet kad nustatytasis

Siųsk Dovanas Kariams da
bar

Yra vienas reikalas, apie 
kurį mes turime pagalvoti 
dabar. Tai yra Kalėdų dova
na kariui fronte. Mes, likusie
ji namie, neturime pamiršti, 
kad Kalėdos tai yra šeimos 
šventė ir kad jis, nežiūrint 
kuriame kovos fronte bebūtų, 
galvos apie mylimuosius na
mie.

Jo dalinys, be abejonės, pa
siruoš smagiai praleisti lai
ką, tačiau linksmiausias ka
reiviui bei jūrininkui įvykis 
bus atidarymas Kalėdų siun
tinių, kuriuos jis gaus iš na
mų. Dėlto pasistenk, kad jis 
tas dovanas gautų laiku ir 
pirk dovanas dabar. Persiun
čiant laikykis šių nurodymų.

Įvyniok dovaną saugiai. 
Pakietėliai neturi būti sun
kesni kaip penki svarai, nei

tyvos sušaukti pirmą Connec
ticut valstybės šv. Pranciš
kaus mylėtojų ir tretininkų 
konferenciją ir taip pat pa
daryti tretininkams trijų die
nų kursus.

Kursai prasidėjo rugs. 16 
d. ir tęsėsi tris dienas. Kur
sų pirmą dieną Tėvas Justi
nas Vaškys laikė paskaitą 
tema: „Šv. Pranciškaus dva
sia ir jo reikšmė mūsų lai
kams”. Savo įdomioje pas
kaitoje kalbėtojas nušvietė, 
kaip šv. Pranciškus savo gy
venimu ir darbais atgaivino 
tryliktame amžiuje pirmųjų 
amžių krikščionybę, kuri su
žydėjo visu savo grožiu. Jei 
šv. Pranciškaus dvasia, ku
ri yra tikra Evangelijos dva
sia, šiandien vėl imtų viešpa
tauti pasaulyje, sustiprėtų 
vėl tikėjimas ir krikščioniš
kos dorybės imtų klestėti. 
Tada tas didelis žemės tur
tų ieškojimas, kuris užmuša 
žmogaus sielą ir žemę pas
kandina ašarose ir krauju- 
je, būtų sulaikytas.

Antrą kursų dieną Tėvas 
Vaškys gausiai susirinkusiai 
publikai skaitė paskaitą a- 
pie Trečiąjį Ordiną ir jo rei
kšmę. šv. Pranciškaus dva
sia reiškiasi per Jo įkurtuo
sius tris Ordinus. Trečias 
Ordinas buvo geniališkas 
Pranciškaus kūrinys. Tai mo 
dernus pasauliečių vienuoly
nas. Per Trečiąjį Ordiną šv. 
Pranciškus norėjo atnaujin
ti visus Kristaus dvasioje. 
Trečiasis Ordinas — tai mo
kykla, iš kurios turi išeiti 
sąmoningi, susipratę ir vei
klūs katalikai, pasiryžę vi
sur stoti į kovą už Kristaus 
Karalystės išplatinimą.

Trečioje kursų dienoje, 
kun. Dr. J. Bogušas laikė pa
skaitą apie katalikišką spau
dą. Savo turiningoje paskai
toje kalbėtojas iškėlė didelę 
spaudos reikšmę, ypatingai 
mūsų laikais ir visų katalikų 
didelę pareigą visomis jėgo
mis remti lietuvišką katali
kišką spaudą.

Konferencija įvyko rugsė
jo 19 d. Iš ryto vietos treti
ninkai turėjo iškilmingas 

, Mišias ir bendrą Komuniją.
3 vai. popiet bažnyčioje baž
nytinėmis iškilmėmis buvo 
atidaryta konferencija. Baž
nyčios chorui sugiedojus ke
lias giesmes, Tėvas Justinas 
Vaškys pasakė konferenci
ją. Visi bažnyčioje buvę vie
tos tretininkai ir apylinkės 
parapijų tretininkų atstovai 
iškilmingai atnaujino savo į- 
žadus. Po Popiežiško palai
minimo, kun. J. Valantiejus 
davė palaiminimą su Švč. 
Sakramentu.

4 vai. didžiulėje šv. Juoza
po par. salėje buvo pradėtas 
konferencijos 
J. Valantiejus 
renciją malda 
kinimo kalba.
dojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, kun. M. Pankus ta
rė nuoširdų sveikinimo žo
dį.

Po sveikinimų sekė Tėvo 
Justino Vaškio paskaita: 
„Tretysis Ordinas ir katali
kų akcija.” Savo paskaitoje 
jaunas pranciškonas pažy
mėjo, kad kiekvienas šv. 
Pranciškaus sekėjas treti
ninkas turi būti netik susi
pratęs, sąmoningas katali
kas, bet kartu ir veiklus. Jis 
visuomet turi stovėti po Kri
staus vėliava ir užsidegęs 
didele Dievo ir artimo meile, 
nepaisydamas jokių pavojų 
privalo drąsiai stoti į kovą 
už Kristaus Karalystę.

Po paskaitos, apylinkės 
lietuvių parapijų tretininkų 
atstovai padarė pranešimus 
iš tretininkų veikimo.

Po pranešimų ir paklausi
mų, kun. M. Pankus uždarė 
konferenciją malda..

Konferencijoje dalyvavo 
apie 300 asmenų. Tretininkij 
atstovai dalyvavo beveik iš 
visų apylinkės parapijų. Pir
mininkavo Tėvas Vaškys, se-

didesni kaip 15 colių, užadre- 
suok tiksliai, įrašant vardą, 
laipsnį, serijos numerį, dali
nį ir kariuomenės pašto ad
resą.

Nepamiršk, kad į užjūrius 
siųsti dovanas pati vėliausia 
data yra spalių 15 diena, ir 
todėl išsiųsk dovanas nedel
siant, šiandien.

Armijai reikia daugiau mo
terų.

Moterų Armijos Korpusas, 
dabar neatskiriama U. S. ar
mijos dalis, reikalauja papil
dymo. Karo Departamentas 
pabrėžė, kad į WAC įstojan- 
čiųjų skaičius turi būti pa
trigubintas, kad užpildytų 
200,000 specializuotų armijos 
vietų, dabar atvirų WAC kan
didatėms. WACS reikalingos 
pakeisti vyrus užfrontėse 
darbuose.

Ambicingai moteriai, įsto- 
jančiai į WAC, yra daugybė

TRETININKŲ VIZITACIJA galimybių. WAC gali tapti 
---------  fotografijos technike, radijo 

Kaip reikalauja Trečiojo operatore, medicinos techni- 
Ordino Regulos II skyrius, 2 
paragrafas, Trečiojo Ordino 
gregacijoj visuomet yra gy- 
lanko Pranciškonai Vizito- 
riai. Kur ši metinė vizitacija 
nėra apleidžiama, ten Kon- 
lanko Pranciškonai Vizitato- 
va šv. Pranciškaus dvasia ir 
klesti didelis veiklumas kata
likiškoje akcijoje.

Lietuviai Tėvai Pranciško
nai, nors ir labai užimti su 
misijomis ir rekolekcijomis, 
kiek leidžia laikas ir aplinky
bės, taip pat kasmet rūpina
si aplankyti Tretininkus lie
tuvių parapijose.

Lietuvių Tretininkų Vizi
tatorius Tėvas Justinas Vaš
kys šiemet aplankys sekan
čias Trečiojo Ordino Kongre
gacijas:

Spalių mėnesio:
7 d. 6:30 vai. vak. šv. Jur

gio parapijoje, Brooklyn, N.

ke. Ji gaus puikiausią paruo
šimą geriausiose armijos mo
kyklose. Moterų Armijos 
Korpuso tarnyba yra tiktai 
karo laiko tarnyba, o ne kar
jera, tačiau WAC gautas pa
ruošimas daugeliui moterų 
po karo atidarys kelią puikiai 
karjerai.

Visos moterys tarp 20 ir 
50 metų amžiaus, neturinčios 
vaikų jaunesnių kaip 14 me
tų amžiaus, Amerikos pilie
tės, turinčios 2 metus high 
arba business School, ir ku
rios nedirba karo produkci
jos fabrikuose, gali kandida
tuoti.

Pasitark su savo vietiniu 
WAC naujokų ėmimo parei
gūnu dabar.
Tautinio karo fondo vajus.

Ir vėl šiais metais 14 tau
tinių savišalpos ir karių lab
daringų organizacijų — sy
kiu su tūkstančiais vietinių 
pašalpų ir labdarybės grupių 
— kreipsis į visuomenę, pra
šydamos paramos per Tautinį 
Karo Fondo vajų, kuris pra
sidėjo pirmadienį spalių 4 d., 
ir tęsis iki lapkričio 20 d. Va
jaus tikslas yra surinkti 
$125,000,000.

Ankstyvesniai, taikos me
to, bendruomenės fondai 
(Community Chests) dabar 
tapo Karo Fondais ir, kaip 
kooperaciniai Tautinio Karo 
Fondo nariai, prisiėmė papil
domas atsakomybes. Virš jų 
reguliarinių pareigų — pa
rūpinti išteklius pagelbėjimui 
jų bendruomenėje vargstan
tiems, invalidams bei nelai
mingiesiems, vietiniai fondai 
prisideda ir padeda išlaikyti 
įvairias karių labdaringas or
ganizacijas, kurios palaiko 
mūsų kovojančius vyrus, jų 
šeimas ir karo nuteriotuose 
kraštuose kenčiančius žmo
nes.

Šis yra vienintelis šauki
mas pagalbos, kuris bus da
romas šiais metais palaiky
mui organizacijų, priklausan
čių prie Tautinio Karo Fon
do. Kadangi amerikiečiai bus 
prašomi duoti tiktai kartą 
visiems šitiems tikslams, jie 
privalo duoti dosniai.

Reikalingos slaugės
Amerikai reikalinga slau

gių, ir tai skubiai. Karo pajė
goms kas mėnesį reikalinga 
2,500 registruotų slaugių, ku
rios prižiūrėtų mūsų sužeis
tuosius karius. Taip pat rei
kalinga 200,000 slaugių pagel 
bininkių padėti pakankamo

kė 
K.

burghe, 
[onferencijoje, mū-
atstovu. Jis kalbė- 
ros valandos, ir vi
ii klausėsi. Jo pra- 
daug kartų palydė- 
Į plojimu. Pas visus 
;aika —dirbti Ame- 
galei ir laisvai Lie-

Šiais metais International 
istitutas Philadelphijoj pra
ėjo naują veiklą varyti _ 
rganizuoja knygynus iš vi
ii tautybių, kurios čia atva
davo ir padėjo sukurti Ame- 
ikos gyvenimą. Prašomi ir 
etuviai paaukoti senų ras- 
;, leidinių programų ir kito- 
ių savo veikimo aprašymų 
ngliškai ar lietuviškai arki- 
i kokia kalba.

Aukas siųsti: Intematio- 
al Institute, 645 N. 15th St 
hiladelphija, Pa. 1.1. savoMpii uomenėje iš mūsų 

eikimą atidarė spalių 2 die- 
ą- su specialia programa, 
arp kitko Institute veikia 
okarinio Planavimo Ko- 
Litetas. Ten reiktų ir lietu- 
iams atstovauti.

NAUJOS VADOJ®

Motinų ir Mokytojų drau- 
ijoj buvo išrinktos šios pa- 
sigūnės: Viktoria Sutkus— 
irmininkė, Barbora Mickų- 
ienė — vicepirmininkė, E. 
[ironienė — sekretorė, M. 
enkauskienė — kasininkė. 
Naujosios vadovės uoliai 

eikia savo gražiame ratelyje 
• žada daug padėti vaikų 
nklėjime ir kultūrinime. Vi- 
i laukia jų naudingų žygių 
tunų jų pasauliui paįvairin-

taineš 
žĖitjj

-i’i 
die s

rašius taip pat pra- 
. aplankė seselių 
ečių vienuolyną, 
palikęs gilaus įspū- 
i pat papasakojo ir

"k- ) lankymąsi Chica- 
miisį 

tins į
-fc:

Koresp.

onne, N. J

Ez.

toraĖ

far-

vsyssr

j tarnauja 115 vyrų, 
i netrukus bus pas- 
merikoje”.
lių 4 vai. popiet mū- 
BŽnyčioje bus vyrų 
valanda. Visi vyrai 
i, būti. Šios pamal- 
vietoj i lėtinio vys- 
iv. Vardo vyrų para-

ras J. Vaškys spalių 
ituos tretininkus.
jsėjo 28-29 d. d. buvogobti VA. VA. MC4.VW 
gi parapijos šventės

ŽYS LAIKRAŠČIUS RIN
KO.

Waterburietis.

New Britain, Conn

20 m. nuo mirties Pijaus 
Mičiulio

Rašytojas Pijus Mičiulis 
daugiausia pagarsėjo Blaivy
bės dr-jos konkurse laimėda
mas premiją už savo trijų 
veiksmų dramą „Sugriuvęs 
Gyvenimas”. Aukštuosus mo
kslus jisai buvo ėjęs Mask
voje. Kurį laiką darbavosi 
Vilniuje, bet iš ten j j, kaip 
veiklų, susipratusį lietuvį, 
lenkai drauge su ;,33” grupe 
ištrėmė. Keletą mėnesių pa
gyvenęs Lietuvoje, rašytojas 
mirė 1923 m. rugs. 2 d. Kau
no ligoninėje. Į kapines buvo 
rašytojo Tumo nulydėtas iš 
Vytauto bažnyčios.9 d. 6:30 vai. vak., Atsi

mainymo parapijoje, Maspe- 
the,L. I. N. Y.

10 d. tuoj po Mišių, Auš
ros Vartų parapijoje, New 
York, N. Y.

10 d. 4 vai. Šv. Mykolo pa
rapijoje, Bayonne, N. J.

11 d. 6:30 vai. Sopul. Die
vo Motinos parapijoje, Har
rison—Kearny, N. J.

Brooldyno Lietuviai Graboriai
Spalių 3 d., Teresėlės Šven

tėje, parapijos mergaitės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Pasipuošusios mėlynai darė 
labai gražų įspūdį, ir ne vie
nam mintis skrido į dangų, 
kur Marija, irgi pasipuošusi 
dangaus mėlyna spalva, šyp
sodama laimino savo dukre
les.

Šv. Rožančiaus moterų 
draugija taipgi bendrai ėjo 
prie Komunijos 9:30 vai., per 
jų užprašytas Šv. Mišias.

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

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

, kuriuos laikė ku- 
jtokas, Aleksiūnas ir 
i; asistoje buvo ku- 
isiekauskas, Varnai- 

Šernius, Dr. 
ir Gurinskas.

X sėjo 29 d. kleb. kun. 
Kemėžis minėjo sa- 

inės.
kleboną šiomis die- 

š Philadelphijos bu
lę kun. J. čepukaitis 
)r. Martusevičius. Ta 
•lankyta Newarko ar- 
pijos seminarija.
rikštyta: Konstan- 
Svirčiauskas, Kons- 
ir Marijos (McCar- 

ir Dorothy Linn
I Bruno ir Daratos 
Vitkauskaitės) duk-

bo, 
lotini g
koja
pašE- ilonis,
sugrįš-

savo iŠ

Jaunieji vis išgalvoja keis- 
į dalykų. Neseniai būrys 
.unųjų Philadelphiečių (apie 
L St.) pasikinkė ožį į veži- 
ėlį ir važinėjosi po gatves, 
nkdami senus laikraščius. 
Buvo didelis jų būrys, kad 
isę vežimo daugiau užėmė 
nkėjai, o tik pusė beliko 
miems laikraščiams. Bet jie 
įtraukė visų dėmesį. Ir jų 
•to buvo laikraščiuose.

Parapijos piknikas įvyko 
bažnyčios kieme ir salėj. 
Žmonių buvo labai skaitlin
gas būrys. Buvo gražios mu
zikos, žaidimų, skanių val
gių ir gražių dovanų. Išleista 
du Karo Bonai $50 ir $25-

posėdis. Kun.
atidarė konfe- 
ir savo svei-
Chorui sugie- Qragu buvo matyti, kaip 3:30

VEDYBŲ SUKAKTUVES

as Geraldas sekmin- 
e šv. Teresėlės tridu-

Chas. J. Roman (Rama- 
tuskas), laidotuvių direkto- 
us su žmona Genovaite mi- 
ijo savo vedybinio gyveni- 
o trejų metų sukaktuves 
igsėjo 29 d. Ta proga juos 
eikino giminės, draugai ir 
įimynai.
Grab. Ramanauskas yra 
įbus biznierius ir nuolati- 
s visuomenės veikėjas. Gen. 
imanauskienė yra nenuils- 
nti veikėja prie Amerikos 
ludonojo Kryžiaus, Ameri- 
>s Bonų lietuvių skyriaus, 
etuvių Moterų Taryboje ir 
t. Dažniausia ji eina ras- 
linkės pareigas.
Ir šių žodžių rašytojas lin- 
lietuvių pagarbos vertai! 

relei linksmiems sulaukti 
ksinių sukaktuvių.

Kaim

f rafišką šv. Pranciš- 
us meilę į taiką 
uozapo parapijoje y- 

i organizuota ir veik
li Pranciškaus sekėjų 

0? rų kongregacija. Vie- 
apylinkės kunigams 
nt, Waterburio tre-f 
Taryba ėmėsi inicia

le
Ii $

p JVIŠKOS DUONOS

ai atremontuota ir ištai- 
epykla, kurioje galima 
isokių gardumynų ir ska- 
tuviškos duonos.

adelpbia, Pa.

Great Neck, N. Y Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

26 d. čia įvyko 
kuriose platinti 
Kalbėjo adv. K. 
vietos asmens.

vai. žmonės susirinko bažny
čion kalbėti rožančių ir pra- 

i šyti Jėzaus švč. Sakramente 
visų šiam pasauliui reikalin
gų malonių.

gyvenimo. Kun. J.

Mūsų tretininkės gražiai 
ir tinkamai atšventė savo Pa
trono šventę. Visos išklausė 
Šv. Mišių 7 vai, o po to salėje 
įvyko bendri pusryčiai. Kun. 
M. Pankus gražiai apibūdi
no kelis įvykius iš Šv. Pran
ciškaus
Matutis papasakojo savo įs
pūdžius iš mielame Asyžiuje 
išvaikščioti^ vietų. B. Mičiū- 
nienė, draugijos uoli ir su
mani pirmininkė, gražiai pra
vedė pusryčių tvarką, kvies
dama kalbėtojas: seseles, M. 
Kukanskienę, O. Radzevičie
nę, M. Gudynienę, M. Ražai- 
tienę, ir viešnias iš Bristol, 
Conn, ir Luzerne, Pa. Visos 
išsiskirstė patenkintos ir 
dvasioj pastiprintos.

P-lis.

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

Rugsėjo 
prakalbos, 
karo bonai. 
Jurgėla ir 
Reikšminga, kad vietos ko
munistų lyderis Paul Beeis 
agitavo prieš pirkimą karo 
bonų. Jis sakė: „nereikia da
bar pirkti karo bonų, vajus 
tęsis tris mėnesius, galėsite 
nupirkti January, 1944”.

Šiandie, kai net maršalas 
Stalinas kvietė Amerikos gy
ventojus pirkti ko daugiau
sia karo bonų, mūsų vietos 
komunistų čyfas drįsta kal
bėti priešingai, ragindamas 
laukti sausio mėnesio. O kas 
atsitiktų, jei Rusijos armijai 
pritrūktų ginklų, maisto ir 
reiktų laukti tris mėnesius? 
Kas atsitiktų su mūsų ka
riuomene, jei reiktų laukti 
tris mėnesius ginklų? Maty
ti, šie klausimai Great Ne- 
cko bolševikams nerūpi. Pats 
Beeis, dirbdamas M. M. Aca
demy, iš karo bonais sukel
tų pinigų gauna algą, drabu
žius ir du sykius į dieną pa
valgyti. Ką jis sakytų, jei 
jam reiktų laukti algos tris 
mėnesius?

Mes džiaugiamės, kad ko
munistų propaganda čia nie
ko nereiškia. Patriotai lietu
viai turi sudarę karo Bonų 
Komiteto Great Necko sky
rių, kuriame dirba Al. Vasi
liauskas, Wm. Wolf, V. Boza, 
J. Bartkus, J. Blažonis, F. 
Klastauskas ir Povilas Rusas. 
Jais pasitikime ir jiems lin
kime sėkmingai tęsti karo 
bonų platinimo darbą.

„AMERIKOS” administraci
joj galite gauti A. Vaičiulai
čio

OUTLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

Knyga gausiai iliustruota, 
turi 56 pusi, ir yra Lietuvių 
Kultūrinio Instituto leidinys.

Vieno egzemplioriaus kai
na—50c., o užsisakant 50 eg
zempliorių ar daugiau—30c.

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue

’ Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth,’N. Y.Rep.
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APREIŠKIMO 4. PARAPIJOS

Metinis Bazaras
Maspetho Žinios

Arbatėle

malonaus būdo, visų myli
mas.

RADIJO ŽINIOS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai ii metus.
! išvakarėse. EIN.

SPALIŲ - OCTOBER 9 -17 D., KASDIEN

Maspetho tretininkai savo 
arbatėlę su užkandžiais tu
rės spalių 10 d„ sekmadienį, 
7 vai. vak., parapijos salėje. 
Kadangi spalių 4 d. yra šv. 
Pranciškaus šventė, tai va
karienėje bus pritaikinta 
programa. Bus vietinių ir 
svečių kalbėtojų, kurių tar
pe kun. Justinas Vaškys, O. 
F. M. ir kun. J. Gurinskas.

Bazaras kiekvieną vakarą nuo 7 vai. vak., o sekmadie
niais nuo 4 vai. popiet.

Bazare daug dovanų, gausybes įvairumų.

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO 
KOMITETO NARIAMS

Šių metų gruodžio 1 d. su
kaks lygiai dešimt metų, kai 
gyvuoja „Amerika”. Šiai su
kakčiai atžymėti Brooklyne 
yra susidaręs Dešimtmečio 
Minėjimo Komitetas.

Šį sekmadienį, spalių 10 d„ 
2:30 vai. popiet, Angelų Ka
ralienės par. salėje, kviečia
mas komiteto narių susirin
kimas. Čia bus priimti pla
nai, kaip geriausiai „Ameri
kos” dešimtmetį atžymėti. 
Visi komiteto nariai nuošir
džiai prašomi atsilankyti. 
Kviečiami jin ir visi „Ameri
kos” bičiuliai, kuriems rūpi 
gražus sukakties paminėji
mas.

Komitetą sudaro per 50 
asmenų. Gerbės pirmininku 
yra kun. Juozas Aleksiūnas, 
Angelų Karalienės par. kle
bonas. Pirmininko pareigas 
eina Kazys J. Krušinskas, 
„Amerikos55-leidėjų vadovy
bės pirmininkas.

mintina, kad ši draugija vi
suomet gražiai priima atsi
lankiusius į balių svečius.

Apreiškimo

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Mirė Vilutis
Spalių 4 d. 5 vai. ryte mi

rė Jurgis Vilutis, 13 metų 
amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mamytę Elzbietą Vilutienę, 
brolį Joną, Marijonų klieri
ką, brolius Praną ir Vincen
tą, sesutes Lilian, Aąuilą Ko- 
ferl, Česlovą Hlinka ir Bro- 
nislavą Carroll, ir močiutę 
Anelę Strumkienę.

A. a. Jurgutis buvo gimęs 
ir augęs Maspethe, priklausė 
prie S. L. R. K. 108 kp. jau- 
namečių skyriaus, buvo labai

Šį ketvirtadienį, spalių 7 d.1 
kun. P. M. Juro kalba bus 
perduota iš radijo stoties 
WWRL, 1600kc., per lietuvių 
radijo programą, lygiai 7 vai. 
Kitą ketvirtadienį spalių 14 
d. kun. Prunskio kalba irgi 
bus perduota iš tos stoties, 
kur J. P. Ginkus perduoda 
lietuviškas programas.

Kunigų Juro ir Prunskio 
kalbos liečia „Darbininko” 
laikraščio sumanymą išleisti 
Vyskupo Bučio knygą apie 
Švč. Panelės Marijos Apsi
reiškimą Liurde.

NAMŲ SAVININKAMS

Didžiojo New Yorko lietu- f 
vių namų savininkų organiza- 
ei jos labai svarbus susirin- ; 
kimas įvyks penktadienį, spa- ! 
lių 15 d. 8 vai. vakare, A. 
Daukanto salėje, 950 Jamai-1; 
ca Avenue, Cypress Hills, I 
Brooklyn, N. Y.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

^paramas, 
paidinėja. Entered 8

Office at

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

^trejis metus, 
iį Baltuose Rū- 
Ltas Roosevelt 
įsos lietuvių de- 
L žodžių rašyto- 
h tebėra gyvas 
L maloniai mūsų 
Lveikinosi su de- 
Liais, kaip ati
kai delegacijos 
į o nuoširdžiai ta-

MAB

b tada pasakė,
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.įteDepriklausomy-

(Williamsburgh Bridge Plaza) L, bet tik laiki-
4-įstumta. Jis su- 
Lnvių viltį, pasa- 
lįjs, kad Lietuva 
L ir nepriklauso-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Angelų Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, spa
lių 10 d., Šv. Vardo draugijos 
vyrai eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Po to bus svarbus susirinki
mas, kurin kviečiami visi pa
rapijos vyrai atsilankyti. 
Svarbu bus išgirsti praneši
mus apie mūsų parapijos bū
simą Lietuvių Katalikų vyrų 
suvažiavimą spalių 31 d., 
Kristaus Karaliaus šventėje. 
Nepamirškite!

Šv. Vardo draugijos vyrai 
jau pradėjo rengtis prie bū
simos mūsų parapijoje, Kri
staus Karaliaus šventėje, spa 
lių 31 d„ konferencijos. Ap
reiškimo, šv. Jurgio, Atsimai 
nymo V. J. ir mūsų parapi
jų vyrai tą dieną susirinks 
į mūsų parapijos salę ir tu
rės svarbių pasitarimų.

Šv. Vardo d-jos rudens ba
lius įvyks spalių 29 d., par. 
salėje. Bilietai po 35c. Atsi-

Vyrų dėmesiui.
Šv. Vardo draugija šį 

madienį, spalių 10 d„ eis ben
drai prie šv. Komunijos 8 vai. 
Mišių metu. Po mišių įvyks 
svarbus susirinkimas parapi
jos salėje.

Susirinkimas.
LRKSA. 135 kuopos svar

bus extra susirinkimas bus 
šį sekmadienį, spalių 10 d„ 
tuoj po sumos, Apreiškimo 
par. salėje.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

sek-

Remia bazarą.
Gyvojo Rožančiaus dr-jos 

svarbus susirinkimas buvo 
spalių 3 d. Pirm. Ona Stag- 
niūnienė, dėl nesveikatos, ne
galėjo dalyvauti, tad vado
vavo Ona Karušaitienė.

Nutarta remti parapijos 
bazarą ir turėti savo skyrių. 
Darbininkėmis išrinktos Jo
cienė, Klikūnienė, Obelienė, 
Kazakauskienė, Dailidienė, 
Kučinskienė, Vyšniauskienė, 
Ambrozevičienė, Misevičienė, 
šašienė ir Kundrotienė. Drau
ge su Rožančiaus dr-ja savo 
stalą turės ir tretininkės. 
Tretininkės paskyrė 10 dol., 
o ražančinės — 25 dol. iš- 
laimėjimui. Tikimasi, kad vi
sos narės savo gausiu atsi
lankymu padarys šį stalą 
naudingu parapijai.

Draugijos sergančios na
rės yra Repečkienė, Kara- 
šauskienė ir pirm. Ona Stag- 
niūnienė.

Dr-jos pirm. Ona Stagniū- 
nienė su savo vyru Simonu 
spalių 2 d. minėjo vedybinio 
gyvenimo 35 metų sukaktį. 
10 vai. ryte buvo iškilmin
gos mišios. Tik gaila, kad 
mūsų darbščią ją pirmininkę 
vargina skaudamos kojos. Ji 
dabar gyvena naujoj vietoj, 
1859 Cornelia Str., Brooklyn. 
Būtų gera, kad narės ją ap
lankytų. 1 ''i'' “i

REIKALINGI VYRAI!

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

• Kun. Jonas Balkūnas šią 
savaitę, Lietuvos žmonių 
šelpimo reikalais, lankėsi Wa 
shingtone. Jis vyko drauge 
su kun. Dr. J. B. Končium, 
K. V. Lietuvai šelpti komisi
jos pirmininku.

• Alfonsas Stankevičius, 
New Yorko Aušros Vartų 
par. dr-jų veikėjas, labai ar
timas „Amerikos” bičiulis, 
paaukojo 10 dol. „Amerikos” 
Dešimtmečio Minėjimo Fon
dui.

• Leit. Edw. W. Dobužins- 
kas, kilęs iš Jamaica, L. I„ 
rugsėjo 30 d. žuvo bombone
šio nelaimėje. Velionis buvo 
žinomas Double vardu.

• Elena Brusokaitė, gyv. 
Maspethe, įstojo į kariuome
nės moterų dalinį.

• Korp. Justas Jankus sa
vo tėveliams atrašė laišką iš 
tolimosios Indijos, kur jis ne
seniai atvyko.

• Pik. Aloizas Valusis sun
kokai serga. Gydosi savo bu
te.

• Margareta Digrytė, pasi
žymėjusi smuikininkė, lap
kričio 14 d. gros Philadelphi- 
joje, Lietuvai Gelbėti Fondo 
koncerte.

• Jonas Valantiejus, grab. 
Valantiejienės sūnus, įstojo 
į marinus. Dabar yra San 
Diego, Calif. Jo brolis Juo
zas, karys, yra Floridoje.

• Antanas Beganskis, „A- 
merikos” skaitytojas, mirė 
spalių 2 d. Gyveno 177 23 Str. 
Brooklyne. Palaidotas iš Šv. 
Jurgio par. bažnyčios.

• Apreiškimo par. choro 
rudens šokiai bus spalių 23 
d., par. salėje.

• Dariaus-Girėno komiteto 
ruoštos prakalbos įvyko spa
lių 3 d. Apreiškimo par. sa
lėje. Surinkta aukų pamink
lo statybai.

• Ona Petrulienė viešėjo 
Coaldale, Pa., pas savo brolį 
T. Kutelaitį. Dalyvavo laido
tuvėse giminaičio M. Lukše- 
vičiaus, kurs žuvo anglių ka
syklose. Į laidotuves iš Ka
lėdom jos buvo atvykęs žu
vusio sūnus seržantas.

• Lindeno lietuviai kariuo
menei davė 110 karių, kurių 
vienas jau yra žuvęs. Spalių 
3 d. kariams pagerbti iškel
ta vėliava. Ta proga parduo
ta karo bonų už 9,000 dol.

• „American Common” sa
lėje, 40 East 40 Str., New 
Yorke, spalių 6 d. prasidėjo 
rudens susirinkimų —pramo
gų laikotarpis. Spalių 8 d.— 
norvegų vakaras

SKARULIAI IŠVYKO

AURORA ELECTRIC CO

323 Berry Str., Brooklyn, N. Y.

Jonas ir Alice (Stečkytė) 
Skaruliai spalių 4 d. išvyko 
į Athens, Ohio, kur J. Skaru
lis turi svarbų darbą. Išsive
žė ir savo sūnelį, kurį čia pa
krikštijo. Jaunieji Skaruliai 
labai dėkingi tėveliams Steč- 
kiams už gražų priėmimą.

DABAR PAREIGA
Tau Ir Man!

Drauge mes privalome tęsti paramą puoli
mui: Jūs namuose, aš fronte, invazijos 
ginklais, kuriuos jūsų Karo Bonai nuperka 
man.
NEAPLEISKI MANĘS DABAR!

ATSIMINKI-

$37.50 perka $50.00 boną
$75.00 perka $100.00 boną

GERIAUSIAS PASAULY INVESTMENTAS

Bonų pardavimo vieta yra visai arti 
jūsų — krautuvėse, bankuose, tea
truose, pašto įstaigose... arba tele- 
fonuokite COrtland 7-4000.

Tuo metu, kai jus perkate boną, yra karys, ku
ris rizikuoja savo gyvybę, kad jūs būtumėt laisvi.

Šiandie Pirk Tą Ekstra Boną!
Pirki boną, kurį norėjai pirkti Trečios Karo Pa
skolos vajuje, bet dar nepirkai.

VISADA REMKIME PUOLIMU!

Ši skelbimą remia

MERRITT-CHAPMAN & SCOTT CORPORATION
17 Battery Place

AMERICAN SURETY CO. OF N. Y. & NEW YORK CASUALTY CO.
100 Broadway

ARCO METALCRAFT, INC.
395 Brook Avenue, The Bronx

JULIUS KAYSER & CO.
500 Fifth Avenue

OTIS ELEVATOR CO. 
260 Eleventh Avenue

PARKER-KALON CORP.
200 Varick Street

SANDOZ CHEMICAL CORP.
61 Vandam Street

VAN RAALTE C0.z INC.
417 Fifth Avenue

ANONYMOUS

Atsiprašome
Šios savaitės numery ke

lių bendradarbių paduotos 
vietinės žinios nesunaudotos 
dėl vietos stokos. Atsiprašo
me. Jos bus kitame numeryje.

New York, N
Spalių 3 d. Rožančiaus 

draugija turėjo metinę šven
tę. Per mišias buvo bendra 
komunija, o po to turėjo par. 
salėje bendrus pusryčius, ku
riuos puikiai paruošė darbš
čios šeimininkės. Sveikinimo 
kalbas pasakė kleb. kun. J. 
Gurinskas, kun. K. Malakaus
kas ir pirm. p. Simulynienė. 
Pusryčių stalai pirmą kartą 
buvo užtiesti p. Petraitienės 
padovanotomis staltiesėmis.

Savo namuose serga Kazys 

Sveikata. Bellevue ligoninėje 
sūkiai serga Andrius Stanke
vičius. Linkime ligoniams 
veikiai pasveikti.

L. Vyčių kuopos susirinki
mas bus antradienį, spalių 
12 d., 8 vai. vak. Vyčiai da
bar rūpinasi paruošti Kalė
dų dovanų savo nariams ka
riams.

Spalių 4 d. kariuomenėn 
išėjo visų mylimas Henrikas 
Kavaliauskas. Buvo veiklus 
jaunuolis, priklausė prie L. 
Vyčių 12 kuopos, parapijos 
choro. Turėjo gražų balsą. 
Su visais maloniai sugyveno, 
visi jį mėgo.

Vietos jaunimas savo nuo
širdžiam draugui surengė iš-

IŠNUOMOJIMUI
Keturi ir penki kambariai. 

Naujai ištaisyti. Patogus pri
važiavimas. Smagi apylinkė. 
Prieinama kaina. Taip pat 
reikalingas ir dženitorius, 
kuris galėtų ten pat gyventi.

KREIPKITĖS:
401 Suydam St.
Brooklyn, N. Y.

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimynų ir didesnių namų.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

k neturėkime jo
kės dėl Lietuvos 
h žmonės daug da- 
L vokiečių vergu- 
Lug dar kentės, bet 
ta, kad Washing- 
kos trispalvė vė
liai plevėsuoja. Ji 

geri draugai -ės įteikė|^y^u]e’ *r ^au‘ 
rikui gražią dovaną.

leistuvių vakarėlį, k

jpėdoje!
— ■

m Edwin C. John- 
bkratas, spalių 12 
hą kalbėjo apie tai
kumą, Jis pasisakė 
ii Amerikos Vai
kiną bendradarbia- 

Anglija ir Rusija,

Liep 
je buv 
už tai 
natom 
kiečių 
dyti s 
vaika:

Lie 
šaudy 
mą u: 
už m 
Užpu 
gani? 
linsk 
jo ki 
kaim 
uždą 
vyki 
sąs j
Nuo 
tori;

G 
visą 
siur 
jos 
imt 
bai 
tur 
tra

Tel. GRaniarcy 7-1

Dr. S. CHERNOFF, M
223 Second Avenue

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 ]
Sekmadieniais 11—1:30 I ; bet kokia kaina.

Vyrų ir moterų chronii ai pabrėžė reikalą 
ligos, odos ir kraujo ligos, ki teisingumą ir pado- 
jo tyrimo liudijimai vedyboi ^utiniuose santy-

jhnson pasakė, kad 
negali pritarti ag-

F. GRAŽYS ir SŪNlį pavergimui Balti
nose ar bet kur ki- 
i turime būti ištiki- 
talams” — nuo-h

STagg 2-1454

KONTR  AKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų, 
lyginimą, plasteriavimą, šalig 
vių cementavimą ir kt. darbi

293 MAUJER ST.,
BROOKLYN 6, N. Y. Amerikos Sąjungi- 

sį kitų tautų paver
gi, tai Amerika tu-

PARDUODAM
palaidos savo ide- 
:ba išvada iš senato- 
hnson kalbos.

tikime, kad sen. 
pareiškė tai, ką

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

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo Apdraudė (i 
rinnl ir °*7rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastima!
Real Estate Insurance

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

113 d. „New York 
Tribune” paskelbė ke
li, kuriuose pasisa- 
r|:ie būsimą Hullio-E- 

ibtovo pasitarimą, 
se stipriai ginama 
s idealizmas, demo- 
i mažųjų tautų lais

Saugok Savo Ak
° ij Stuart ten prime

Teikiamas geriausias ai ! prezidento Roose 
patikrinimas, prižiūrėjimą • sekretoriaus Hul 
AKINIAI prieinamiausion pažiūras, kad šio ks 
kainomis pagal jų rūšis. F yra įsteigti toki 

Te santvarką, kurioj 
a tauta išlaikyt 
'eremimą, kurioje p: 
nės rinktųsi savo y 

optometrist as — optika & Šis tikslas yra„x 
i tautų viltis.” 
M pažymi, kad E 
kurioje viešpatau 
| Sąjungos totalita 
F nebūtų laisva E 
Oenuolaidi Sovi( 
h niekada neleido < 
Fjai veikti ten, kui 
Kontroliavo”, — si 
į jos valdžioje ma 
Uusomos valstybės 
benti ir laisvi žmo 

i fikcija.” .........
A

tai paminėti 1 
a metu, kai esame 1 
konferencijos išvak 

valstybės Sekrete 
pu esąs išvykęs. J 

41 amerikiečių gei 
Ujimai. Jame sue 
fios idealizmo vilt; 
ftingu pasitikėjimi 
R Hull svarbioje 1 
Lime mes, amerik 
Li. Tie lietuviai, 
hršome ir neužmi 

4tėvų žemės, brang

ŠI įstaiga įsteigta prieš 40 mel

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

I |
a

Lietuviška
ALUDE

karšti užkandžiai]
KASDIEN

Patogi vieta užejimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokiu 

gėrimų

| Juozas Zeidat
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCfl 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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