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PĘNKTADIENIS, GRUODŽIO-DECEMBER 3, 1943

To:
THE HONORABLE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, 

and

2.

ROOSEVELT ISTORINĖJE KELIONĖJE DEŠIMTMEČIUI PRABĖGUS
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Mergaitės, norinčios pri- 
ausyti prie Sodalicijos, pra
mos priduoti savo vardus 
iselėms vienuolyne.

kopĖ

Parapijos mokyklos vaiku- 
ų skaičius kasdien didėja.

IAISTO ŽENKLELIŲ KA
LENDORIUS

THE HONORABLE CORDELL HULL, 
THE SECRETARY OF STATE, 
WASHINGTON, D. C.

WE, THE AMERICAN PEOPLE, — loyal parents, 
brothers and sisters of American fighting men and women, 
and taxpayers doing their best in the war effort to hasten 
the victory of American arms and ideals, — associated in 
the LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL OF GREATER 
NEW YORK, APPEAL to our representative Government 
to stand by its pledged word and policies.

The American People owe no apology to any foreign 
state or people for our war effort, for our fighting quali
ties, for our ways of life, and for our insistence on the ap
plication of democratic principles to international rela
tions and in the postwar peace settlement. Our Declaration 
of Independence proclaimed equality of men, and the re
cent Four-Power Declaration at Moscow admits, in theory, 
the equality of sovereign states, large and small. The Atlan
tic Charter expressed the principles essentially derived 
from the Declaration of Independence, and our men and 
women on the fighting fronts and on the home front readily 
accepted the Atlantic Charter in all seriousness as deser
ving their sacrifices. Our firm faith and pride in our Go
vernment’s war -peace policies were well justified. Recently, 
however, grave doubts beset our confidence.

In totalitarian one-party countries a public opinion is 
molded entirely by self-imposed governments, whereas the 
American People enjoy their independence and freedom of 
thought. The American People remember the developments 
abroad that had led to the present war, and will not suc
cumb to misrepresentations frantically poured forth by edi
tors, columnists and commentators of recent origin to con
fuse them. Omission in some official publications and film 
releases of certain phases of events fixing, in part, the res
ponsibility for war and aggression upon our Russian Ally 
against our European enemies, will not cause the Ameri
can People to forget the acts of aggression by the Soviet 
Union against Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland 
and Rumania, and the statements by the President and the 
Department of State in condemnation of those acts.

We, the People, did not hesitate to express our horror 
at Soviet brutalities, disregard of Divine and human laws, 
violation of freely assumed international treaties, massac
res and mass deportations of innocent Poles, Lithuanians, 
Latvians and Estonians into the Artic and Siberian regions 
of Russia. We were indelibly impressed when more than nine 
ty percent of the inhabitants of Finnish areas ceded to Rus
sia in 1940 left their ancestral lands and homes to eke out 
a new life in poverty in the interior of Finland, rather than 
become slaves and suffer oppression worse than death. We 
recognized the immortality of human struggle for freedom 
when the Lithuanians, Latvians and Estonians rose up in 
arms and reaserted their sovereignty as -soon as first shots 
had been fired between the two erstwhile dictatorial allies. 
We were proud to note the spirit of forgivenness and mag
nanimity of the Poles when they extended their hand in 
friendship to Russia as soon as the Russians had been ob
liged to fight on the side of the Democracies, hitherto 
loathed and abused by Soviet leaders. We admired the-brave 
fight of the Russians in defense of their own homes, and we 
readily approved the extension of lend-lease to Russia by 
our Government.

Alas, our Government is presently found wavering in 
the battle over the principles for which it stood so firmly 
up to now.

Our Government is evading its duty to reaffirm in no 
uncertain terms its pledge to uphold the sovereignty of 
small Christian states bordering on Russia in the West, 
while Russia, shameless and unblushing, is boldly announc
ing its claims to the loot gained in a joint enterprise with 
Hitler. Official pronouncements promise the punishment 
of war criminals of Germany, of satellite enemy nations, 
and of various quislings and collaborators in the occupied 
countries of member-states of the United Nations. But 
there is immunity for Soviet criminals whose evil deeds 
had destroyed or disrupted the lives and fortunes of mil
lions of innocent people. Lithuania, Latvia and Estonia 
are excluded from the United Nations Relief and Rehabili
tation Conference, held on the American soil under the 
auspices of our Government. Russia is admitted into inter
national commissions to share in the Allied Military Govern
ment and control over the occupied Western European 
countries, but our Government does not firmly insist on 
the extension of a joint Allied control over all non-Russian 
territories likely to be occupied by the Russian armies, 
specifically in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and 
Poland. Democracy and free elections are promised for 
enemy countries and for peoples of Western and Southern 
Europe, but no such promise is given, to our allies and 
friends, the suffering peoples of North-Eastern Europe. 
In fact, our Secretary of State asserted that much will de
pend on what particular army will first come into occupa
tion there, and that there will be no free opportunity for 
the peoples to decide under what flag they choose to live 
— which is tantamount to a consent, in advance, to an un
controlled Russian occupation of Poland and of the Baltic 
States.

WE, THE PEOPLE, CALL UPON THE PRESIDENT 
AND THE SECRETARY OF STATE:

That our Government, separately or jointly with 
Great Britain and the Soviet Union, reiterate its stand for

Anglų Reuterio telegramų 
agentūra lapkričio 30 d. taip 
pranešė:

„Prezidentas Roosevelt ir 
ministeris pirmininkas Chur
chill užbaigė ilgą konferen
ciją Kaire ir yra dabar kelyje 
kur nors į Iraną susitikti su 
premjeru Stalinu, — taip 
yra tikrai žinoma.

„Konferencijoje dalyvavo 
ir su Stalinu susitiks Chiang 
Kai-shek.

Susitartas pranešimas apie 
Kairo konferenciją bus pas
kelbtas vėliau.”

Papildomai pranešama, 
kad Roosevelt ir Chiang Kai- 
shek į Egiptą atvyko lėktu
vu, o Churchijl atkeliavo lai
vu.

Irane, be minėtų asmenų, 
dalyvavęs ir Čekoslovakijos

prezidentas Beneš. Su Stali
nu buvę vicekomisaras Lit
vinovas ir kiti sovietų parei
gūnai.

Ankaroje, Turkijos sosti
nėje, skelbiama, kad ten ži
noma apie Sąjungininkų vy
riausių vadų susitikimą. Iš 
Ankaros į Egiptą buvo slap
tai nuvykęs Amerikos amba
sadorius Steinhardt.

Šios savaitės gale, o gal ir 
anksčiau, sužinosime, kas 
buvo aptarta Kaire ir Irane, 
ir kaip susitarta. Spėliojama, 
kad Sąjungininkų vadų susi
tikime su Stalinu nevengta 
ir kebliausių klausimų. Lauk
ta griežto ir vieningo ultima
tumo Vokietijos adresu. Toks 
ultimatumas pasiduoti turė
tų palaužti vokiečių atsparu
mą.

ITALIJOJ VOKIEČIŲ JĖGOS BRAŠKA
Neapolis. — Italijos vy

riausybė, maršalo Badoglio 
vadovaujama, nutarė išmesti 
du karaliaus Emanuelio pasi
savintus titulus. Prie Musso- 
linio jis vadinosi Italijos ir 
Albanijos karaliumi ir Eti
opijos imperatorium. Albani
jos karaliaus ir Etiopijos im
peratoriaus vardai išmesti iš 
Emanuelio titulų.

Išlaisvintoje Italijos daly
je daug nerasimu. Kelios 
politinės partijos reikalauja 
karaliaus ir sosto įpėdinio 
pasitraukimo, bet jų šaukia
mi masiniai susirinkimai ne
sutraukia didelių minių. Prin
co Umberto draugai įsteigė

naują partiją, kuri gina jo 
vardą ir interesus. Komunis
tai yra pasidalinę — vieni 
reikalauja visiško monarchi
jos panaikinimo, kiti sutinka, 
kad karaliumi būtų paskelb
tas princo Umberto 6 metų 
sūnus, o jo vardu valdytų 
maršalas Badoglio.

Sąjungininkų kariuomenės 
vadovybė nesikiša į italų po
litinius ginčus.

Anglų 8-toji armija šios 
savaitės pradžioje Italijoje 
padarė didelės pažangos, pra- 
silauždama keliose vokiečių 
gynimosi linijos vietose. Ir 
amerikiečių 5-toji armija tu
rėjo pasisekimų, prasimuš- 
dama kiek pirmyn.

Rašo KAZYS P. VILNIŠKIS
Pirmasis „Amerikos” redaktorius (1933 m. gruodžio

1 d. — 1936 m. spalių 18 d.)
Minint pirmąjį „Amerikos” savaitraščio dešimtmetį, 

norisi prisiminti tas aplinkybes, kuriose šis laikraštis įsikū
rė. Kai kurie faktai jau buvo ir praeityj paliesti, bet kiti 
gal bus visai nauji maloniems „Amerikos” skaitytojams.

„Garsui” išsikėlus iš Brooklyno, Didžiojo New Yorko 
lietuvių katalikiškoji visuomenė liko be savo spausdinto 
žodžio. Dėl to buvo susirūpinę veikėjai ir veiklūs kunigai. 
Ypatingai tuo buvo susirūpinę kun. N. Pakalnis, kun. J. Bal- 
kūnas, kun. J. Simonaitis ir kiti. Kun. J. Balkūnas susitarė 
su Bostono „Darbininku” ir ten įvedė Rytinių Valstybių 
Žinių skyrių. Tačiau toks skyrius visų reikalų negalėjo 
apimti. Juo buvo galima pasitenkinti tik laikinai, kol savas 
vietinis laikraštis pasirodys.

Savo keliu Brooklyne buvo suorganizuota spaustuvėlė, 
kuri pavadinta „Vytauto” spaustuvės vardu. Jos vedėju pa
kviestas P. Machulis. Joje dirbo J. Tumasonis. Iš šios pas
togės pasirodė pora neperi j odinių brošiūrėlių ir paskutinė, 
didžiausia — „Vytauto Pranašas”, žurnalo forma. Susidarė 
įspūdis, kad šis pradėtas darbas įgavo posūkį, kurį tęsiant 
ryškesnių perspektyvų nebūtų pasiekta.

New Yorkas juk ne provincijos didmiestis. Tai didysis 
visos Amerikos slenkstis į pasaulį, tai veik visų tautų me
tropolis. Jame veikiančios organizacijos ir grupės turi ypa
tingų pareigų ir atsakomybės. Čia apylinkėse radosi per 10 
lietuviškų parapijų, dešimtys draugijų, kelios dešimtys 
tūkstančių katalikiškos organizuotos visuomenės. Be savo 
perijodinio, visuomeninės krypties laikraščio, jų balsas, jų 
nuomonė ar norai nebūtų niekeno žinomi. Tokio laikraščio 
reikalingumą visi jautė, o ypatingai organizacijos ir veikė
jai jo pasigedo. Tačau nebuvo kam pradėti konkretaus dar
bo.

Visų akys buvo nukreiptos į Kunigų Vienybės Rytų 
Provinciją, kuri koordinavo visą apylinkės katalikų organi
zacijų veikimą ir kuri buvo vienintelė viltis pinigiškai pa
ramai sukelti. Aš tada buvau tik iš Lietuvos atvykęs ir 
tas, prisidėjau prie „konspiracijos” perorganizuojant „Vy^ 
dirbau dirbtuvėj. Įsitraukiau į vietinį’Veikimą, per^kūrj 
susipažinau su energinguoju kun. J. Balkūnu. Šio pakalbin-

(Užbaiga 2 pslp.)

JAPONAI STUMIAMI IŠ PACIFIKO
the independence and territorial inviolability of Estonia, 
Latvia, Lithuania and Poland.

That our Government insist on the occupation by A- 
merican and British naval and military forces of all ter
ritories brought into dispute by Russia’s claim for territo
rial aggrandizement at the expense of Poland and the Bal
tic States.

That our Government use its good offices to provide 
adequate safeguards that the anticipitated intermediate Ru
ssian occupation of disputed Polish and Baltic territories 
will be strictly a military occupation, under an internatio
nal control and in compliance with the provisions of the 
International Law governing military occupations.

That our Government demand immediate release of all 
Polish, Lithuanian, Latvian and Estonian nationals pre
sently held incommunicado by the Russian authorities, and 
insist on extension of facilities of the American Red Cross 
to give its direct relief and to supervise the re-evacuation of 
these victims of aggression.

That our Government demand that Allied Military 
Government officials and United Nations relief and reha
bilitation agencies accompany the Russian troops on their 
march into Poland, Lithuania, Latvia and Estonia.

Taht our Government firmly propose that Lithuania, 
Latvia ant Estonia be immediately admitted to full mem
bership in the United Nations and in the Relief and Rehabi
litation Administration, and that it provide facilities to 
form provisional Governments — in - Exile to represent 
those countries.

Rev. Norbert Pakalnis, President.
Constantine R. Jurgėla, Executive Sec’y

Dated at Brooklyn, N. Y. November 30, 1943.

Pacifiko salose amerikiečių 
ir australiečių kariuomenių 
daliniai tęsė žygius prieš ja
ponų bazes. Australiečiai, 
džiunglių kovotojai, Naujoje 
Gvinėjoje užėmė Bongą. Tai 
svarbi bazė, kuri tarnavo ja
ponų susisiekimo ir pristaty
mo reikalu.

Gruodžio 1 d. japonų radi
jas paskelbė, kad amerikie
čiai iškėlė savo dalinius dar

vienoje Saliamono grupės 
saloje.

Gilberto salose galutinai į- 
sitvirtinta. Laivyno vadovy
bė paskelbė, kad Gilberto sa
lyne, puolant Tarawos salą, 
marinai turėjo milžiniškų 
nuostolių. Iš apie 3,000 mari
nų, puolusių toje saloje ja
ponus, tik keli šimtai išlikę 
gyvi ar nesužeisti. Tai buvo 
brangiausia gyvybės kaina 
už laimėtą žemės pėdą.

s darbščiausių žurna- 
a Vyt. Sirvydas. Bet 
tad labai dažnai jis 
paipsniuose visiškai 
[to su faktais, ar ne- 

i sužinoti.
jis „Amerikos 

” paskelbė tokį „še- 
girdi, krikščionys 

atai vedė Sovietų Są- 
atžvilgiu „nedraugin- 
olitiką”...
bė reikalauja pasaky- 
nė viena nepriklauso- 
Jtuvos vyriausybė ne- 
įiedraugiška Sovietų 
ii. Krikščionių demo- 
vadovautos vyriausy- 
ienio reikalų ministe- 
arof. M. Reinį (dabar- 
Įniaus arkivyskupą) 
iro aplankęs Sovietų 
o reikalų komisaras 
as. 1926 m. šleževi-

M
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Cukrui: Knygutės Nr. 4 
snkielis Nr. 29 tinka 5 sva
inis cukraus iki sausio 15 d.

Mėsai, riebalams (sviestui, 
iriui, taukams, kenuotai mė
li ir žuviai): knygutės Nr. 
rudi ženklai S, H, J, K ir L 
u geri. M. ženklas galios 
io lapkričio 28 d., o N-nuo, 
modžio 5 d., P — nuo gruo
do 12. Ženklai G, H, J ir K 
iri iki gruodžio 4 d.

Procesiniam maistui (ke- 
lotiems ir šaldytoms daržo- 
ims, vaisiams, sultims, sriu- 
ims ir 
žali ženklai A, B ir C galio- 
iki gruodžio 20 d.

l
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vaisiams, smilius, ką Reinys su či_
ir t. t.): Knygutes Nr. >uvo susitarę.

AUJOS MOTUZO IR VA
LAIČIO FILMOS

Jersey City, N. J., šv. Onos 
it. parapijos salėje, sekmd., 
pkričio 28 d., 7:30 vai. va
ire.

Kearny, N. J., Lietuvių Po- 
inio kliubo salėj, 134 
huyler Avė., sekmadienį, 
uodžio 5 d., 3:30 vai. po
et ir 7:30 vai. vakare.

B

J

.,AMERIKOS” DEŠIMTMEČIUI MINĖTI 
VAKARIENE BUS GRUODŽIO 5 D.

Ši sekmadienį, gruodžio 5 
d., 6 vai. vak. Brooklyno Ap
reiškimo parapijos salėje į- 
vyks „Amerikos” dešimtme
čio sukakties minėjimo vaka
rienė. šis pranešimas yra ir 
drauge paskutinis malonus 
kvietimas visiems „Ameri
kos” bičiuliams.

suomenei per pirmąjį savo 
dešimtmetį.

Visi tapkime „Amerikos” 
Dešimtmečio Minėjimo Fon
do nariais!

Tegyvuoja mūsų „AMERI
KA”!

MINĖJIMO KOMITETAS

kraipyti tikrovę?
Į
vos šelpimo gyvybi
niu pasistūmėta prie
it ta prasme, kad vi- 
uviškos grupės susi- 
Hnti savo darbą. Deja, 
trukdytojų...

UŽSIMUŠĖ mergina

____-r

E ve Stanchik, 29 metų, 
v. 11 Ten Eyck Str., Brook- 
le, rasta negyva gatvėje, 
r ji iššoko ar nukrito iš 
’to aukšto.- Nelaimingoji

į tautininkų globoj a- 
dą atėjo visi kiti fon- 
tai nusižemino, o tau- 
i buvo tokie geri, kad 
riėmė...
ai yra tokie: nieks
ką nesiprašė, o visi 
tieji fondai ieško bū- 
lemonių, kaip bendro- 

j%omis greičiau ir tiks- 
ilšelpti kenčiančius 
is žmones.

...................

RUSAI PASITRAUKĖ IŠ KOROSTENO
Londonas. — Rusų armija 

pasitraukė iš strateginio Ko- 
rosteno geležinkelių mazgo. 
Tai jau antras stambus rusų 
pasitraukimas Kievo fronte. 
Pirmiau rusai pasitraukė iš 
Žitomiro. Rusai skelbia, kad 
vokiečiai į Kievo frontą at
siuntė naujų divizijų, kurias 
ištraukė iš Norvegijos, Grai
kijos ir Italijos.

Kituose frontuose rusai, y- 
pač Baltgudijos linkme, turė
jo ir šią savaitę nuolatinių 
laimėjimų.

Nežiūrint vokiečių didelio

gynimosi, rusai paėjo pirmyn 
į šiaurės vakarus nuo Gome
lio. Dniepro kilpoje rusų a- 
viacija puolė geležinkelių 
centrus, kurie labai reika
lingi vokiečių kariuomenės 
judėjimui.

Išlaisvintose žemėse rusai 
tuojau vykdo atstatymo dar
bą. Daugelyje miestų tiesiog 
pasibaisėtini vaizdai. Iš gra
žiojo Kievo miesto ne daug 
kas liko. Be miesto sunaiki
nimo, vokiečiai yra išžudę 
tūkstančius ramių gyventojų.

Dešimtmečio Minėjimo Ko
miteto garbės pirmininkas 
kun. Juozas Aleksiūnas ir vi
si nariai iš širdies kviečia vi
sus „Amerikos” skaitytojus 
dalyvauti vakarienėje. Su
prantama, visi negalės atsi
lankyti. Bet visi skaitytojai 
gali tikrai dalyvauti joje sa
vo mintimi, savo dvasia.

„Amerikos” vadovybei su
darytume daug malonumo, 
jei vakarienės proga malo
nūs „Amerikos” skaitytojai 
atsimintų savo mėgiamą lai
kraštį labai apčiuopiamu bū
du — tapti „AMERIKOS” 
DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO 
FONDO nariais. Tai labai 
praktiškas būdas įvertinti 
savo laikraštį, kurs taip uo
liai ir sąžiniškai tarnavo A- 
merikos lietuvių katalikų vi-

Poetas Aistis Tebėra 
Prancūzijoj

Poetas J. Aleksandravičius 
—J. Aistis tebestudijuoja 
Prancūzijoje, baigia rašyti 
disertaciją mokslo daktaro 
laipsniui įgyti. Šią žiemą gal 
jau jam pasiseks aukštąsias 
studijas baigti. Tada norėtų 
grįžti į Lietuvą. Užsiėmęs 
moksliniu darbu dabar neturi 
laiko kūrybai.

Jau gavo Amerikoje išleis
tą savo eilėraščių rinkinį ir 
juo yra labai patenkintas.

Western Electric dirbtuvė
je, 395 Hudson Str., New Yor
ke, lapkričio 30 d. įvyko dide
lis sprogimas. 30 asmenų sun
kiai sužeisti, kurių du jau mi
rė.
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Ryšium su „Amerikos” gy
vavimo dešimties metų su
kaktimi, Lietuvių Katalikų 
Federacijos Spaudos Biuras, 
kun. Juozo Prunskio veda
mas, Amerikos lietuvių spau
dai išsiuntinėjo tokį pareiš
kimą:

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

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

“Amerikos” Dešimtmečio Sukaktis
(Tęsinys iš 1 pslp.)

tauto” spaustuvę į Lietuvių Universalį Biurą, kurio vedėjo 
pareigoms buvau pakviestas. Iš spaustuvės perėmėm keletą 
sunešiotų rankinių raidžių rinkinių ir mažą presą plakatams 
spausdinti. Taigi, be stambių piniginių „dovanų” laikraščio 
leidimas buvo tik gražus sapnas... Taip nevienas ir iš veikė
jų buvo išsitarę.

Karščiuotis nebuvo kaip, reikėjo rimtai galvoti, kaip 
keletos užsispyrėlių svajones įkūnyti. Ypatingos paramos 
susilaukta iš parapijų ir katalikiškų draugijų spaudos dar
bais. Tas pagelbėjo sulopyti senas skyles ir įsigyti keletą 
reikalingų spaustuvei įrankių bei raidžių. Pradėta rūpintis 
fondo sukėlimu spaustuvei įrengti, kad laikraštį būtų gali
ma išleisti. Sudarius smulkmenišką sąmatą, kad ir apne
šiotus įrankius perkant, reikėjo per 6,800 dolerių. Su to
kiu projektu kreiptasi į Kun. Vienybės Rytų Provinciją. 
Bet šis projektas ir sekantis, žymiai susiaurintas, buvo iš
spręstas neigiamai...

Bet kunigai N. Pakalnis ir J. Balkūnas buvo užsispy
rę ir taip svarbaus reikalo nemanė vėjais paleisti. Laikinai 
jie aptilo, bet privačiai verbavo savo draugus paramai. Kun. 
J. Balkūnas pasiūlė man sudaryti planą su mažiausiais rei
kalavimais, kad kaip nors būtų padaryta pradžia, įtrau
kiant skeptikus į darbą. Iš anksto paruoštą ir provincijos 
valdybai patiektą projektą referuoti buvau pašauktas į 
provincijos posėdį, įvykusį kun. J. Balkūno klebonijoje, kur 
planas buvo priimtas ir nutarta laikraštį leisti. Buvo pa
skirta komisija iš kunigų J. Balkūno, N. Pakalnio ir J. Si
monaičio, kurie turėjo atlikti mašinų pirkimą. Kunigai su
tiko išmokti dvi svarbiausias mašinas, būtent, intertypą ir 
knyginį presą, kurios buvo nupirktos už, berods $1,700. 
Mašinos buvo smarkiai sudėvėtos ir, perkėlus į naują vietą, 
jų operavimas reikalavo geležinio užsispyrimo, kad bent 
kokių rezultatų būtų pasiekta. Raidžių trūko, mašinos stri
go, o laikraštis turėjo išeit nustatytą dieną... Vieną pusę 
baigiant spausdinti, presas visai atsisakė tarnauti ir liku
sią dalį teko kitur spausdinti.
’ Buvo-užsimota pirmojo numerio spausdinti 4000 kopijų, 
bet bespausdinant apsistota ant pusės to skaičiaus; išpla
tinta dar mažiau... Ir iš gautų komentarų įsitikinom, kad 
ir taip perdaug jojo išplatinom... Buvo tai labai prastai 
paruoštas ir blogą įspūdį darantis pirmasis „Amerikos” 
numeris, pasirodęs 1933 m. gruodžio 1 d. Ir vos trejetas 
asmenų pilnai žinojo, kad tuose taip mizernuose šešiuose 
puslapiuose buvo išlieta daug prakaito, įdėta daug pas
tangų ir pasišventimo tų žmonių, kurie, verkiančio reikalo 
skatinami, sutiko plikomis galvomis sieną pradaužti, ir 
tai jie atliko...

Mašinos taisytos veik tris savaites, kol antras numeris 
galėjo išeiti. Šis numeris atrodė žymiai geriau. Laikui bė
gant, laikraštis stiprėjo ir turiniu ir technišku sutvarkymu. 
Bet nuolatinio, vien redagavimui atsidavusio žmogaus ne
turėjom. Dažnai teko ir laikraštį redaguoti, laužyti, spaus
dinti ir expedijuoti, vienam ir tam pačiam žmogui. Kun. 
J. Balkūnas dideliu kruopštumu pasirūpindavo kiekvienam 
numeriui parašyti dažniausiai redakcinius straipsnius, ku
riuos jis pasirašinėdavo slapyvardžiais, o jų turėjo ne
mažiau trijų, vadinasi, mes turėjom nemaža bendradarbiu...

Bet 1936 m. rudenį „Amerikai” nušvito nauja gadynė. 
Čia su Dr. J. Leimonu pavasarį atvykęs, specialus Pavasa
rininkų atstovas, tik ką baigęs Lietuvos Universitete tei
sių mokslus Juozas B. Laučka, pakalbintas, sutiko „Ame
riką” redaguoti. Prieš išvykdamas į Lietuvą, Juozas dirbo 
„Darbininko” redakcijoj, todėl jau gerai žinojo, kokią gol- 
gotą išeivijos spaudos darbininkai turi išeiti, o ypač su 
.jaunu laikraščiu. Tačiau Juozas to nebijojo, nes jo idealiz
mas ir noras pasiaukoti lietuviškam darbui yra Juozo į- 
gimta dorybė. Savo organizaciniu patyrimu, žurnalistiš
kais sugebėjimais ir visuomenininko savybėmis, naujas re
daktorius „Ameriką” pakėlė į mūsų išeivijos laikraščių 
viršūnes. •

Man tada beliko laikraščio administravimas, taigi, dar
bo sąlygos žymiai pagerėjo. Tačiau jaučiaus smarkiai pa
vargęs, išsisėmęs. Naujam darbui reikėjo naujo žmogaus. 
Laimei nusišypsojus, „Amerika” praturtėjo nauja jėga. 
Dirbęs „Darbininko” spaustuvėj, Bostono vyčių ir visos 
lietuviškos visuomenės energingas veikėjas Danielius J. A- 
verka sutiko užimti „Amerikos” administratoriaus parei
gas, kurias jis perėmė 1937 m. rugsėjo 1 d. Atvykęs Brook- 
lynan jis tuojau įkinkė savo energiją naujam darbui. Šian
dien „Amerika” gali džiaugtis gana patogiomis, erdviomis 
patalpomis, naujutėliu intertypu, nauju automatiniu presu 
ir daugybe spaustuvės pagerinimų. Tai vis „Amerikos” 
štabo gražaus, sutartino darbo vaisiai.

Per dešimtį savo darbo metų, „Amerika” yra subūru
si gražų skaičių savo bičiulių, kurie, ypač iš vietinių vei
kėjų, taip energingai remia „Ameriką” savo darbu. „Ame
rika” užima vadovaujančią vietą Amerikos lietuvių ir Lie
tuvos gyvybės reikalų sargyboje. „Amerika” yra užsitar
navusi garbingą pripažinimą šio krašto įvairiose įstaigose.

Šia proga tenka palinkėti, kad „Amerika” ir per sekantį 
dešimtmetį žengtų priekin, tarnaudama tiems patiems ide
alams, o visam štabui linkime ištvermės ir energijos tame 
sunkiame išeivijos dirvonų purenimo darbe.

Kazys P. Vilniškis

Laikraščio „Amerikos” 
Dešimtmetis

Įtakingas rytinių valsty
bių lietuviškasis savaitraštis 
„Amerika” šiemet gruodžio 
mėnesyje švenčia savo gyva
vimo dešimtmetį. Anksčiau 
Brooklyne ėjo „Garsas”. 
Šiam išsikėlus į Wilkes Bar
re, Pa., 1930 Vytauto Didžio
jo metais, Kunigų Vienybės 
Rytų Provincija įsteigė kitą 
lietuvišką spaustuvę, kuri at
liko lietuviškųjų parapijų 
spaudos darbus ir kurioje 
buvo rengiamasi išleisti lie
tuvišką laikraštį.

bo praleisdavo ne vieną nak
tį. Kunigui Balkūnui susir
gus, į redakciją buvo pakvies 
tas Juozas Laučka, kurs jau 
buvo įsigijęs gerą patyrimą 
dirbdamas prie „Darbinin
ko”, be to — išėjęs aukštąjį 
teisių mokslą Kauno Univer
sitete.

Redaguoti Juozas Laučka 
pradėjo 1936 m. spalių 17 d. 
ir nuo to laiko be pertraukos 
„Ameriką” redaguoja iki 
šiam laikui. Laikraštis taipgi 
yra globojamas direktorių, 
kurių sąstatas: kun. J. Alek- 
siūnas, kun. J. Balkūnas, ku
nigas N. Pakalnis, Kazys 
Krušinskas, Juozas Laučka, 
Danielius Averka. „Ameri
kos” administracinius reika
lus sumaniai tvarko D. Aver
ka.

„Amerika” sugebėjo pri
traukti žymių bendradarbių,

tiek divizijų, kiek Jungtinės 
Tautos bendrai, ir, jei visus 
Jungtinių Tautų išteklius su
dėtume į krūvą, mes turime 
aiškią persvarą prieš Vokie
tiją Europos fronte.

„Tačiau, jeigu ne milžiniš
kos Rusijos pastangos, san
tykis būtų maždaug keturi 
prieš vieną mūsų nenaudai. 
Toliau, milžiniškas tinklas 
sustiprinimų, kuriuos Vokie
tija pastatė aplink visą savo 
kraštą, padaro mūsų 
darbą labai dideliu.”

“AMERIK
1

DEŠIMTME
FONDA

dies-
po*

.wriaus
'lietu-

ateities

(OWI)

KON-BALTIJOS TAUTŲ 
GERTAS LONDONE

nuošir-

Gruo-

New Haven, Conn.
Lapkričio 29, 1943.

Iš pradžių tos apylinkės kaip prof. Pakštas, pulk. Gri- 
lietuvius kurį laiką aptarna- nius, rašytojas Vaičiulaitis, 
vo „Darbininkas”. Brooklyne rašytoja Aukštaitė ir daug 
naujai įsteigto j spaustuvėj 
leista vienkartiniai leidiniai, 
kaip „Vytauto Pranašas”. 
1933 m. Kunigų Vienybė nu
tarė jau įsteigto j spaustuvėj 
leisti lietuviškąjį laikraštį 
„Ameriką”. Tam buvo sutver 
tas Lietuvių Universalinis 
Biuras, o redaktoriumi buvo 
pakviestas Kazys P. Vilniš
kis. Jam faktinai daug padė
jo kun. Jonas Balkūnas, kurs 
drauge su redaktoriumi net 
prie laikraščio techniško dar-

kitų. Redaktorius Juozas 
Laučka į jį įdeda daug dar
bo ir sumanumo, padaryda
mas laikraštį įvairų, turinin
gą, plačių pažiūrų, kurs varo 
gilų kultūriniį ir tautinį dar
bą, neįsiveldamas į bepras
mes diskusijas. „Amerika” 
yra virtusi visų mėgiamu, in
teligentišku savaitraščiu ir 
mes jai linkime tokiu pat 
tempu ir toliau daryti pažan
ga ir skinti pelnytas simpa
tijas.”

TAIP DIRBTA PRIEŠ 25 METUS
Didžiojo karo metu Ame

rikos lietuvių kataliku suda- 
rvtasis Tautos Fondas iki 
1922 m. rugsėjo 1 d. buvo iš
leidęs : kovai dėl Lietuvos ne
priklausomybės (diplomati
nei akcijai) $306.886.47, nu- 
kentėiusiems nuo karo šelpti 
8115.766.37. kultūros reika
lams (mokvkloms, stipendi
joms) $56,283.29, organiza
cijos reikalams $36,677.73. 
Visiems minėtiems reikalams 
kartu — 515,613.86.

Visa ši stambi suma buvo 
surinkta dažniausiai smulkio
mis aukomis iš lietuviu kata
liku : darbininkų, kunigų ir

negausiu pasauliečiu inteli
gentų. Tai buvo didžiausia 
lietuviu tautos istorijoje gry
nai privatinė iniciatyva ir be 
iokios valstvbinės paramos 
išaugusi labdaringoji lietuvių 
organizacijaj*£urusi Lietuvos 
valstybe ir maloningai atsi
liepusi i visus opiausius tau
tos reikalus didžiojo suspau
dimo dienose.

Šias žinias paduoda šiemet 
išleistoji puiki knyga „Ame
rikos Lietuviu Kataliku Dar
bai”. Ji turėtu būti kiekvieno 
lietuvio veikėjo knygyne. Ją 
galima gauti „Amerikos” įs
taigoje.

Londonas. — Švedų sa
lėje spalių 31 d. įvyko Balti
jos tautų koncertas. Pasise
kė labai gerai. Salė buvo pil
na žmonių. Daugiausia buvo 
lietuvių.

Lietuvių choras pradžioje 
pagiedojo Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos himnus. Latvių 
koncertinė dalis buvo suda
ryta iš 6 dainų, geros solis
tės ir pianisto prof. J. Vi- 
tols. Estai padainavo tris 
dainas. Ir jų choras buvo tau
tiniuose rūbuose. Solo padai
navo Estijos ministerio A. 
Torma žmona (sopranas). Su 
silaukė gražaus pritarimo ir 
gyvų rožių puokštės. Trys 
etstų poros pašoko du estų 
tautinius šokius.

Lietuvių choras buvo gra
žiai pasidabinęs vienodais 
tautiniais rūbais. Gerai su
dainavo: „Lietuviais esame 
mes gimę,” „Tai ne miškas”, 
„Sužadinkim Lietuvą” ir 
„Vyšnios žvdi”. Susirinku
sieji negailėjo pagyrų lietu
vių chorui. Koncertą baigė 
lietuvių choras Anglijos him
nu.

Oficialiai daliai pasibai
gus, buvo suruošta arbatėlė. 
Po užkandžių lietuviai, susi
rinkę i salės vidurį, padaina
vo keletą liaudies dainų. Vė
liau dainavo estai su latviais. 
Koncerte dalyvavo visi trys 
ministeriais su savo štabais. 
Buvo atvykę keli Amerikos 
lietuviai kariai, pora kana
diečiu. keli švedai, pora len
kų lakūnų.

APIE LIETUVOJE IŠLEI
DŽIAMAS KNYGAS

AŠIES PAJĖGOS DAR DIDELĖS
Washington. — Kongres- 

manas George E. Outland, 
demokratas iš Kalifornijos, 
kaipo „vaistą prieš nepagrįs
tą optimizmą ir prasimany
tas viltis”, pateikė visuome
nei Karo Žvalgybos praneši
mus, atidengiančius militari- 
nį Ašies stiprėjimą, bet ne 
silpnėjimą.

Vokietijos kariuomenė, 
kaip pranešime nurodoma, 
turi šiandien maždaug tris 
kartus daugiau divizijų fron
te, negu kad turėjo prieš ket- 
veris metus užpuldama Len
kiją; kai tuo tarpu Vokieti
jos oro pajėgos, nežiūrint 
sunkių sąjungininkų oro pa
jėgų padarytų nuostolių, yra 
didesnės negu jos buvo 1939 
metais.

Japonai, pažymima, dar tu
ri apie du milijonus karo tar
nybos amžiaus vyrų, kurie iki 
šiol nebuvo pašaukti į kariuo
menę dėlto, kad jų dar ne
reikėjo; ir jie taip pat turi 
antra tiek 17-20 metų am
žiaus grupės jaunuolių, kurie 
dar iš viso nėra mobilizuoja
mi.

Ore, pranešime sakoma, ja
ponų jėgos didėja, kadangi 
priešas ne tik kad pakeitė 
naujais prarastus lėktuvus, 
bet gerina savo oro pajėgų 
tiek kokybę, tiek kiekybę; 
lakūnų apmokymo programa 
taip pat pagreitinama, kuri 
atitinkamai auga didėjančia 
gamyba.

Kaip Mr. Outland paduoda, 
pranešime pažymima:

Kad vokiečiai dabar turi 
300 gerai apmokytų divizi
jų. Vien tik šiais metais jie 
reformavo, ar iš naujo ap
ginklavo, ar naujai sudarė 
virš 60 divizijų, kurių kiek
viena turi maždaug apie 600 
kulkosvaidžių ir 300 sunkes
niųjų pabūklų;

Kad vokiečiai sudarė ir ap
ginklavo 20 motorizuotų bei 
pėstininkų divizijų, pakeis
dami kiekvieną pernai žiemą 
ties Stalingradu prarastą;

Kad karo pramonėje dir
bančių darbininkų nacių do
minuojamose teritorijose 
skaičius nuo 23,000,000 karo 
nradžioje pakilo iki 35,000, 
000 dabar; kad jų gaminami 
ginklai kai kuriais atvejais 
yra geresni, negu bet kurie 
Jungtinių Tautų turimi;

Kad nėra nieko tokio ypa
tingo Vokietijos ekonominia
me gyvenime, kas pateisintų 
greito naciu pastato subyrė
jimo viltis. Pavyzdžiui, vokie
čiu maisto racionavimas ka
lorijomis šiandien yra aukš
tesnis, negu jis buvo karo 
pradžioje;

Kad jokio rimto vokiečių 
moralės smukimo dėl sąjun
gininku nuolatinio ore bom
bardavimo iki šiol nepaste
bėta, tačiau reikia laukti di
dėjančio sarašo sąjungininkų 
nuostoliu iš šios ir kitos rū
šies puolimų.

Mr. Outland pranešdamas 
generolo Strongo suteiktus 
duomenis, sako: „Yra tiesa, 
kad dabar Vokietija neturi

Iš Londono pranešama, 
kad lapkričio mėn. pradžio
je Lietuvoje buvęs išleistas 
..Lietuvos Archyvo” ketvir
tasis tomas. Jame rašoma 
apie bolševiku okupacijos 
metus, išsnausdinant reikš
mingus dokumentus. Gen. St. 
Raštikis atpasakoja, kaip bu
vo panaikinta Šaulių sąjun
gą. A. Merkelis rašo apie ka
rius, patekusius į sovietų ka
rini tribunolą. A. Vilainis pa
tiekia dokumentu iš bolševi
ku slaptosios komisijos dar
bu Lietuvoje. E. Budrvs nu
pasakoja apie bolševiku 
skverbimąsi i lietuviška pra
monę. Liudas Dovvdėnas pa
sakoja savo pasikalbėjimą su 
aukštu sovietu kariu apie bu
simuosius karo veiksmus 
Vokietija.

TIKYBOS „LAISVE”

su

Meksikoje, valdžios įsaky
mu. griežtai draudžiama ka
riui kariškio uniformoj daly
vauti bet kokiose pamaldose 
ar eiti i bažnyčia.

Girdi, dalyvavimas tikybi
nėse pamaldose kario unifor
moj žeminąs kario garbę. 
Šis įsakymas išleistas nela
bai seniai, nors ir skelbiama, 
kad Meksikoje tikintieji 
persekiojami.

KATALIKŲ AUKOS

ne-

Šiemet J. A. V. katalikų 
parapijose surinkta $1,292,- 
800.00 aukomis nukentėju- 
siems nuo karo sušelpti.

Aukų rinkimas karo nu
kertėjusiems sušelpti 1944 
metais bus daromas visose J. 
A. V. katalikų bažnyčiose ke
tvirtą gavėnios sekmadienį— 
kovo 19 d.

Šių metų gruodžio 1 d. sukako 
lygiai dešimt metų, kai pradėjo 
eiti „Amerika”. Malonu pažy
mėti, kad „Amerikos 
dūs bičiuliai nori šią sukaktį 
atitinkamai atžymėti,
džio 5 d. Brooklyne yra ren
giama iškilminga vakarienė. 
Vietinės ir apylinkės draugijos 
žada sukaktį paminėti įvairio
mis pramogomis, kurių tikslas 
bus medžiagiškai sustiprinti „Ameriką”, kad 
tų be didelės baimes žiūrėti į ateitį.

Čia mums malonu su giliu dėkingumu 
kad auga būrys „Amerikos” bičiulių, kurie 
MERIKOS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO FO 
mėjais. Mes čia tęsiame Fondo Rėmėjų sąrašą, 
mi gilų dėkingumą visiems aukojusiems ir 
aukotojams. Dešimtmečio Fondas bus 
jų mašinų pirkimo skoloms išmokėti. Kam tik 
leidžia, kviečiame paremti Dešimtmečio

Iš anksto dėkojame visiems būsimiems 
jams.

Dešimtmečio Fondo Garbes
Juozas ir Pranciška Mocejūnai, Rochester. 
Moterų S-gos 29 Kuopa, Brooklyn, N. Y. 
Elena Vaitekūniene, Hartford, Conn.

Vokiečių — rusų karas b 
siose Lietuvos žemėsi

Rugsėjo 18 d. sueina 
metų, kai Rusija, pir 
Lietuvos padalinimo : 
iš Lietuvos atėmė Vit 
ir Mohilevą.

Apskritai, tos žemės
Į dabar eina rusų-vokieč 

ras, dar aštuonioliktam 
tmetyje buvo Lietuvos 
mos. Dalį jų, rytine 
Dniepro upės, Rusija 
arusi su vokiečiais (I 
ir Austrais) atplėšė n 
tavos 1772 ir sekanči 
tais, o kitą dalį, es 
vakarus nuo Dnie 
miestais Targovicų, 
neco, • Žitomiriaus, 
Slucko, Minsko ir kit 
sija, su vokiečių p? 

SM lie- mu, nuo Lietuvos
Į1793 metais, taigi p 
metų. Jei Rusija s 
Lietuvą dėl to, kad 
valdė, tai lietuviai g 
minti, kad Lietuva 
džiusi dar didesni: 
ir net dar ilgesnį 
bartinės Rusijos.

mo-

Iffivai-

swi
ne- 

ir te
mokyki

ponija 
oškoti-

,išeivių

savait-
Lietuviai Britą

Tarp Londono Iii 
mingai darbuojas! 
K. Matulaitis. Jį p

dabar
-aečių lėk-
janstepa-
jie mažai į savaičių aplankė

Dešimtmečio Fondo Rėmėjai
Brooklyn© Apreiškimo Par. Tretininkai 
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. J. Titenis, Great Neck, N. Y. 
Eve Milukas, Richmond Hill, N. Y. 
Elzb. Zailskas, Brooklyn, N. Y.

PROF. AUG. VOLDEMARUI 60 M
Šiemet prof. Augustinas 

Voldemaras susilaukė 60 me
tų amžiaus. Voldemaras yra 
gimęs 1883 metais. Aukštuo
sius mokslus jis baigė Petra
pilio universitete, filologijos 
skyriuje, gaudamas magistro 
laipsnį. Buvo vėliau pakvies
tas profesoriauti Petrapilio 
universitete, kur buvo privat
docentu, vėliau buvo docentu 
Petrapilio fiziko-neurologi- 
niame institute. Įsikūrus Lie
tuvos universitetui, kurį lai
ką čia buvo profesoriumi so
cialinių mokslų, visuotinės is
torijos.

1918 metais lapkričio 11 d. 
susidarius pirmajam Lietu
vos ministerių kabinetui, 
prof. Voldemaras buvo mi- 
nisteriu pirmininku ir užsie
nio reikalų ministerių. Minis
terių kabinetams keičiantis, 
prof. Voldemaras užsienio 
reikalų ministerio vietą iš
laikė iki 1920 m., kol šeštame 
kabinete jį pakeitė Purickis. 
1926 metais, po gruodžio 
mėn. perversmo, valdžioje į- 
sistiprinę tautininkai vėl Vol-

demarą pakvietė m 
pirmininku ir užsieni

lietuvis Julius Kc 
Clarksbury, N. J. 

ybė ko į Angliją pr 
mėnesių, bet gi 
grąžinsią į Amei 
kauti. Jis atrodo 
ruolis. Su pasii' 
apie namiškius.r 
tėvai ir trys sės 

r Londone lenk 
rį patikrintų ži: 
pantai Lenkijoj! 
dus suvarą į sp< 
pas, kur pavirs 
specialūs priet

tad Lietu- 
taos’Ai- 

į naują 
b adresas: 
ijil Buenos

skretorius 
ainuosa- 
Ė®: Calle

•iihštinin- 
hrs dabar-
Lygą „Lie- mll lav01

Jų ministerių ketu 
kabinetan. Po kelete 
prasidėjo varžybos 
kos tarp Smetonos iri 
maro. Voldemaras b 
tremtas ir vėliau už 
Utenos kalėjime.

Būdamas valdžioje 
maras yra padaręs vi 
veiksmų, varžančių ti 
ir Bažnyčios laisvę, be 
kęs į kalėjimą patais 
moterystę pagal K 
Bažnyčios reikalavimu 
rašė knygą apie Krist 
venimą. Katalikams r 
džius susidomėjimo, t 
kalas nebuvo išleista! 
liau Voldemaras buvo is 
tas į užsienį. Bolševiką 
kupavus Lietuvą, Vol 
ras grįžo į Lietuvą, be . 
jau buvo bolševikų ar 'fe 
tas ir išvežtas į Rusiją * '’ lei.
1940 m. birželio mėnesį --.u-
ko nebuvo girdėti, ne 
yra prof. Voldemaras, i 
jis dar gyvas.

kaulus nuo tUgnyje".
intrąją da- būk vartojami

medžiagoms g 
virti, o kaulai 

imtuvai dalį ' LKFSB. L< 

ipondentas, ku 
radijo praneš 

„ formuoja, ka< 
tiniu metu pe: 

įsiskaityti lai 

siunčia savi 
dirbą prive

Prussia and L. 

nurodo, kadi - 
į J airoą pnve 
wo tie pa- SĮ0Vyyose jį, 
jpiosyokie-Lj nacįų ce] 

suvokietino. | „„, iT. ,
Mjapriklau- 
Mm.Prusi- 

ąsukai-

nurodo, kad

gal net ir 1 
kad juose t 

l",mr7s!'|ganda nacių 
ąsų kai- _. .

iakiją. VoUe-l . š]a,P Jau

Ijtybę panai- pie tariami 
jūrų kautyi 
tų fronto „i

ŽINIOS APIE T. T. DOMININKON
Lietuvos domininkonai tėv. 

Grigaitis ir tėv. Rutkauskas 
gilina studijas Kauno kuni
gų seminarijoje.

Šią vasarą buvo gautas A- 
merikoje laiškas per Raudo
nąjį Kryžių, kuriame prane
šama, kad tėv. B. Pauliukas 
su tėvu T. Žiūraičiu tebesą 
Vokietijoje.

Chieri seminarijoje, Itali
joj, netoli Torino studijuoja 
lietuviai domininkonai klieri
kai: Kmita, Jaraška ir Lilei- 
ka. Apie Lietuvoje dirbusius 
tėvą Pijų Peletier ir tėvą Jo
ną časą paskutiniu metu jo
kių žinių negauta, taigi neži
nia, kur prisiglaudę jie per
gyvena šio karo baisenybes.

Domininkonu veikla Ameri
koje

Lietuvis domininkonas tėv. 
Jankus moko Šv. Tomo Akvi
niečio mokykloje, Columbus, 
Ohio. Tėvas K. Žvirblis pro-

imamas že-i platu 

■Jinimą už vo-i Tarp Li 
žiaurumus munistai

-Pagal pridė- kaip ketu 
■ Į. Marut Lie-1 leidžiamus 
Stalupėnų, Pil- 
Mavos ir La- 

; Karaliaučiaus 
Warns.

je redagu< 
1. Lietui 

tijos (bo 
miteto oi 
šalių kor 
pijuoti 

šl pabaigoje įIMaskvą; 
atvykęs iš ikomunis 

M.Gutauskas, Tiesa),! 
redaktorius I Tjiet. Ta 

pjaut kun. Dr. Tarybos 
Jonijoje vieną tį »Tar 
pvinio šovinio laikraš< 
Imt stogo, pra- Literat 
leninę stogo Tarybų 

Rūkydama len-l Bet 
hie 6 pėdų nuo komun 

p lango. kūnai 
iKatulaičio brolis atsiša 

kariuomenė- šiaip ; 
pa pabaigoje pa-1 šauki: 
|Muo jo brolis inf on 

pieštuku rašy-lkams 
į kurio negalima I pogai 
phibūdu jis pa-\už sc 
Rirkassujuo Be 
[Etinėmis žinio- mų,'. 
rkeikęs. I tina:

. tos 
|A liūtinio Karolpvz. 
rakusiai parem- tos 
pMsavo auką, i vių

fesoriauja kolegijoje- P
dence, R. I.

Be šių dviejų AmejtaHdwnijoj
gyvena dar trečias dom 
konas kunigas-tėvas H. 1 
bleskis, kuris Lietuvoje!: 
bavosi daugiau, kaip per 
rius metus. Šiuo metu ji 
berods, gyvena kur tai l 
cagoje tarp domininkonią

Be šių tėvų dar yra Iii 
vių domininkonų, studil 
j ančių aukštosiose mokyl 
se. Taip, A. Jurgelaitis, kl 
straipsniai laiks nuo M 
pasirodo „Darbininke”, 
dentų Žodyje,” „Drauge’J 
amerikoniškuose laikraščl 
se, mokosi domininkonų * 
dijų name Wshington, D; 
Jis yra siela ir kūnu atsl 
vęs savo tautos žmonėms 
lietuvis. Kitais metais jis | 
jau įšvęstas kunigu. Ten] 
studijuoja ir kitas domi® 
konas, A. M. GailevičiusJ 
sai augęs ir gimnaziją laD 
Telšiuose, 1938 m. atvyk

ir kas bu juo 
iii.:_ •_ •
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PASAULIO LIETUVIAI
lietuvių mokykla Ar

gentinoje.
et Buenos Aires mies- 
įvių parapijinės mo- 
vaikų darželyje yra 

ai, iš kurių 9 lietuviai, 
mo iki trečio skyriaus 
jai, jų tarpe 4 lietu- 
livimo mokosi 12, iš jų 
irtai, anglų kalbą mo-\ VXCXX, <XXXfoX^ IXM.XMU XXXW- 

iš kurių 3 lietuvės. Iš
okykloje yra 107 vai-

tetų gruodžio 1 d. sukako 
lešimt metų, kai pradėjo 
kinetika”. Malonu pažy- 
iad „Amerikos” nuošir- 
Siuliai nori šią sukaktį 
amai atžymėti Gruo- 
d. Brooklyne yra ren- 
iškilminga vakarienė, 

is ir apylinkės draugijos 
ukaktį paminėti įvairio- 
amogomis, kurią tikslas
Mlžiagiškai sustiprinti „Amerik 
lidelės baimės žiūrėti į ateitį 

i mums malonu su giliu dėki 
įga būrys .Amerikos” bičiulį 
iOS DEŠIMTMEČIO MINĖJU 
. Mes čia tęsiame Fondo Rėmėju 
j dėkingumą visiems aukojusį 
jams. Dešimtmečio Fondas b® 
iinų pirkimo skoloms išmokėti 
, kviečiame paremti Dešimtmetį,

darbo sąlygos sun- 
r ilgus metus čia rie
tuvių mokyklos ir tė- 

pratę į savą mokyklą 
psiųsti, vis dėl to ma- 
ki visokeriopa pažan- 
kykloje dirba Šv. Ka- 

seserys.

je yra apie 8.000 lie
tuvių.

ono lietuvių kolonija 
ie 1.800 narių, o škoti- 
a apie 8.000 lietuvių.

yje Bellshill, Lanark- 
a spausdinamas lie- 

asai laikraštis „Išeivių 
anksto dėkojame visiems Įfefas”, Lietuvių R. Kat.

linkų Sąjungos savait-

Vokiečių — rusų karas buvu
siose Lietuvos žemėse.

Rugsėjo 18 d. sueina 170 
metų, kai Rusija, pirmojo 
Lietuvos padalinimo metu, 
iš Lietuvos atėmė Vitebską 
ir Mohilevą.

Apskritai, tos žemės, kur 
dabar eina rusų-vokiečių ka
ras, dar aštuonioliktame šim
tmetyje buvo Lietuvos valdo
mos. Dalį jų, rytines nuo 
Dniepro upės, Rusija, susi
tarusi su vokiečiais (Prūsais 
ir Austrais) atplėšė nuo Lie
tuvos 1772 ir sekančiais me
tais, o kitą dalį, esančią į 
vakarus nuo Dniepro, su 
miestais Targovicų, Kame- 
neco, Žitomiriaus, Pinsko, 
Slucko, Minsko ir kitais, Ru
sija, su vokiečių palaimini
mu, nuo Lietuvos atskyrė 
1793 metais, taigi prieš 150 
metų. Jei Rusija savinasi 
Lietuvą dėl to, kad carai ją 
valdė, tai lietuviai gali prisi
minti, kad Lietuva yra val
džiusi dar didesnius plotus 
ir net dar ilgesnį laiką da
bartinės Rusijos.

vokiečius), „Gyvajai Lietu
vai” eilėraščių rinkinys), 
„Lietuvių Tautos Atstovų 
Mitingas” (rinkinys pabėgu
siųjų į Rusiją raudonojo Lie
tuvos „seimo” atstovų kal
bų).

Kad priešnaciškąja propa
ganda silpninama okupantų 
vokiečių įtaka Lietuvoje, ten
ka džiaugtis, bet kad paverg
tų Lietuvos žmonių sunkios 
sąlygos išnaudojamos raudo
nosios vergijos propagandai, 
tenka protestuoti.

Kaip žinome, patrijotiniai 
nusiteikę Lietuvos slaptojo 
judėjimo vadai leidžia slaptą 
laikraštį Lietuvoje „Nepri
klausoma Lietuva” ir kitus.

Tačiau patrijotų darbo sąly
gos labai sunkios: komunis
tai savo lietuviškiems leidi
niams naudoja komunizmo 
tėvynėje esančias spaustu
ves, o patrijotams lietuviams 
reikia dirbti budrių nacių 
šnipų gaudomiems. Be to, lie
tuviams patrijotams labai 
sunku įsigyti spaustuvę, o ki
lus įtarimui ir sekamiems 
nacių — beveik nėra galimy
bių kur pasišalinti į užsienį.

Taipgi patrijotams lietu
viams yra didelių sunkumų 
su gavimu teisingų informa
cijų apie įvykius užsienyje.

Kad ir sunkus, bet vis dėl
to yra ryšys su pavergtais 
Lietuvos žmonėms.

LIETUVA TARP KITŲ VALTSYBIŲ

GENER. ŽELIGOVSKIS NESNAUDŽIA...

šimtmečio Fondo GarUtlijos lietuviai dabar giasi, kad vokiečių lėk- 
ažai žalos jiems tepa-is ir Pranciška Mocejūnai,

rų S-gos 29 Kuopa,Brooklyn y,IĮtaigi, karą jie mažai 
l Vaitekūnienė, Hartford, Com

>F. AUG. VOLDM

Dešimtmečio Fondo R' 
dyno Apreiškimo Par, Tretini^ 
> Mikolaitis, Brooklyn, N.Y. 

J. Titenis, Great Neck, N. Y. 
ffilukas, Richmond Hill, N. Y, 
Zailskas, Brooklyn, N, Y.

[etuvos pasiuntinybė 
ome žinių, kad Lietu- 
įsiuntinybė Buenos Ai- 
este persikėlė į naują
Dabar jos adresas:

Pampa 4174, Buenos 
'Argentina.
iuntinybės sekretorius 
as apsigyveno nuosa- 
bute, adresu: Calle 
5846, Buenos Aires.

J gyvena ir laikraštinin- 
. prof.. Augustinas demarą j'-rtaz. Čibiras, kurs dabar- 
ras susilaukė 60 me-!pinniiinĖ:ĮmeįU rašo knygą „Lie
tus. Voldemaras MtefKryžminėje 
83 metais. Aukštuo- kabate^83 metais. Aukštuo
sius jis baigė Petra- 
versitete, filologijos 
gaudamas magistro 

Buvo vėliau pakvies- 
esoriauti Petrapilio 
:ete, kur buvo privat- 
vėliau buvo docentu 
o fiziko-neurologi- 
stitute. Įsikūrus Lie- 
iversitetui, kurį lai- 
ivo profesoriumi so- 
noksiu, visuotinės is-

Ugnyje”, 
ra užbaigęs antrąją da
ro knygos.

kostaipfo

maro. Vfc kai siūlo Lietuvai dalį 
tremtas ir i 
Utenos hk

jam Kryžiuje ir Belaisvių Pa
galboje. Jų tarpe yra dakta
rių, teisėjų, studenčių ir šei
mininkių. Nežiūrint kokia jų 
praeitis, jos gerai paruoštos 
atnešti paguodą ir pagalbą 
savo tautiečiams, kai „toji 
diena” ateis.

(OWI)

Lietuva 1940 metų pabai
goje turėjo 3,032,000 gyven
tojų (1938 m. pabaigoje, pri- 
skaitant Klaipėdos kraštą, 
Lietuva turėjo 2,575,363 gy
ventojus, o 1939 m. spalių 
mėnesyje su Vilniaus kraštu 
prie Lietuvos prisijungė 457, 
500 gyventojų). Lietuvos už
imamas plotas — 33,937 kva
dratinių mylių. Didžioji Lie
tuva 20,389 kvadr. mylios, 
Mažoji Lietuva 1.100 kvadr. 
mylių ir Vilniaus kraštas pa
gal 1920 metų taikos sutartį 
su Rusija — 12,448 kvadr. 
mylios).

Lietuvos teritorija, palygi
nus su visa eile kitų nepri
klausomų valstybių ar kraš
tų, kurių nepriklausomybe ar 
jos atstatymu neabejojama, 
yra didesnė už plotus šių val
stybių :

Airijos (27,137 kvadr. my
lios), Albanijos (10,629 
kvadr. myl.) Belgijos (11,775 
kvadr. myl.), Costa Rica (23, 
000), Danijos (16,575 kvadr. 
myl.), Domininkonų respub
likos (19,332 kvadr. mylios),

Haiti (10,204 kv. myl.), Lich
tenšteino (65 kv. myl.), Lux
emburg© (999 kv. myl.), O- 
landijos (12,704 kv. myl.), 
Panamos (33,667 kv. myl), 
Salvadoro (13,176 kv. myl.). 
Šveicarijos (15,737 kv. myl.).

Gyventojų už Lietuvą ma
žiau turi šie kraštai: Albani
ja (kurios gyventojų skaičius 
1,003,124), Costa Rica (656, 
129), Domininkonų Respubli
ka (1,616,561), Ekvatorius 
(3,200,000), Haiti (3,000,- 
000),Honduras (1,105,504), 
Liberia (1,500,000), Lichten
šteinas (11,102), Luųembur- 
gas (301,000), Norvegija 
(2,937,000), Panama (635, 
836), Paragvajus (1,014, 
773), Uragvajus (2,146,545) 
ir tik keliais šimtais tūkstan
čių gyventojų Lietuva turi 
mažiau, kaip Danija, Suomi
ja.

Keturoliktam ir penkiolik
tame šimtmetyje Lietuva bu
vo didžiausia valstybė Euro
poje. 1370 metais Kęstutis 
net Maskvą buvo užėmęs.

DAUGIAU DEGTINDARIŲ

Washington. — Paskutiniu 
laiku policija suima daugiau 
degtindarių. Spalių mėnesį 
tokių suėmimų buvo 978, kas 
yra 152 areštais daugiau nei 
rugsėjo mėnesį.

Spalių mėnesį policija pas 
degtindarius rado ir atėmė 
4,650 galionų namie padary
tos degtinės.

Apie Lietuvos kaimynus.
bet Želigovskiui nepripažįs
tama nei mokslinių, nei poli
tinių sugebėjimų. Nurodo į 
Vytauto Didžfojo laišką ka
raliui .Zigmantui, rašytą 1420 
m., kur pasakyta: „Žemaičių 
žemė yra ir visada buvo vie
na ir ta pati su Lietuvos že
me, nes ir kalba viena ir žmo
nės tie patys”. Ir toliau: „Že
maitija — reiškia žemesnioji 
šalis, žemaičiai gi Lietuvą va
dina „aukštaičiais”, kas reiš
kia — aukštesnė žemė už Že
maitiją; bet nuo seniausių 
laikų ir žemaičiai save lietu
viais vadina.”

Minėto straipsnio autorius 
įrodęs Želigovskio mokslinę 
klaidą, reiškia vilties, jog 
„slavų kilmės litvinai” persi
orientuos ir tikriems lietu
viams neginčys teisės vadin
tis lietuviais. Baigia straips
nį žodžiais, kad gen. Želigov
skis turėjęs pagrindo „savo 
kariniuose žygiuose, bet ne
turi to savo netikrai moksli
nės laikraštininkijos bandy
muose.”

Prie to reikėtų tik pridėti, 
kad Želigovskio sapaliojimai 
tokie patys, kaip jo „žygiai”.

Vilniaus atplėšimui vado
vavęs generolas žleligovskis 
dabar gyvena Anglijoje. Ji
sai išleido 43 pusi, knygelę, 
antrašte: „Zapomniane Praw 
dy” (Užmirštos tiesos), čia 
jisai tvirtina, kad Žemaitija 
sau paglemžusi Lietuvos var
dą. Nesą kitos Lietuvos, kaip 
Slavų Lietuva. Jos sostinė — 
Vilnius. Jisai „išvadavęs” 
Vilnių ne kaip karys, bet kaip 
tos šalies pilietis. Senis Že
ligovskis, matyt, ima sirgti 
panslavizmu: esą, visi slavai 
turį susijungti. Jų bus per 
300 milijonų. Atrodo, kad jis 
visus slavus būtų linkęs pri
jungti prie didžiojo rytų kai
myno... Savo knygelėje jisai 
net puolė dabartinę Lenkijos 
vyriausybę, kad ši nevedanti 
išmintingos politikos...

Londone išeinąs lenkų lai
kraštis „Dziennik Polski” Nr. 
1003 Želigovskiui įdomiai at
kirto : išspausdino straipsnį 
„Litwa i Žmudz” (Lietuva ir 
Žemaitija), pasirašytą St. W. 
(berods — Stanislovas West- 
falis). Tame straipsnyje pa
giriama „drąsus pareiškimas 
ir grynai kariški polėkiai,”

Iš Londono pranešama, 
kad ukrainiečiai turi sudarę 
SS Galizien diviziją iš buvu
sių Lenkijos piliečių-ukrai- 
niečių. Divizijai vadovavo ge
nerolas Kurmanovicz, bet da
bar, artėjant frontui, vokie
čiai ištraukė tą diviziją iš Ga
licijos, nusiųsdami į Vokieti
jos vidų. Matyt, bijosi, kad 
su ginklais neatsigręžtų prieš 
juos pačius.MOTERYS RUOŠIASI LABDARYBEILietuviai Britanijoje

Tarp Londono lietuvių sėk
mingai darbuojasi kun. Dr. 
K. Matulaitis. Jį prieš keletą 
savaičių aplankė Amerikos 
lietuvis Julius Ko Valiūnas iš 
Clarksbury, N. J. Jisai pate
ko į Angliją prieš trejetą 
mėnesių, bet greitai jį vėl 
grąžinsią į Ameriką ūkinin
kauti. Jis atrodo tikras stip
ruolis. Su pasiilgimu kalba 
apie namiškius. Ten jo laukia 
tėvai ir trys seserys.

Londone lenkai sakosi tu
rį patikrintų žinių, jog oku
pantai Lenkijoje žudomus žy
dus suvarą į specialias patal
pas, kur pavirsta grindys ir 
specialūs prietaisai užmuša
mų žydų lavonuose išskirią 
kaulus nuo taukų. Taukai, 
būk vartojami sprogstamoms 
medžiagoms gaminti, muilui 
virti, o kaulai — trąšoms.

LKFSB. Londono kores
pondentas, kurs seka Kauno 
radijo pranešimus, mus in
formuoja, kad naciai pasku
tiniu metu per radiją pradėjo 
skaityti laiškus, kuriuos 
siunčia savo namiškiams 
dirbą priverstinojo darbo 
stovyklose lietuviai. Tie laiš
kai nacių cenzūros išsijoti, o 
gal net ir padiktuoti taip, 
kad juose tik gryna propa
ganda nacių naudai.

Šiaip jau radijo programo
je daug nacių pasigyrimo a- 
pie tariamus jų laimėjimus 
jūrų kautynėse, ar net ir ry
tų fronto „žygius”.

PAS AUSTRALIJOS LIETUVIUS

Edinburgo mieste Anglijo
je, spalių mėn. 17 d. įvyko 
Lenkijos Pietryčių Žemių Są
jungos steigiamasis suvažia
vimas. Jo dalyviai pareiškė 
Lenkijos vyriausybei kaltini
mus, būk ji nesugebanti ap
ginti Lenkijos žemių, neats
tovaujanti „žmonių valios”.

Lenkai savo tarpe turi į- 
vairiausių sąjungų įvairiems 
miestams ir valstybės pa
kraščiams vaduoti. Į tas są
jungas gali priklausyti ka
riai ir civiliai.

Iš dalies atrodo, kad Len
kijos vadavimo darbas iš vy
riausybės rankų ima pereiti 
į sąjungas, kurios varo savo 
politiką nevisadaa^si&velgda=^ 
mos į savo vyriausybės lini
ją.

kraštą išlaisvinus, išdalini
mui.

Čekoslovakių moterų tar
nyba, greta atstatymo darbų, 
galvoja ir apie lavinimą ir 
ruošia planus atnaujinti kny
gas, kurios nacių buvo sunai
kintos.

Lenkų vyriausybė Londo
ne, numatydama rimtą trū
kumą apmokytų atstatymo 
darbininkų, yra pasiūliusi vi
są eilę stipendijų.

Norvegės slaugės Anglijo
je ruošiasi problemoms, ku
rios iškils Norvegijoje.

Visų šių moterų interesas 
savo darbu pasirodė esąs toks 
didelis, kad, atstatymo dar
bams papildyti, atrodo, terei
kės mažų grupių profesiona
linių pagalbos darbininkių.

Tačiau didelė pagelbininkių 
kariuomenė bus reikalinga 
kraštuose, kuriuose nuterio- 
jimai yra ypač dideli ir tokia 
kariuomenė bus sudaryta iš 
grupių Anglijos ir Amerikos 
moterų, kurios jau ruošiasi 
šiam uždaviniui. Be ruošimo- 
si šiam pagalbos darbui, šios 
moterys turi puikiai mokėti 
vieną ar daugiau svetimų kal
bų.

Moterys, kurios buvo ruo
šiamos šiam pokariniam dar
bui, nėra dykos šiandien. 
Dauguma jų dirba pramonėje 
ar įvairiose savanorių orga
nizacijose, kaip tai Raudona-

Washingtonas. — Britų sa
lose grupės moterų pabėgėlių 
iš okupuotųjų kraštų mokosi 
atstatyti jų nuteriotas tėviš
kes, kada jos bus vėl išlais
vintos.

Belgės, čekoslovakės, olan
dės, prancūzės, graikės, nor
vegės, lenkės ir jugoslavės 
atstovauja įvairius gyvento
jų sluoksnius, bet dabar jie 
suvienyti vienam bendram 
tikslui.

Įvairių tautinių ir tarptau
tinių organizacijų atstovai 
dirba Londone, besirūpinda
mi suteikti toms moterims 
žinių apie socialinę gerovę, 
kad jos galėtų sekti kariuo
menę į savo kraštus ir pra
dėti išvaduotųjų žmonių svei
katos saugumo atstatymo 
darbą.

Higienos, maitinimo, nuo 
ligų apsaugojimo, pirmosios 
pagalbos ir panašūs kursai 
buvo suorganizuoti. Mokyto
jai, ekspertai savo srityse, ve
da tuos kursus. Užbaigus, te
orija papildoma praktikos 
darbais.

Tokiu būdu grupės moterų, 
susikrovusių ant nugaros pa
talines ir kitus prietaisus ir 
gabenančių maistą ir kitus 
išteklius vežimėliuose, bus 
išsiųstos į tolimesnes nuo 
miestų vietas. Tenai jos tu
rės mokėti kaip įtaisyti sto
vyklą geriausiame sklype, 
kaip rasti ir išvalyti pakan
kamą vandens kiekį, kaip į- 
taisyti virtuvę.

Jos gali būti iššauktos nak
ties metu vykti pirmos pagal
bos misijai už keliolikos my
lių. Jos gali būti pašauktos, 
be atskiro pranešimo, paga
minti valgį būriui apylinkėje 
manevruojančių vietinės ap
saugos armijos.

Jos gali būti pašauktos pa
taisyti sulūžusį sunkvežimį 
ar įrengti gyvenamas vieto
ves subombarduotuose na
muose. Kiek tai galima, jos 
dabar mokosi veikti panašio
se sąlygose, kokiose joms ga
li tekti karo sunaikintose te
ritorijose.

Svarbiausios problemos, su 
kuriomis šioji moterų armija 
susidurs, daugumoje yra vi
soms bendros: epidemijos, ar 
epidemijų pavojai; sugriuvę 
namai; nepakankami apren
gimo ištekliai; stoka švaros; 
stoka maisto; iki šiol nema
tyta migracija. Prie to, įvai
rios tautinės grupės, sekda
mos žinias, kurios jas pasie
kia iš jų kraštų, ruošiasi ypa
tingiems savo krašto reika
lams.

Kovojančiųjų prancūzų 
moterys stato „Assistance 
Nationale” kariuomenės pa
galbos tarnybą, kuri seks ka
riuomenę į Prancūziją.

Olandės gamina šiltų dra
bužių atsargą skubiam, jų

kyti keletą paskaitų apie Lie
tuvą. Pasisekimas buvo dide
lis.

Studentės su dideliu susi
domėjimu klausėsi apie lietu
vių gyvenimą, papročius, kal
bą, istoriją ir t. t. Prašė lie
tuviškai pakalbėti, padekla
muoti, padainuoti. Lietuvių 
kalba, joms atrodo, esanti la
bai aristokratiška. Po pas
kaitos kalbėtoją jos apipylė 
daugybe visokių klausimų a- 
pie Lietuvą.

Aiškėjant Jungtinių Tau
tų karinei persvarai Pacifike, 
gyvenimas Australijoje da
rosi normalesnis. Australijon 
atsidūrę lietuviai jau daro 
planus, kaip jie tvarkysis ka
rui pasibaigus. Yra šeimų, 
kurios pasiryžusios pasilikti 
visą laiką.

Viena lietuvių šeima — Jo
nas ir Ona Kalvaičiai — jau 
nusipirko Brisbane namuką. 
Tačiau daugelis lietuvių, y- 
pač moterų, jaučiasi, kaip 
praneša LKFSB korespon
dentas, labai pasiilgę Lietu
vos ir nori greičiau grįžti į 
savo paliktą tėvynę. Anglų 
kalbos nemoka, lietuvių ko
lonijos nėra, be to -australų 
gyvenimas ir papročiai — 
jiems svetimi. Net puošnios 
Australijos bažnyčios joms 
nesančios taip jaukios, kaip 
Lietuvos bažnytėlė. Kartkar
tėmis lietuviškas pamaldas 
atlaiko kun. Tamulis, kada 
jis nėra pareigų pririštas 
prie vyskupo katedros, prie 
kurios gyvena.

Australijos lietuviai dabar 
gerai uždirba — net po du ar 
tris svarus į dieną. Jei po šio 
karo Lietuvoje rusai įsistip
rintų, niekas iš lietuvių ten 
nevažiuos. Jie sako — geriau 
pasilikti Australijos tropi
kuose, negu sovietų „rojuje”.

Bendri Lietuvos vargai su
būrė Brisbano lietuvius krū
von. Beveik kiekvieną šešta
dienį ir sekmadienį jie ren
kasi lietuvio Albino Levono 
namuose. Kalbasi lietuviškai, 
aptaria ateities planus. Tas 
savotiškas lietuvių klubas 
net svarsto išleisti mašinėle 
rašytą lietuvišką laikraštėlį, 
kurs aptarnautų lietuvius, e- 
sančius Brisbane, Sidney ir 
Melbourne. Bronius Volas, 
Australijoj gyvenęs lietuvis, 
paimtas į kariuomenę.

Brisbane gyvenąs kunigas 
Tamulis buvo pakviestas di
delėj mergaičių mokykloj — 
Lourdes Hill College — lai
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Tokius leidinius komunistai 
platina Lietuvoj

Tarp Lietuvos žmonių ko
munistai platina nemažiau 
kaip keturius lietuvių kalba 
leidžiamus, bolševikų dvasio
je redaguojamus, laikraščius.

1. Lietuvos Komunistų Par
tijos (bolševikų) centro ko
miteto organą „Tiesa” (visų 
šalių komunistai mėgsta ko
pijuoti komunistų centrą- 
Maskvą; Maskvoj irgi eina 
komunistų organas ,,Pravda” 
Tiesa), 2. Liet. Kom. Part, ir 
Liet. Tar. Resp. Aukščiausio 
Tarybos Prezidiumo laikraš
tį „Tarybų Lietuvą”, 3. Šio 
laikraščio priedą — Menas ir 
Literatūra”, 4. Laikraštį „Už 
Tarybų Lietuvą”.

Be to, Lietuvoje platinami 
komunistų paruošti atsišau
kimai į Lietuvos partizanus, 
atsišaukimai į ūkininkus, 
šiaip gyventojus. Tuose atsi
šaukimuose laikraščiuose be 
informacinių žinių ir bolševi
kams palankios karinės pro- 
pogandos, varoma agitacija 
už sovietinę Lietuvą.

Be laikraščių ir atsišauki
mų, Lietuvoje komunistų pla
tinamos ir Maskvoje išleis
tos lietuviškos knygos, kaip 
pvz. „Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas” (rinkinys lietu
vių rašytojų kūrinių prieš

Graikijos atstovas 44 tau
tų atstovų susirinkime, At
lantic City, Kiriakas Varvare 
ssos, pranešė, kad trys mili
jonai graikų gyvena Ameri
kos ir Anglijos duodamos pa
šalpos dėka. Nuo 1942 m. 
graikams siunčiama kviečių, 
džiovintų daržovių ir konden
suoto pieno. Maisto išdalini
mą Graikijoje prižiūri Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius.

Pašalpa į Graikiją prista
toma švedų laivais, o išskirs
tymą atlieka šveicarai ir šve
dai pareigūnai. Dabar kas 
mėnuo į Graikiją atvežama 
15,000 tonų kviečių ir 3,000 
tonų džiovintų daržovių, kon
densuoto pieno ir vaistų.

KUNIGAS SALEZIETIS
KOLUMBIJOJE

Kolumbijoje, Pietų Ameri
kos respublikoje, mokosi du 
lietuviai saleziečiai. Vienas 
įšventintas subdijakonu, o N. 
Saldukas lapkričio 28 d kuni
gu. Tai bus, berods, pirmas 
atsitikimas, kad lietuvis Ko
lumbijoje gavo kunigo šven
timus. Pirmąsias mišias kun. 
N. Saldukas laikys gruodžio 
8 d. Bagues mieste.

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.
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BBC radijo programos va
dovybė Londone sutiko duo
ti lietuviškų dainų valandė
lę, tik kol kas ne lietuvių, o 
suomių programoje. Londo
no lietuviams nemažas rū
pestis surasti tinkamų plok
štelių.

LKFSB. Londono kores
pondentas seka Kauno radijo 
pranešimus. Jų metu vokie
čiai daugiausia kalba apie į- 
vykius frontuose. Vietinių 
žinių apie Lietuvą nieko ne
pranešama.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ŽURNALAS

„VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jaunimo or
ganizacija — Lietuvos Vyčiai.

„VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiksluotas, 
ir deda įdomių straipsnių, žinių ir Ameri
kos ir užsienio.

„VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
„VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jaunimo 

judėjimą.
„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

Ignas Sakalas ir „VYČIUI” bendradarbiauja 
jo sukviesti įžymiausi literatai.

„VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų, , tinkamų 
seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: „Tenelieka nė vieno, kuris 
neužsisakytų „VYTIES”. Tenelieka nė vienos 
katalikiškos jaunimo organizacijos, ar nors 
mažiausio skyriaus, kurie neskaitytų „VY
TIES”. Visi skaitykime „VYTĮ”!

„VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:
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366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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dieną buvo didelės iškilmės. 
Tuomet jaunas Levitas dija- 
konas Pranas Vasiliauskas 
vyskupo buvo įšventintas 
Naujojo Įstatymo Apaštalu- 
kunigu. Su pakilusia dvasia 
ir šventu įkarščiu naujas ku
nigas pasiryžo nešti Krastaus 
įstatytos kunigystės malonų 
ir išganingą jungą. 50 metų 
prabėgo einant apaštalų pė
domis. Ir pasisekė, šiandien, 
kada švenčia auksinį jubilie
jų, ramiai gali pasakyti, kaip 
naudingai ėjo savo pareigas 
Dievui, Tėvynei, visuomenei.

Kun. Pr. Vasiliausko 50 
metų kunigystės gyvenimo ir 
veikimo kelią galima charak
terizuoti šiaip: uolus kuni
gas, karštas lietuvis, kilnios 
ir plačios širdies žmogus. 
Kartą pasirinkęs gyvenimo 
uždavinį — skelbti Linksmą
ją Naujieną — atliko tai be 
abejojimo ir žvalgymosi at
gal per visą 50 metų. Tai a- 
paštalo uolumu degęs kuni
gas per visą 50 metų kuniga
vimo.

Kur tik buvo jam skirta 
kunigauti, ten jis pirmiausia 
skelbė Evengelijos dvasią, 
nežiūrėdamas ar kam patiks 
ar ne, ar jam reikės nuken
tėti ar ne. Todėl dėl tos savo 
tiesios dvasios turėjo daug 
progos pažinti žmonių gyve
nimą įvairiose Lietuvos daly
se.

Buvo šiose parapijose: 
Dotnuvoj, Kražiuose, Balnin
kuose, Betygaloj, Varniuose, 
Viekšniuose, Mažeikiuose, 
GlasgWe} Anglijoj, Josvai
niuose ir dabar kapelionauja 
Villa Joseph Marie, New
town, Pa. Visą savo gyveni
mą narsiai ir nedvejodamas 
gynė Bažnyčios ir Dievo tei
ses. Gal už tą didelį uolumą 
ginant ir platinant Evenge
lijos dvasią ir jos mokslą, ir 
gerasis Dievas leido ilgai gy
venti ir darbuotis jo vynuo
gyne.

Nemažiau karštai degė jo 
lietuviška širdis kilnia ir pa
siaukojančia Tėvynės ir lie
tuvybės meile. Jau seminari
jos dienose jis dirbo lietuviš
koj dirvoj. Su draugais slap
tai susirenka, skaito lietuvių 
ką tik išeinančius laikraš
čius, pats studijuoja ir kitus 
moko lietuvių kalbos. Kuni
gaudamas visur buvo lietu
vis, nors dėl to turėdavo su
sitikti daug sunkumų ir pats 
turėdavo nukentėti nuo rusų 
valdžios ir kitų priešlietuvių. 
Lietuvos ir lietuvių žmonių

meilė yra labai giliai įsišak- 
nėjusi į jubilijato širdį. Pas
kutinėmis dienomis jis tik Tė
vynės sielvartais gyvena, 
meldžiasi už ją, rašo spaudo
je, verkia, kai lietuviai ken
čia, džiaugiasi, kai sužino ko
kią linksmesnę žinelę iš lietu
vių gyvenimo. Tai tikrai pa- 
trijotinės ir tikros Tėvynės 
meilės sūnus. Ir čia dirbda
mas daugiausiai sielojasi lie
tuvių kalbos ir lietuvių iš
eivių likimu. Visomis savo 
jėgomis ir savo asmenybe ke
lia lietuvių kultūros, kalbos, 
meno ir istorijos brangeny
bes tarp lietuvių ir amerikie
čių.

Kaip žmogus, jubilijantas 
yra labai užsigrūdinęs savo 
charakteriu ir siekiais. Jis 
visą gyvenimą buvo griežtas 
abstinentas, asketas, visų 
žmonių gerbėjas, kurie siekia 
„tiesos ir laimėjimo dėl ge
resnės ateities. Nė vienam 
nenori pakenkti, bet visiems 
nori pagelbėti ir padėti. Jo 
visuomeniškas ir kilnios arti
mo meilės būdas tiesiasi per 
visą jo gyvenimą.

Pilnas jo gyvenimo ir mąs
tymo būdas atsispindi jo raš
tuose, kurių savo gyvenime 
yra prirašęs nemaža.

Tokio didingo jubiliejaus 
proga tenka tik karštai svei
kinti Jubilijantą ir melsti 
Aukščiausią, kad Jis leistų 
jam ir toliau taip garbingai 
eiti pasirinktu keliu.

Sielos atgarsiai
Savo Jubiliejų kun. P. Va

siliauskas gražiausiai pami
nėjo, išleisdamas savo raštų 
veikalą — „Mano sielos at
garsiai”. Tai tikrai nevystąs 
kilnaus gyvenimo vainikas. 
Veikalėlis yra lyg tęsinys jo 
ankstybesnės knygos—„Jau
no Kunigo Sielvartai.” Tai jo 
sielos ir jo asmenybės per
gyvenimai, išreikšti raštu. 
Knyga parašyta labai leng- 
viu stiliumi, trumpais saki
niais, nuoširdžiai, paprastai, 
taip, kaip galvoja ir kaip 
mąsto. Gyvenimo ir gamtos 
paveikslai labai konkretūs — 
gyvenimiški.

Sielos atgarsiai toki artimi 
kiekvienam lietuviui. Vaizde
liai paprasti, palyginimai su
prantami, skaityti malonu ir 
įdomu. Manau, kad knyga 
bus labai naudinga ir maloni 
viešnia taip retame mūsų iš
eivijos knygos pasaulyje. Be 
asmeniškų pergyvenimų, ten 
taip sumaniai ir aiškiai nu-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

piešti mūsų tautiniai bei val
stybiniai rūpesčiai. Jo vaiz
delių filosofija taipgi supran
tama ir įdomi. Šią knygą tu
rėtų perskaityti visi. Tech
niškas spaudos darbas atlik
tas vidutiniškai, pasitaiko 
klaidų, nelabai ryškus šrif
tas. Knygos bus galima gauti 
pas autorių už $1.00; jei kas 
daugiau egz. ims — 50 c.

Rasa

Lietuvos Reikalu 
Atsakymas

Lapkričio 14 dieną Phila
delphijos lietuviai priėmė re
zoliuciją ir nusiuntė 44 tautų 
susirinkimui Atlantic City. 
Dabar gautas ilgas atsaky
mas. štai jo turinys.

„Širs:
„I have received the reso

lutions transmitted to me on 
behalf of The Committee of 
the Grand Concert for Lithu
anian War Relief on Novem
ber 14, 1943, requesting that 
representatives of Lithuania 
be invited to participate in 
the work of the present Meet
ing of the Council of the Uni
ted Nations Relief and Re
habilitation Administration.

„Representation on the 
Council of the Administra
tion at its present Session is 
limited to the forty-four go
vernments and authorities 
whose plenipotentiaries sig
ned the Agreement at Wa
shington on November 9, 
1943, establishing the Admi
nistration. This group con
sists of the United Nations, 
signatories of the Joint De
claration of January 1, 1942, 
and the nations which have 
become associated with them 
in the prosecution of the war. 
At present this group is oc
cupied with the establish
ment of procedures by which 
relief and rehabilitation re
quirements, in a general 
sense, may be most effective
ly met. You may be sure that 
these procedures will be de
signed to meet fairly and 
equitably the relief needs of 
all areas liberated from the 
Axis.

Sincerely yours,
Dean Acheson

Kaip iš atsakymo matyti, 
kad jie ir Lietuvą ir lietuvius 
šelps, kai tik bus išlaisvinta 
iš nacių jungo. Tačiau lietu
viams reikia budėti, siuntinė
ti prašymus, kad lietuvių ofi
cialus žmogus galėtų padėti 
planuoti gailestingumo dar
bus Lietuvoj ir visiems lietu
viams.

AMERIKA

Juozą Miklasevičhj (Milas) 
galima pavadinti tikru oro ir 
dangaus aukštybių mylėtoju. 
Jis nuo pat vaikystės mėgo 
lėktuvus ir studijavo, kaip 
būtų galima pasidaryti tikru 
lakūnu. Tai jam pasisekė. 
Prieš išeidamas į karą, jau 
buvo įsigijęs teisę lakioti 
lėktuvu, ir buvo privatiškas 
pilotas. Dabar kariškame gy
venime siekia dar daugiau. 
Laukiama, kad mūsų Juozas 
taps tikru ir didžiu oro bei 
padangių Skrajotoju. Jis da
bar kaip tik ir mokosi lakū
nu.

Šiame paveiksle atrodo pa
sirengęs kilti aukštyn ir 
skristi. Jaunasis lakūnas pa
sižymi labai maloniu būdu ir 
savo gabumais. Jo mėgsta
miausias darbas buvo braižy
ti bei paišyti. Ir kariuomenėj 
būdamas jis dažnai karių lei
diniams piešia įvairius pa
veikslus, kuriuos deda į savo 
laikraštėlį. Juozas jau ir 
moksle pažengė, nes pakeltas 
seržantu. Priskirtas prie 3 es
kadrilės. Savo laiškuose daž
nai pažymi, kad jam sekasi 
gerai mokytis ir gerai gyven
ti.

Šv. Kazimiero parapija 
džiaugiasi jo laimėjimais ir 
pasisekimu, linki sėkmingai 
tapti leitenantu, o po perga
lės vėl sugrįžti farp savųjų į 
Wharton St., kur laukia ma
mytė, tėvelis, broliukas ir vi
si draugai ir pažįstamieji. Te
gyvuoja Juozas!

LIETUVIS LEITENANTAS

Pranas Tidikis sėkmingai 
baigė lakūnų kadetų mokyklą 
gaudamas „sparnus” ir Lt. 
bombardier laipsnį. Sveikina
me jaunąjį leitenantą ir lin
kime pasekmingo skraidymo.

ĮTEIKTAS BOMBNEŠIS

Lapkričio 26 d. Lietuvių 
Komitetas Bombnešiui pirkti 
buvo nuvykęs į New Castle 
Del., kur jiems buvo įteiktas 
bombnešis su užrašu Knight 
of Lithuania.

Komiteto pirmininkas Ka
valiauskas ir kiti priėmė tą 
bombnešį ir padėkojo kari
ninkams, kurie taip maloniai 
viską išaiškino ir įteikė tą 
lėktuvą.

Kun. Dr. V. Martusevičius

STAIGI MIRTIS

A. L. TARYBA APIE KONFERENCIJĄ
Trijų valstybių užsienių 

reikalų ministerių konferen
cija Maskvoje yra istorinės 
reikšmės įvykis ir žada pa
daryti gilios įtakos taip da
bartinio karo eigai, taip po
kariniam pasaulio susitvar
kymui.

Svarbiausias konferencijos 
darbų vaisius yra tas, kad 
Jungtinės Valstybės, Britani
ja, Sovietų Sąjunga ir Kinija 
susitarė veikti bendrai, ne 
tiktai tęsiant kovą prieš ag
resorius iki jų besąlygio pa
sidavimo, bet ir po karo, or
ganizuojant tarptautinę tai
ką ir saugumą.

Antras labai reikšmingas 
dalykas yra tas, kad keturios 
aukščiau paminėtosios vals
tybės pripažino reikalą steig
ti „bendrą tarptautinę orga
nizaciją” — pasaulio taikai 
ir saugumui palaikyti, pare
miant šią organizaciją demo
kratiniu visų taiką mylinčių 
valstybių lygybės principu.

Sveikintinas yra taip pat 
paminėtųjų valstybių susita
rimas, karui sustojus, nevar
toti ginkluotų savo jėgų sve
timų tautų teritorijose, iši
mant atsitikimus, kur to rei
kalautų taikos vykdymo ir 
tvarkos palaikymo tikslai, ir 
tik pasitarus joms tarp savęs 
bei su kitais Jungtinių Tau- 
tų nariais.

Šitie Maskvos konferenci
jos susitarimai, o taip pat ir 
jos nutarimas tuojau įsteigti 
Londone Patariamąją Komi
siją, kad būtų užtikrintas 
glaudus kooperavimas tarpe 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Britanijos ir Rusijos, be 
abejonės, daug prisidės prie 
pergalės pagreitinimo, nes 
jie sunaikina agresorių viltį 
suskaldyti Jungtinių Tautų 
koaliciją ir išsisukti nuo ka
ro pralaimėjimo.

Tie Maskvos susitarimai 
leidžia demokratiniam pasau
liui tikėtis, kad taika po šio 
karo bus pagrįsta teisingu
mo, tautų laisvės ir tarptau
tinės teisės principais, kurie 
buvo paskelbti Atlanto Čar- 
teryje ir kuriais vadovaujasi 
savo užsienio politikoj Jung
tinės Valstybės.

Reikšdama savo pasitenki
nimą Maskvos konferencijos 
atliktais darbais ir pasidi
džiavimą tuo, kad jų sėkmin
gumui pasiekti daugiausia 
pasitarnavo mūsų Valstybės 
Sekretorius, Cordell Hull, 
tvirtai ir nuosakiai ginda
mas šios šalies nusistatymą, 
AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBA laiko reikalinga pa
brėžti, jog Maskvos susita
rimai tėra dar tiktai pradžia 
tiktai pirmas didelis žings
nis geresnės žmonijos atei
ties užtikrinimo link.

Kad tos idėjos, kurios yra 
išreikštos konferencijos pa
reiškimuose, būtų įvykdytos

gyvenime, reikės dar labai 
didelių pastangų, nes ir di
džiosiose valstybėse, kurios 
vadovauja Jungtinių Tautų! 
koalicijai, dar tebeveikia ga
lingos priešingos jėgos. Ši
toms jėgoms pasisekė sulai
kyti konferenciją nuo aiš
kaus pasisakymo už tai, kad 
suvereninės teisės ir savival
dybė būtų grąžintos visoms 
tautoms, kurioms jos buvo 
atimtos prievartos keliu (At
lanto čarterio punktas 3). 
Tarp tų pavergtųjų tautų 
randasi ir mūsų tėvų kraštas, 
Lietuva.

Mes tikime, kad, galų ga
le, Lietuva savo nepriklauso
mybę atgaus. Bet visi demo
kratijos ir tarptautinio tei
singumo rėmėjai turi sukrus
ti ir dirbti, KAD ATLANTO 
ČARTERIO DĖSNIAI BŪTŲ 
PRITAIKYTI VISOMS TAU
TOMS, NEIŠ SKIRIANT 
BALTIJOS VALSTYBIŲ. Ir 
mes esame tikri, kad mūsų 
troškimai ras, kaip ir iki šiol, 
nuoširdų pritarimą Jungti
nių Amerikos Valstybių val
džioje ir visuomenėje, nes A- 
merika šiame kare kovoja ne 
dėl grobio, o dėl laisvės ir 
pastovios taikos įgyvendini
mo pasaulyje.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA.

1943 m. lapkričio 10 d.

Mirė Pranciškonas
Amerikoje esantieji lietu

viai pranciškonai neseniai 
per Raudonąjį Kryžių gavo 
iš Lietuvos nuo savo provin
cijolo kun. čepulio laišką, ku
riame praneša, kad Lietuvo
je mirė vienuolis pranciško
nas tėv. Jeronimas Truška, 
gimęs Gargžduose 1911 m. 
gruodžio 11 d., kunigu įšven
tintas 1938 m. rugp. 14 d. Tė
vas Jeronimas turėjo stiprių 
poetinių gabumų.

Tėv. Kaz. Čepulis prašo 
ieškoti, kur yra išvežtieji tėv. 
Dirvelė ir tėv. Martušis, ir 
stengtis jiems pagelbėti.

Lietuvis pranciškonas tė
vas Angelijus Krasauskas 
misijonierauja Aleppo mies
te Syrijoje. Amerikoj esan
tieji lietuviai pranciškonai, 
kurie nebesuskumba atlikti 
visų darbų, kaip važinėjimas 
su misijomis, pagalba lietu
viams tretininkams, „Šv. 
Pranciškaus Varpelio” leidi
mas ir kiti darbai, nori atsi
kviesti daugiau lietuvių pran
ciškonų, kad jie, kol sąlygos 
leis grįžti į Lietuvą, pasidar
buotų tarp išeivių lietuvių.

Daroma pastangų parsi
gabenti tėvą A. Krasauską. 
Kai Roma bus užimta, taipgi 
numatoma iš ten atsigabenti 
kitus pranciškonus kunigus 
lietuvius.

NĖJO KARIUOMENĖN,
GIMĖ BUS KALĖJIME

Nusišypsok ir]TOS Ž1N1<
Pamiršk Kar;

Susijaudinęs 1
Matulaitienė: Ar tau 

relis pereitą savaitę bu1 
sijaudinęs, kai vagis 
pro langą į jūsų namus

Spurgienė: Susijaua ga viešnia 
Gi jis buvo taip susijaidL juozo įr 
kad visas drebėjo, kaip* ^dovaną,

JERIO

4 i „Ameri- 
' lankėsi Olga 
Lentos" re- 
Loiios sesutė,

;ų paskubinti. Pa< 
dar šią savaitę.

ŽUVO 3. BEI

Dešimtmečio 
.jot 
kaitė yra Ro-

Lapkričio 28 < 
tomobilių susid 
Jonas Beleckas, 
mininkų Kazio 
Motuzų brolis. 1 
tu velionis vain 
lio automobilių

Giliame m
Netinkamas

Ūkininkas: Sakai, ei 
liavęs po visus miestus il-affltetolabora- našlė Viktorija 
melius, ir niekur negajjė. | žiaus dukrelė G 
rasti sau tinkamo darbį

Bastūnas: Taip, ta. 
Matai, su manim taip j 
Esu per sunkus lea 
darbui, ir per lengvas 
kiam darbui.

Skrybėlaitės
— Atrodo, kad 

skrybėlaitės beveik 
pačios,_kokias kadaise Įkinko tėvas visiems, kuri' 
močiutes nešiojo. tavo Amerikos J. Laurynaiči 
—Taip, skrybėlaitės gali ir kovojo Pran- karienei su 

ti tokios pačios, bet moįbro metu. Po Blažinskienei 
jau kitokios... L

Neišgydoma liga Į
Marijona: Agotėle, 1 

tu nevalgai?
Agotėlė: Negaliu — ■ 

ligą.
Marijona: Kokią?
Agotėlė: Kai tik sočia: 

valgau, tai ir nebenoriu 
giau...

Keblus išrišimas
Mažoji Pranuke niekusi 

nebuvo kalbėjusi per te ii i gimtąjį kraš-1 valymu, 
ną. Vieną dieną, kada ■ moji trispalvė 
girdo skambutis, pri Ringai plevėsuo-i 
prie stalelio, ji nuėmė te 'Lietuvos padangė- . i^ku"^ 
no triubelę ir klausėsi p 1
šiai taip, kaip jos motina it išvykstant tikro- 
darė.

Per telefoną išgirdus 
tėvo balsą, tuojau ji nu 
telefono triubelę ir, prih 
si prie motinos, su ašan 
pradėjo kalbėti:

močiutes nešiojo.

StNBSTfiVO

Lmiero Očikų 
L dar neturįs 

Lūs, lapk. 22 d. 

I laivyno tarny- 
pasiųstas į

4 i bazę.

žiaus dukrelė G 
broliai. Velioni 

' 59 Rd., Maspet 
Kalvarijos kap 
2 d. iš V. J. Ats 
bažnyčios.

RENGĖ JĮ

Robertas 
kauskai nuo:

Erikos nukeliavo
I savanoriu tania-1 joms, bilietų 

karo aviacijoje, siems talkiu 
savanorio Kūrėjo gailestauja, 

redalį- būriui teko 
3 jaunuolis, Fe- lės, nes pri 
a atsisveikinda- ___
33 pareiškė: I RUOŠKU 
ai padėk, gi aš 
suos patarnauti Miesto 1 
i o vėliau, reika- hSpėja mies 

padarysiu, kaip rgti šiai ži 
po ano karo pa- ^ug daug b

šeimininkėmi

gražioji trispalvė Šiuo me 
rima užsir

sniego vai 
L . x. įtik 237. T 
»t, patų dieną bu3U fc 
i draugai sumose a 
riklias išleistuves ‘ 
•L14115th Ave., St.

M FONDAS
— Mamyte, kaip mes [fflTAS 

bar galėsime išimti tetuk ____
tokios mažytės skylelės ’ 28 d '28 d. Anreiški- 

Jėie įvyko Tautinio 
’dolietuviu komite- 

Negras, gulėdamas lig
- -kpilna. Programai

Kantrus

neje _kantria! tarp dantų p ai 
ke Įdėtą karščio termoms Wetopim kun. 
Gydytojas lankydamas 1 k-
mus atėjo pas sį senei1 
klausia: „Moze, ar davė 
ką nors valgyti šį rytą?”

„Ponas daktare... pai i 
davė man šmotuką stiklo 
čiulpti... bet pas mane vis 
randasi didelis apetitas gi 
pavalgyti.”

NAUJ

Nuoki 
mieste ir 
jas bals 
tvarkym 
kritvs t 
vųKone 
tovybėji 
žiau. 1 
daugiai 
rius D(

Page 
Yorke 

i turės
Queen

Pakalnis. J. Tysliava 
’atstovas. Pradžioje 
rojemuz. J. Jankaus 
mereimi kvartetas Queen

1 ktė, S. Vitaitvte. 0. apskri 
dė.O. Švabaitė) dar-1

( rinavo keletą lietu-I iv. 
ūnų. Rodyti judomil

Pranas Bekam1 r .
_ ------------------- M Karo Fondui su- t“ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : iii gausiai aukojo—
l’tie 550 dol. Aukas!

p. J. Balkonas, kun. 
his.Dr. Aid. Šliupai-'

Jos. Kavai auskasmDarlvs. J. Jan- 
r Kižvtė. FJ. Jurerė-LIETUVIS GRABORIUSįj
H E. Karniūtė. 0.

Tel. DEW. 5136

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

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
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Lapkričio 17 d. staiga mi
rė a. a. Julija Kimutienė. Ji 
tik prieš 2 savaites buvo at
šventusi savo vedybinio gy
venimo 50 metų jubiliejų, o 
po tokių iškilmių už 2 savai
čių jau atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Dabar vienas vyras 
Matas Kimutis paliko gyven
ti.

Jiedu abu buvo pirmieji ir 
nuolatiniai šv. Kazimiero pa
rapijiečiai, uolūs parapijie
čiai. Yra užauginę 3 dukte
ris, kurių viena yra šv. Kazi
miero vienuolijoj jau 32 me
tai. Tai sesuo Liucija, į vie
nuoliją įstojusi 1912 m.

Dukrelės ir artimieji labai 
nuliūdę, nes velionė, nors ir 
buvo silpnos sveikatos, dar 
būtų gyvenusi, jei ne nelai
mė.

Iškilmingai palaidota lap
kričio 29 dieną. Taip palydė
ta amžinon tėviškėn, kur vi
si keliaujame. Ilsėkis ramy
bėj.

palaimino naują lėktuvą. Nu
imti paveikslai, kurie vėliau 
bus paskelbti spaudoj. Dide
lės iškilmės bus sausio 9 die
ną, kai bus tikros lėktuvo 
krikštynos.

NAUJA WAC

Lietuvaitė Josephine čele- 
dinaitė neseniai išėjo į mote
rų kariuomenės dalinį. Jos 
brolis Dr. čeleden jau pakel
tas kapitonu ir tarnauja kur 
tai anoj pusėj. Tokiu būdu 
jau kelinta lietuvaitė karo 
pajėgose iš šv. Kazimiero pa
rapijos.

VARGSTA DEL DEGTINĖS

Philadelphijos gyventojai 
tikrai sunkiai „kenčia” dėl 
degtinės. Eilių eilės laukia 
prie krautuvių, kad galėtų 
gauti savo dalį degtinės. Šal
ta ar biaurus oras, jų daugy
bė laukia ir gana, kad tik 
gautų butelėlį... Manoma, kad 
Kalėdoms daug kam neteks 
nusipirkti to skystymėlio.

Mykolas ir Elena Burokai 
susilaukė dukrelės. Mykolas 
jau metai, kai tarnauja US 
navy. Motina ir kūdikis gerai 
jaučiasi.

Mykolas ir Emilija Hrynio 
susilaukė sūnaus, kurį pa- 

i krikštijo Mikolu Andriejų.

GRIAUS CITY HALL?

Tarp įvairių sumanymų, 
kaip pagražinti Philadelphi
jos miestą ir padaryti jį svei
kesniu ir patogesniu, yra 
siūlymas nugriauti City Hali, 
kuri trukdo viso miesto ju
dėjimą.

Kiti pasiūlo miesto rotušę 
nukelti į gražųjį Fermon 
Park. Kaip bus, palauksime.

Praeitą savaitę New Yorke 
federalinis teisėjas Hulbert 
nusiuntė į kalėjimą septynis 
asmenis, apgaulingu būdu 
vengusius karinės prievolės. 
Visi jie lankė specialią „mo
kyklą”, kur mokėsi, kokių 
piliulių paimti, kad sveikatos 
tikrinimo komisija atrastų 
juos nesveikais.

„Mokyklos” vedėjas Ste
phen Weinberg nubaustas 7 
metais kalėjimo ir 17,500 dol. 
pabauda, o 7 „studentams” 
paskirta kalėjimo nuo 1 iki 
5 metų.

Laisnluotas Penna Ir New Jersej 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

MIRĖ

Adomas Naujalis, po ilgos 
ligos, mirė lapkričio 17 dieną. 
Jis palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse lapkričio 29 d. Buvo 
aprūpintas šv. Sakramentais. 
Ilsėkis, ramybėj.

■ •
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$ Naujai atremontuota ir ištai- &

syta kepykla, kurioje galima g 
$ gauti visokių gardumynų ir ska- $ 
£ nios lietuviškos duonos.

1115 South 2nd Street, 
Philadelphia, Pa. £
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lietuviu radio programa* labdarvbės pa
širdžiai atlikti? Au
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hrikos" ištaigoje, ko
ziriams.
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Trečiadieni 7:00 p.m. 6ešt. 8:00 p.i
Direktorius

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuokite: Regent 2937

x 
c

Tel. POPlar 4110

Cliarl es J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St, 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo {staiga-
dėlė, graži koplyčia, erdvi salč- P®' 
kelelvingiems sutelkiama nakvyr*e

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktj.

|<o 1 d. paskelbta, 
IW pratęstas iki gruo- 
' i Tad laimėta dau- 

hko padirbėti.
Mime Tautiniam Ka
rai’

Di SIUNTINIUS

Lyno pašto viršinin 
kartą primena, kai 
pašto siuntiniai bį
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ae, reikės dar labai 
pastangų, nes ir di- 
e valstybėse, kurios > 
įja Jungtinių Tautų A
ai, dar tebeveikia ga- 
priešingos jėgos. Ši- 
goms pasisekė sulai- 
onferenciją nuo aiš- 
.sisakymo už tai, kad 
inės teisės ir savival- ® jislįįj

j, kurioms jos buvo fe- 
prievartos keliu (At- 
arterio punktas 3). 
i pavergtųjų tautų 
ir mūsų tėvų kraštas, 

ūkime, kad, galų ga-Į^ 

iva savo nepriklauso- 
tgaus. Bet visi demo- zfesi- 
; ir tarptautinio tei-fe P®

bti, KAD ATLANTO I 

RIO DĖSNIAI BŪTŲ t 
KYTI VISOMS TAU 
NEIŠ SKIRIANTLįZ' 
fOS VALSTYBIŲ. Ir pa^ 

įme tikri, kad mūsų 
ai ras, kaip ir iki šiol,! _ ''

II ETOS ŽINIOS I
IŠ ROCHESTERIO

< ičio 27 d. „Ameri- 
aigoje lankėsi Olga
aite, „Amerikos” re
ms žmonos- sesutė, 

itų grąžintos visoms Į ti Rochestery.
■ 1!~ ' rmosi proga viešnia

avo tėvelių, Juozo ir 
■V ros Mocejūnų dovaną, 

:os” Dešimtmečio 
— 10 dol.
Mbcejūnaitė yra Ro- 

s o universiteto labora- 
k chemikė.

- . - Iju, ORIO SŪNUS TĖVO
. .. T;r-------- PĖDOMIS
) remej ai turi sukrus-, °31' ė į 

ir Kazimiero Očikų 
Feliksas, dar neturįs 
į amžiaus, lapk. 22 d. 
karo laivyno tarny- 
okymui pasiųstas į 
n, N. Y. bazę.
ojo jūrininko tėvas 

į pritarimą Jungti-1 B™ tarnavo Amerikos 
erikos Valstybių val-pto^ menėje ir kovojo Pran- 

e ano karo metu. Po 
š Amerikos nukeliavo 
m ir savanoriu tarna- 
uvos karo aviacijoje, 
mas Savanorio Kūrėjo 
ir medalį.
) tylus jaunuolis, Fe- 
Očikas, atsisveikinda- 
1 tėvais pareiškė:

r ve man padėk, gi aš 
stengsiuos patarnauti 
Šamui, o vėliau, reika- 
mt, padarysiu, kaip 
:ėvas po ano karo pa-

• visuomenėje, nes A-Pau 
šiame kare kovoja ne te 
bio, o dėl laisvės ir 
>s taikos įgyvendini-tu DeTJ 
nulyje. AM

ERIKOS LIETUVIŲ fe 
RYBA. | Marijos

lapkričio 10 d.
ralgailiij

T> «V1 |fe- r ranciskonas -nt®

■anciskonai nesemafe, fe;.-1 
idonąjį Kryžių gavojgirdo fc 
vos nuo savo provin- i prie staE: 
m. čepulio laišką, ku-’no triufe. 
raneša, kad Lietuve-1 šiai taip,E 
vienuolis pranciško-įdarė. 

. Jeronimas Truska, 
Gargžduose 1911 m.
> 11 d., kunigu įšven- 
138 m. rugp. 14 d. Te
mimas turėjo stiprių 
gabumų.

Kaz. Čepulis prašo,

i

ad gražioji trispalvė 
: ir garbingai plevėsuo- 
vos Lietuvos padangė-

Pertek 
tėvo fe: 
telefono & ' 
šprioE- 
prade) hž

-Itai

š pat išvykstant tikro- 
mybon, tą pačią diena 
js ir draugai suruošė 
ui kuklias išleistuves 
, 194-14 115th Ave., St.

4RO FONDAS 
PAREMTAS

tų paskubinti. Padarykite tai 
dar šią savaitę.

ŽUVO J. BELECKAS

Lapkričio 28 d. dviejų au
tomobilių susidūrime žuvo 
Jonas Beleckas, 26 metų, fil- 
mininkų Kazio ir Mečislovo 
Motuzų brolis. Nelaimės me
tu velionis vairavo savo bro
lio automobilių.

Giliame nuliūdime liko 
našlė Viktorija, 1 metų am
žiaus dukrelė Genovaitė ir du 
broliai. Velionis gyveno 6038- 
59 Rd., Maspethe. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse gruodžio 
2 d. iš V. J. Atsimainymo par. 
bažnyčios.

RENGĖJŲ PADĖKA

Robertas ir Agnes Nar- 
kauskai nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo kun. 
J. Laurynaičio išleistuvių va
karienei suruošti, ypač U. 
Blažinskienei, Vikrikams, 
šeimininkėms ir patarnauto
joms, bilietų platintojams, vi
siems talkininkams. Jie ap
gailestauja, kad nemažam 
būriui teko sugrįžti nuo sa
lės, nes pritrūko vietų.

RUOŠKIMĖS SNIEGUI

nes
nu-

tu-

Miesto valymo vadovybė 
įspėja miesto gyventojus tu
rėti šiai žiemai kaliošus, 
bus daug bėdos su sniego 
valymu.

Šiuo metu jau būdavo
rimą užsirašiusiu 25,000 dar
bininkų, sutikusių pagelbėti 
sniego valyme. Dabar jų yra 
tik 237. Tad sniegas gatvėse 
bus ilgoką laiką, kol jis su
tirps.

NAUJI DISTRIKTAI

IŠ NEW JERSEY LIETUVIŲ GYVENIMO
Elizabeth, N. J.

Novena
Lapkričio 29 d. šv. Petro 

ir Povilo lietuvių bažnyčioje 
pradėta novena, kuri tęsis 
iki Nekalto Prasidėjimo šven
tės, gruodžio 8 d. Novenas ve
da kun. A. Ignotas, M. I. C. 
Pamaldos būna kiekvieną va
karą 7:30 vai.

Tikintieji kviečiami pasi
naudoti novena.

gausiai lankoma. Kun. Dr. A. 
Bružas, lasalietis, sako labai 
įdomius pamokslus. Pamoks
lai būna 7:30 vai. vak. lie
tuviškai, o 8:15 — angliškai.

— Gruodžio 8 d., Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, mišios 
bus 5:30, 8, 9 ir 11:45 vai ry
te. Visiems katalikams tą 
dieną reikia išklausyti mišių.

— Karių garbės sąrašo iš
kilmingas pašventinimas bus 
gruodžio 8 d. 7:30 vai. vaka
re.

Sgt. Edvardo Molaško inten
cijai. Tos Mišios buvo žmonos 
užprašytos, šis karys dabar 
kur nors Australijoj; jis daž
nai savo laiškuose primena vi 
siems, kad vien Dievo ranka 
jį saugo ir ne kartą išgelbė
jo nuo mirties. Jo žmona yra 
jau gavusi nuo jo apie 700 
laiškų. Ji ir jam kasdien ra
šo.

Great Neck, N. Y. PROF. PAKŠTAS UNIVER
SITETE

Jersey City, N. J.
Tridienio maldos

Gruodžio 5, 6, ir 7 d.-sek- 
madienį, pirmadienį ir antra
dienį — vakarais bus tridie
nio pamaldos, pasiruošiant 
Nekalto Prasidėjimo šventei. 
Lietuviškai pamaldos bus 
8:15 vai. vak., o angliškai 
7:30 v. v. Pamaldas veda kun. 
Ad. Jeskevičius.

Kleb. kun. J. Šerniaus tėvai 
minėjo vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Dalyvavo sūnus ku
nigas, dukterys Ona ir Domi
cėlė ir Elena (su sūneliu, o 
vyras kariuomenėj). Negalė
jo būti jų sūnus Benediktas, 
seržantas, kurs irgi kariuo
menėje.

Ilgiausių metų jubiliatams!

Bayonne, N. J.
— Gruodžio 11 d. bus kor

tų vakaras, kurį rengia šv. 
Onos ir Rožančiaus dr-jos.

— Lapkr. 28 d. pakrikšty
ta Rose Lattoz, Wm. ir 
Blanch (Baranauskaitės) 
Lattoz duktė, gimusi lapkr. 
2 d.

— Novena prie Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės

Newark, N. J.

Šią savaitę mirė Juozapas 
Zwanikis, 68 metų amžiaus. 
Jo vienintelis sūnus, Juoza
pas, Australijoj. Palaidotas 
iš mūsų bažnyčios lapkr. 30 
d., Šv. Andriejaus dienoj.

ir tėv. Martušis, ir 
jiems pagelbėti.

is pranciškonas tė- 
gelijus Krasauskas 
irau j a Aleppo mieg
oje. Amerikoj esan- 
uviai pranciškonai, 
besuskumba atlikti 
bų, kaip važinėjimas 
omis, pagalba lietu- 
tretininkams, „Šv. 
aus Varpelio” leidi- 
iti darbai, nori atsi- 
lugiau lietuvių pran- 
kad jie, kol sąlygos 
i į Lietuvą, pasidar- 
rp išeivių lietuvių, 
na pastangų parsi- 
tėvą A. Krasauską, 
a bus užimta, taipgi 
a iš ten atsigabenti 
inciškonus kunigus

kričio 28 d. Anreiški- 
r. salėje jvyko Tautinio 
Fondo lietuviu komite- 
iruoštas susirinkimas.Negus?

nėję, tek buvo pilna. Programai 
kė įdėti fe 
Gydytoj^ 
nius atėh 
klausti: £

kariuomenėn,
5 KALĖJIME

savaitę New Yorke 
s teisėjas Hulber 
į kalėjimą septynis 

apgaulingu būdu 
karinės prievolės, 

mkė specialią „mo- 
kur mokėsi, kokių 
.imti, kad sveikatos 

komisija atrastų 
ūkais.
klos” vedėjas Ste
nberg nubaustas 7 
ėjimo ir 17,500 dol. 
o 7 „studentams” 
calėjimo nuo 1 iki

dio-Jakščię | 
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ąvo komiteto pirm. kun. 
Ikūnas. Kalbas pasakė 
L Pakalnis. J. Tysliava 
ido atstovas. Pradžioje 

kąnois^ muz. J. Jankaus 
įas merginu kvartetas 
uodvtė. S. Vitaitvtė. O. 
onvtė. O. Švabaitė) dar- 
ladainavo keletą lietu- 
■ dainų. Rodyti judomi 
kslai.
itiniam Karo Fondui su- 
usieii gausiai aukoio— 
a apie 550 dol. Aukas 
kun. J. Balkūnas. kun.

.ulonis. Dr. Aid. Šliunai- 
arbora Darlvs. J. Jan- 
I M. Kižvtė. Fl. Jurgė- 
i U..T. Bacevičienė. Iz. 
ienė. E. Karniūtė. O. 
kausk itė. L. .Tuodvtė.

itaitvtė, O. Plaktonvtė. 
abaitė. Ambrozaitvtė— 
vski. O. Valaitienė.

L tarne buvo ir 
Jesniu sumn. Visi norė- 
isidėti svarbiam tikslui 
nti. Tautinio Karo Fon- 
aius tesis iki p-ruodžio 
risi New Yorko lietuviai 

fl >mi savo abdarvbės pa- 
nuoširdžiai atlikti. Au- 

’alima įteikti kleboniio- 
$ Amerikos” įstaigoje, ko- 

l o nariams.
0* iriu tautvbiii komitetai 

i darbuota si. Darvkime 
.. kad ir lietuviu komi- 
| salėtu garbingai pasi
tik
uodžio 1 d. paskelbta, 
rajus pratęstas iki gruo- 
17 d. Tad laimėta dau-

davėmii^’ 
čiulpti W 
randasi & 
pavalgyti.
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Nuo kitų metų New Yorko 
mieste ir valstybėje bus nau
jas balsavimo distriktų su
tvarkymas. Kai kurios aps- 
kritvs turės daugiau atsto
vų Kongrese ir valstybės ats
tovybėje. o kai kurios — ma
žiau. Naujo pertvarkymo 
daugiausia siekė gubernato
rius Dewey, ir jis laimėjo.

Pagal naują tvarką New 
Yorke Manhattan© apskritis 
turės mažiau atstovų, o 
Queens, Brooklyn© ir Bronxo 
apskritys — daugiau.

New York, N.
Lapkr. 28 d. par. salėje į- 

vyko Šv. Vardo vyrų dr-jos 
bendri pusryčiai, kuriuose 
Tautiniam Karo Fondui su
aukota 40 dol. Pinigai nusiųs
ti lietuviu komiteto ižd. J. 
Ambraziejui. Kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Gurinskas, kun. 
K. Malakauskas, pirm. Sar- 
tauskas. J. Kščenaitis. Buvo 
ir viešnių. Šeimininkavo sekr. 
K. Kavaliauskas. Visi džiau
gėsi atnaujinta sale.

Parapijos bazaras įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 5 d. 
Prasidės 5 vai. popiet. Vis
kas paruošta. Tikimasi, kad 
parapijiečiai gausiai atsilan
kys.

Visi raginami remti karo 
pastangas perkant bonus. 
Svarbu, kad lietuviu isigvti 
bonai būtu įregistruoti. New 
Yorko lietuviai apie savo bo
nus gali pranešti klebonijos 
raštinėje.

fliarlsl
, laiko padirbėti.

į^‘ kokime Tautiniam Ka- 
plF >ndui!

BINKIT SIUNTINIUS

>oklyno pašto viršinin- 
lar kartą primena, kad 
lų pašto siuntiniai bū-

BRONX, N .Y

PARDUODAMAS NAMAS,

gera nuolaida, reikia tuojau parduoti, 
2303 Andrews Ave., arti Fordham Rd., 
katalikų bažnyčios, parapijines moky
klos, požeminio traukinio stotis: 2 
šeimų, 11 kambarių, patogių atskirai 
išnuomuoti, garažas, porčiai, daržas. 
Apžiūrėti sekmadieniais. $7,500, išsi- 
mokėjimui. Telefonuokite advokatui

MElrose 5 - 1237

|

Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioje novenos prie Panelės 
Švenčiausios Nekalto Prasi
dėjimo prasideda lapkričio 30 
d. 8 vai. ryte, o vakarais 7:30 
vai. Novenos bus laikomos 
iki gruodžio 8 d. Baigsis iš
kilmingai 7:30 vai. vak. No
venos yra skiriamos už ka
rius ir taiką.

Gruodžio 5 d. 3 vai. popiet 
bus šv. Valanda, kurios me
tu bus duodami garbės vaiz
deliai (Honor Roll) visoms 
šeimoms, kurių sūnūs yra ka
riuomenėje.

Novenas ves kun. J. Sta
šaitis, salezietis, žinomas sa
vo gražiais ir turiningais pa
mokslais.

Kviečiu visus savo parapi
jiečius ir kaimynus naudotis 
Dievo malonėmis per Nove
nas ir prisiruošti prie šv. Ka
lėdų.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis

Gruodžio 5 d. bus parapi
jos „card party”', vadovau
jant sąjungietėms. Prasidės 
6 vai. vakare. Pelnas — baž
nyčios taisymams. Sąjungie- 
tės ir klebonas kviečia gau
siai atsilankyti.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
New Britain, Conn.

Sodalicija, viena iš mūsų 
pavyzdingiausių jaunimui 
draugijų, tikrai nusipelno pa
gyrimo žodį. Lapkričio 22 d. 
smarkiai lijo, orą blogas, bet 
vistiek šios Marijos mylėto
jos skaitlingai susirinko baž
nytinėj salėj savo mėnesi
niam susirinkimui. Petronėlė 
Šilingaitė, jų uoli ir gabi pir
mininkė gražiai bei tvarkin
gai pravedė susirinkimą, ku
riame daug kas aptarta ir 
nuveikta. Kiekviename susi
rinkime yra skaitoma ir aiš
kinama vienas skyrius iš So- 
dalicijos regulos. Visos na
rės čia turi progos susipažin
ti plačiau su regulomis ir įs
tatymais, kurie yra šios drau
gijos tvirtas pamatas. Ka
dangi visas katalikiškas pa
saulis šiais laikais domisi at
gaivinimu Šv. Rožančiaus 
viešu ir privatiniu kalbėjimu, 
buvo šia proga suorganizuo
tas gyvasis Rožančius tarp 
narių.

Nutarta dirbti bendrai su 
„Scapular Militia”, kuri rū
pinasi apdovanoti kiekvieną 
karį Marijos škaplierium. 
Joms teks siūti ir priruošti 
škaplierius. Kadangi mūsų 
Sodalicijos skyrius ir pernai 
uoliai pasidarbavo šiam rei
kalui, jos prirašytos kaipo 
rėmėjos ir amžinos narės šios 
plačios dvasinės organizaci
jos.

Aptarta dvasinis prisiruo
šimas prie Nekalto Prasidė
jimo Šventės. Visos dalyvaus 
trijų dienų maldoje ir jų in
tencija bus atnašauta Šv. Mi
šios gruodžio 8 d.

Gruodžio 20 d. jos žada su
sirinkti pasilinksminimo tik
slais, kai įvyks įvairūs žai
dimai, dovanų pasidalinimas, 
pavaišinimas užkandžiais, ži
nome, kad pavyks, nes įvai
rios mergaičių grupės uoliai 
dirba ir rūpinasi šiuo reika
lu.

Lapkričio 28 d. visos ėjo 
bendrai prie šventos Komu

nijos ir po šv. Mišių viešai 
meldėsi už karius ir karo pa
liestus žmones.

Jaunesnių mergaičių Soda
licijos skyrius irgi turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą. Jos 
praleido nemažai laiko, susi- 
pažindamos su savo regula ir 
konstitucijomis. Joms buvo 
išdėstyta svarba užsirašyti 
žurnalą „Queen’s Work”, So
dalicijos mėnesinį leidinį. Šis 
skyrius uoliai ruošiasi tinka
mai švęsti savo Patronės 
Šventę, gruodžio 8 d. Po su
sirinkimo įvyko pasilinksmi
nimo valandėlė. Visos buvo 
pavaišintos kava ir pyragai
čiais.

Lapkričio 27 d. susirinko 
grupė giminių ir draugių pa
linkėti mūsų gerai kleboni
jos šeimininkei, Onai Miliaus
kaitei, jos gimtadienio proga. 
Buvo jai paruošti skanūs pie
tūs ir gražus pyragas. Pa
prastai Onytė rūpinasi patar
nauti visiems, bet tą dieną ji 
tikrai patyrė, ką tai reiškia 
būti garbės viešnia. Ilgiausių 
metų, ilgai darbuokis mūsų 
tarpe!

Lapkričio 28 d. po mišparų 
įvyko mūsų parapijos Lietu
vos Šelpimo kuopos svarbus 
susirinkimas. Apsvarstyta 
dabartiniai Lietuvos reikalai 
ir parengimas, kuris įvyks 
antrą Kalėdų dieną bažnyti
nėj salėj. Visas pelnas šio va
karo bus skiriamas Lietuvai 
Gelbėti Fondui.

Tą pačią dieną įvyko Sese
lių Pranciškiečių Rėmėjų 
draugijos susirinkimas. 
Draugės gražiai praleido va
landa daugiau suprasdamos 
svarbą gelbėti Seselėm jų 
darbuose ir įvairiuose reika
luose. Nutarta turėti pasi- 
silinksminimo vakarėlį. Susi
rinkimas baigės Šv. Pranciš
kaus malda, kurią Seselė at
kalbėjo visų narių intencijai.

Lapkričio 28 d. šv. Mišios 
11:00 vai. buvo atnašautos

Mūsų majoras Geo. Quig
ley ir Dr. Louis Dumont, svei
katos centro inspektorius, į- 
sakė sudeginti apie 1,000 sva
rų blogos mėsos. Jau kurį lai
ką žmonės skundžiasi sena 
ir sugedusia mėsa.

P-lis

Waterbury, Conn.
Puikiai pavyko

Suvienytomis visomis Šv. 
Juozapo parapijoj esančioms 
meniškomis jėgoms (Vyčių, 
Moterų Sąjungos ir studentų 
chorams) čia nepaprastu pa
sisekimu lapkričio 21 d. pra
ėjo 20 metinis koncertas — 
teatras, kurį. paruošė ir 
sklandžiai pravedė mūsų ne
palaužiamos energijos komp. 
A. J. Aleksis.

Buvo pastatyta juokinga 
komedija „Amerikos kaimo 
mokykla” (kun. J. K. Mi
liausko).

Artistai savo roles labai 
gerai atliko. Vaidino: Paul 
Kauneckas, Joan Lusas, Ade
lė Grebliūnas, Marcelle An- 
drikas, Raimond Vaichus, 
John Lusas, Constance Jegė- 
la ir Francis Saldukas. Gra
žu buvo žiūrėti į jaunas mo
kines, pasipuošusias skai
driais kaspinais. Gaila buvo 
vargšo mokytojo (Paul Kau- 
neckis), kuris bandė įvairiais 
metodais suįdominti savo ne- 
neklaužadų mokinių klasę.

Kadangi šis teatras buvo 
drauge ir minėjimo pobūdžio 
(20 metų nuo Juozo Kovo 
mirties), tad scenoje buvo 
pastatyta ir du veikaliukąi 
parašyti A. A. Juozo Kovo. 
„Dabar suprantu” vadino 
Uršulė Sardinskas ir Adelė 
Lusas, ir „Tylėk, nes tuojau 
suminsiu” vaidino: Dolores 
Markus, Helen Padaigis, 
Gladys Nekrosis ir Anne Sa- 
bis.

A. a. Juozo Kovo darbuotę 
bei jo gyvenimą vaizdžiai nu
pasakojo kun. J. Valantiejus.

Linksma šokėjų grupė pa
šoko „Kalvelį”.

Galop scenoje pasirodė vi
si trys chorai ir harmonin
gai sudainavo keliolika lietu
viškų ir angliškų dainų. Ga
lingi dainos garsai sužavėjo 
klausytojų širdis, o akį ma
loniai traukė chorisčių įvai
riaspalvės vakarinės sukne
lės.

Nuoširdi padėka priklauso 
programos paruošėjui p. A. 
Aleksiui bei rengimo komisi
jai, kurie davė progos Water- 
burio visuomenei, skaitlingai 
atsilankiusiai, pasiklausyti 
dainų, ir nors trumpai aki
mirkai užmiršti dabartinius 
skausmus.

Kortų vakaras
Vietinis Federacijos sky

rius ir Tėvų bei Savųjų dr-ja 
rengia kortų vakarą, kuris į- 
vyks gruodžio 5 d. 3 vai. p. p. 
šv. Juozapo parapijos salėje. 
Gautas pelnas skiriamas mū
sų kariams. Visuomenę nuo
širdžiai prašome atsilankyti 
į šį parengimą.

Vidgiriij duktė

Padėka
Great Necko Pranciškaus 

Titenio šeima taria širdin
giausią ačiū visiems lietu
viams, kurie žodžiu ir pasi- 
tarnavimu užjautė Praną Ti- 
tenį, išgulėjusį astuonias sa
vaites ligoninėje. Dabar par
važiavęs į namus, su savo 
žmona ir sūnaus šeima taria 
širdingiausią ačiū Williamui 
Binkevičiui, kuris iš darbo 
nuvežė Praną pas gydytoją ir 
pasitraukęs nuo darbo pri
žiūrėjo ligonį, kol buvo nu
vežtas į Mineolos ligoninę, o 
vėliau keletą sykių nuvežė 
šeimą pas ligonį. Visi žinom 
kaip sunku gasoliną gauti ir 
todėl supratama, koks dide
lis pasitarnavimas buvo. Kiti 
daug pasirūpinę buvo: Juoza- 
pina Kriaučiūnaitė, Stadulių 
šeima, Albertas Peckelis su 
Zakoskų šeima, Kazys Sau- 
soris, Alekas Wesley, Zabu- 
lioniai ir P. Rusai iš Port Wa
shington©.

Ligonis ir šeima yra ,,A- 
merikos” skaitytojai nuo pir
mo „Amerikos” leidinio ir 
šia proga sveikina „Ameri
ką”, sulaukusią dešimtmečio.

J. Titenis

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento par., misijos lapkričio 
28 d. - gruodžio 5 d. — Tėvas 
Vaškys.

Chicago, DL — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
nar., Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi- 
ios, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau- 
ba.

Providence, R. L — Šv. Ka
zimiero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12-14 d. — Tėvas 
Tustinas Vaškys.

Cleveland, Ohio. — Šv. Jur
gio par., moterų rekolekcijos, 
gruodžio 17-19 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba, O. F. M.

Užuojauta
Kun. P. Lunskiui, skau

džioje valandoje dėl jo motu
tės ir sesers Onos mirties, 
reiškiame nuoširdžios užuo
jautos.

Nellie ir Juozas Kanapkai

Carletono kolegijoje (Nor
thfield, Minnesota), kur da
bar dėsto prof. K. Pakštas, 
susidarė daug darbo ryšium 
su skubiu kariškių apmoky
mu. Visoje kariškoje progra
moje ten dabar dalyvauja 
keliasdešimt profesorių: dau
giausia kalbininkų, bet taip
gi geografų, istorikų, ekono
mistų, sociologų. Prof. Pakš
tas turėjo paimti net 6 pride
damąsias savaitines paskai
tas.

Kiek sąlygos leidžia, profe
sorius stengiasi rasti laiko 
rašymui: pradėjo rašyti su
glaustą Lietuvos geografiją, 
baigia tvarkyti andščiau pa
rašytąją istorinę Lietuvos 
geografiją, šalia to, progai 
pasitaikius, vietiniams klu
bams laiko paskaitas apie 
Lietuvą. Taipgi jau yra para
šęs labai svarbią knygą apie 
Lietuvos ribas (veikalas a- 
pie 100 puslapių).

Pastaruoju laiku prof. K. 
Pakštas pradėjo nesmagiai 
jaustis su sveikata. Gydyto
jas rado per aukštą kraujo 
spaudimą, įsakė mažiau dirb
ti, nustatė dietą. Profesorius 
jaučia šiokį tokį sveikatos 
pagerėjimą.

NUTARĖ NESVEIKINTI

Spaudos klubo paskutinia
me susirinkime priimtas 
komp. J. Žilevičiaus siūlymas 
šiemet savo pažįstamiems 
nesiuntinėti kalėdinių sveiki
nimų. Pašto ženklams išleisti 
skiriami pinigai bus paskirti 
kokiam nors geram tikslui.

Sekantis klubo susirinki
mas bus gruodžio 16 d.

Brooklyn© vyskupijos Šv. 
Vardo dr-jos dvasios vadas 
kreipėsi į klebonus prašyda
mas pranešti jam vardus vi
sų vyru ir moterų, tarnau
jančių Dėdės Šamo karinėse 
pajėgose.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

>
Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

40 METŲ PLĖŠIKUI

Brooklyno teisėjas Louis 
Goldstein 36 metų amžiaus 
plėšikui Jack Morgan pasky
rė nuo 40 iki 60 metų kalėji
mo. Nuteistasis jau buvo ke
lis kartus baustas.

DREBĖJO ŽEME

Šiomis dienomis Turkijoje 
buvo žemės drebėjimas. 600 
žmonių žuvo.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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ŠTAI KAIP
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Įokratai”.

| konferencija.
“AMERIKOS” DEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI PIRMAS - DIDŽIULIS - ĮDOMUS 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

VAKARIENE
SEKMADIENĮ

Gruodžio-Dec. 5, ‘43
APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 6 VAL. V AK. BILIETAS $2.00

VISI „AMERIKOS” BIČIULIAI PRAŠOMI ĮSIGYTI BILIETUS IŠ ANKSTO.

NUOŠIRDŽIAI DIRBO
Visi turimi daviniai rodo, 

kad „Amerikos” dešimtmečio 
minėjimo vakarienė gruodžio 
5 d. turės daug dalyvių. Jon 
atsilankys daug „Amerikos” 
bičiulių, kurie visada turėjo 
„Amerikos” reikalus arti sa
vo širdies.

Čia malonu pažymėti, kad 
svečiams į vakarienę pakvies
ti daug dirbo stambus būrys 
Dešimtmečio Minėjimo Ko
miteto narių, kurie paskleidė 
bilietų. Jiems „Amerika” yra 
labai dėkinga. '

Iki šiol bilietus platino J. 
Skarulienė, S. Subatienė, A. 
Pažereckienė, M. Tamošaus
kienė, J. Staškienė, K. Bal
trušaitis, Pr. Ražickienė, M. 
Putinienė, Ona Pocienė, Ona 
Zajankauskaitė, O. Sijevičie- 
nė, M. Brangaitienė, St. Žos
tautaitė, J. Butkus, R. Pan- 
kevičienė, M. Varneckas, A. 
Kivytienė, P. Montvila, K.

— r .St. Stumbris. V. Že~ 
mantauskas, Eugenija Kar- 
piūtė, B. Adomaitienė, K. 
Krušinskas, J. Gražienė, O. 
Žemaitienė, O. Budraitienė, 

•'Apreiškimo par. jaunų mote
rų Sodalicija, M. Šertvytienė.

Platintojai turėjo labai 
gražaus pasisekimo, štai, Ju
lija Skarulienė viena išplati
no 25 bilietus. Arti tokio 
skaičiaus yra ir keli kiti pla
tintojai.

Draugijose pritarimas „A- 
merikos” vakarienei irgi la
bai nuoširdus. Kai kurios 
draugijos paskyrė ta proga 
„Amerikai” savo aukas. An
gelų Karalienės par. Amžino
jo Rožančiaus draugija savo 
susirinkime, pirmininkei O- 
nai Sijevičienei pasiūlius, nu
tarė sudaryti vieną vertingą 
dovaną, kuri bus skiriama 
„Amerikos” vakarienės daly
viams.

ATVYKS KUN. ST. RAILA

Gauta žinių, kad „Ameri
kos” dešimtmečio minėjimo 
vakarienėn iš Philadelphijos 
atvyksta kun. Stasys Raila, 
Šv. Kazimiero par. vikaras.

Kun. St. Raila yra vienas 
artimiausių „Amerikos” bi
čiulių. Jis yra Philadelphijos 
žinių skyriaus vedėjas, nuo
latinis bendradarbis. „Ame
rikos” vakarienės dalyviams 
bus tikrai malonu susipažinti 
su kun. St. Raila.

Angelų Karalienes 
Parapija

Panelės Marijos Ne-
Prasidėjimo novena

NUOMŲ REGISTRACIJA 
PRATĘSTA

Namų savininkai, kurie tu
ri butus išnuomojimui, turėjo 
įregistruoti juos, nurodyda
mi nuomos dydį. Tai reikėjo 
padaryti kainų tvarkymo įs
taigose (OPA) iki lapkričio 
27 d. Tačiau terminas dar 
pratęstas — galima ir reikia 
tai padaryti iki gruodžio 15 
d.

Brooklyn© gyventojams 
nuomų registracijos įstaiga 
yra 26 Court Str., o Woodha- 
veno, Richmond Hill, Ozone 
Park — 7002 161 Str., Ja
maica.

Švč. 
kalto 
prasidėjo lapkr. 30 d. ir tę
sis iki gruodžio 8 d. — Ne
kalto Prasidėjimo šventės. 
Pamaldas vakarais 7:30 vai. 
veda kun. Pr. Aukštikalnis, 
S. J. Pirmadienio, antradie
nio ir trečiadienio vakarais 
bus pamokslas ir anglų kalba 
parapijos jaunimui. Parapi
jiečiai ypač jaunimas minėto
se dienose, kviečiami atsilan
kyt į pamaldas ir naudotis 
Dievo duodamomis malonė
mis.

Gyvojo Rožančiaus draugi
jos bendra šv. Komunija bus 
šį sekmadienį, gruodžio 5 d., 
9 vai. mišių metu. Per Miš
parus bus procesija. Po miš
parų bus susirinkimas. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

BUS IR PROGRAMA

LRKSA 134 kuopos meti
nis susirinkimas bus šį sek
madienį, gruodžio 5 d., tuo- 
jaus po sumos, parapijos sa
lėje. Nariai prašomi dalyvau
ti, gi norinti prie Susivieny- 
mo prisirašyti prašomi ateiti 
į susirinkimą.

Sekmadienį, Gruodžio — Dec. 5,1943 
PARAPIJOS SALĖJE

568 — 570 Broome Str. New York, N.
(Prie Holland tunelio)
Pradžia 5 vai vakare 

Įėjimas visiems laisvas
Daug dovanų, įvairių margumynų, laimėjimų ir tt.

Tel.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS: I

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

šventadieniais susitarus

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

A konferencija bus 
ma pasaulio istori
jos reikšmė glūdi 
tame Roosevelto, 
o ir Stalino bendra
me. Ji priklausys 
jodžiai bus vykdomi 

i.
i neabejoja Ameri
kos vyriausybių 
.g žodžiais. Jais pa-

Enten
Office

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Apreiškimo 
Parapija

„Amerikos” vakarienėje, 
šalia atitinkamo dešimtmečio 
sukakties atžymėjimo, bus 
ir muzikalinė programa, ku
riai vadovaus muz. Jonas 
Jankus. Solistėmis bus Lio
nė Juodytė ir Genovaitė Vi- 
taitytė. Be to, gali būti ir 
daugiau muzikalinės progra
mos pildytojų.

Iš anksto galima tvirtin
ti, kad „Amerikos” vakarie
nė bus labai jauki pramoga.

Visi, o visi, susitikime 
gruodžio 5 dieną.

Gruodžio 12., sekmadienį, 
šv. Vardo vyrų bendra Komu
nija bus 9 vai. mišių metu. 
Visi parapijos vyrai prašomi 
dalyvauti bendroje komunijo
je ir ateiti į susirinkimą tuo- 
jaus po 9 vai. mišių parap. 
salėje ir prisirašyti prie šios 
garbingos draugijos. Lauksi
me.

Šv. Jurgio Parapija

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY •

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

Izidorius Grimaila, 49 m., 
mirė lapkričio 26 d., — palai
dotas lapkričio 30 d. šv. Jono 
kapinėse. Paliko nuliūdime 
žmoną ir du sūnų.

FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52. N. Y. 
MEIrose 5-0333

REIKALINGA

Vyrų, Moterų, Merginų

Bronius Bimbiras mirė lap
kričio 28 d., palaidotas gruo
džio 2 d. Kalvarijos kapuose. 
Paliko nuliūdime žmoną, sū
nų ir dukterį. Abu palaidoti 
iš šv. Jurgio par. bažnyčios.

Lapkričio 29 d. staiga dar
be, Brooklyne, mirė Jurgis 
Pakštas. Liko žmona, duktė 
ir sūnus. Velionis pirmiau 
priklausė prie Šv. Jurgio par. 
Palaidota iš Maspetho liet, 
par. bažnyčios.

• P. M. Marsh, gyveną New 
Yorke, gavo laivyno praneši
mą, kad jų sūnus Juozas lai
komas dingusiu (jis buvo po
vandeninių laivų dalinyje). 
Liūdintiems tėvams, „Ameri
kos” skaitytojams, reiškiame 
užuojautos.

• Bendro dainavimo garsai 
skambės „Amerikos” vaka
rienėje. Yra vilties, kad ben
dram dainavimui vadovaus 
kun. Mykolas Kemėžis.

• Pranas Bajoras, „Tėvy
nės” redaktorius, karo bonų 
komiteto pirm., po sėkmingo 
trečios karo paskolos vajaus, 
jau ruošiasi ketvirtai pasko
lai.

• Ieva Gustavičienė, nors 
dar ir nevisiškai išsveikus iš 
sunkios ligos, bet dalyvaus 
„Amerikos” dešimtmečio va
karienėje. Su savo vyru ji 
visada remia „Amerikos” 
pramogas.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos visuotinis susirinkimas 
bus pirmadienį, gruodžio 13 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. mokyklos-' muzikos kam
baryje.

• 40 vai. atlaidai Maspetho 
par. lietuvių bažnyčioje lap
kričio 28-30 d. d. praėjo labai 
iškilmingai. Tikintieji lankė
si gausiai.

• Dr. P. Vileišis iš Water- 
burio buvo atvykęs į New 
Yorką. Lankėsi lietuviškos 
veiklos reikalais.

• Biruta Ramoškaite, Hart
fordo lietuvaitė, lapkr. 28 d. 
koncertavo New York Times 
salėje. Didžiųjų laikraščių 
kritikai jos balsą ir progra
mos pildymą įvertino palan
kiai.

• Stasys Strazdas, buvęs 
„Naujosios Gadynės” admi
nistratorius, šią savaitę iš
vyko į Bostoną, kur dirbs 
„Keleivio” redakcijoje.

• Irena Pūkaite, gyv. 
Woodhavene, šiomis dieno
mis susižiedavo su jūrininku 
Leona Zatulskiu, kilusiu iš 
New Haven. Deimanto žiedas 
atkeliavo iš užjūrio.

• Vincas Katinas sužeistas 
Pacifiko salų kautynėse, 
vai gavo pranešimą šią 
vaitę.

• Korp. Balys Laučka
mis dienomis iš Alabamos 
perkeltas kur nors į No. Ca
rolina.

Svarbus susirinkimas
Gyvojo Rožančiaus draugi

jos labai svarbus susirinki
mas bus sekmadienį, gruo
džio 5 d., tuoj po mišparų. Vi
sos narės, ypač promotorkos, 
prašomos dalyvauti. Laukia
ma ir naujų narių.

Lapkričio 28 d. draugija 
neteko dviejų narių: tą dieną 
mirė Ona Bielevičienė ir Ieva 
Šebedienė. Savo mylimas na
res atsiminsime maldose.

Rast. J. S.

Pas sąjungietes
Moterų S-gos 29 kuopos 

susirinkimas buvo lapkr. 17 
d. Narės pasižadėjo lankyti 
tada sirgusias nares M. Jan
kevičienę ir O. Bielevičienę 
(ji mirė lapkr. 28 d.). „Ame
rikos” dešimtmečiui paminėti 
paskirta 10 dol. Paskirta au
ka ir Tautiniam Karo Fondui.

Kazakauskams ir Neve- 
rauskams, minint jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tis, surengtos pramogėlės ir 
įteiktos dovanos. Narės buvo 
gausiai susirinkusios jų pas
veikinti.

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

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

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO
323 Berry Str., Brooklyn, N.

Tė- 
sa-

šio-

Lapkr. 17 d. Švedų „Grip- 
sholm” laivas išvyko iš Rio 
De Janeiro į New Yorką su 
1,500 amerikiečių, grįžtančių 
iš Japonijos. Jie iškeisti į 
japonus.

Šv. Rožančiaus dr-jos pra
moga lapkr. 28 d. puikiai pa
sisekė, nes susilaukta dide
lės talkos. Dr-jos pirm. J. 
Staškienė dėkoja visiems do
vanas davusiems, ypač p. 
Rubliauskienei, daug dirbu
sioms Eug. Karpiūtei, Onai 
Žajankauskaitei, seserims 
Tamošaity tems, M. Paulony- 
tei ir — visiems atsilankiu
siems.

Dar tebeserga A. Kulboką, 
J. Ignatavičius ir Luivienė.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs na

mai. Gerose vietose. Patar
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
ko prašo. Apdraudžiu (insu- 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1670
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Geriausias pasirinkimai įŽOSlOS tautos. Ar 
tautų 'pasitikėjimas 
5115 sustiprėjo po Te- 
įsitarimo?
j negalima pasaky- 
Rusija neatsisakė 

mrinių sau padidini- 
prieštarauja Atlan
to dėsniams. Rusija 
ioLietuvos ir jos se- 
įaimynių šiaurėje— 
ir Estijos. Visa ru- 
įganda tebevedama 
Lietuvos pavergimą.

Atsakė Lietuvos Pašalpos Reikalu
Šiomis dienomis Atlantic 

City, N. J., savo posėdžius tu
rėjo Jungtinių Tautų Pašal
pos ir Atstatymo Adminis
tracijos nariai. Šią naują or
ganizaciją sudaro 44 tautų 
nariai, bet jų tarpe nėra Lie
tuvos atstovų. Ryšium su šia 
konferencija, New Yorko 
Lietuvių Tarybos vardu pirm, 
kun. N. Pakalnis buvo nu
siuntęs telegramą, išreikšda- jo atsakymą ištisai:

S. S.
Vyrui dėmesiui

Šv. Vardo draugijos meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 5 d., tuo
jau po sumos. Turime aptarti 
daug svarbių reikalų. Bus 
renkama nauja valdyba. Bu
vo įvykus klaida laiškuose, 
kur paskelbta, kad susirinki
mas bus gruodžio 12 d., o tu
ri būti gruodžio 5 d.

Prašomi visi draugijos na
riai ir parapijos vyrai daly
vauti susirinkime. Po susi
rinkimo galėsim kokią valan
dą pakortuoti, alučio para
gauti.

Maspetho Žinios

mas lietuvių amerikiečių
geidavimą, kad ir Lietuva 
tų pakviesta į naują tarp 
tinę organizaciją.

Praeitą savaitę kun. N.
kalnis gavo atsakymą, Lo konferencija le- 
atsiuntė pats naujosios o -ims aiškią pražūtį, 
nizacijos pirmininkas, L jbet kokius galimu- 
Acheson, Valstybės Seki arai taikai su Vokie- 
riaus padėjėjas, čia ded

The Reverend Norbert Pakalnis, 
Chairman, Lithuanian American Council, 
259 North Fifth Street, 
Brooklyn, New York.

:oma, jei susitarimą 
partneriai ištvers 

jdyje). Pareiškimas 
atžvilgiu davė vil

tosioms tautoms, 
nebus paliekamos di- 
limynų malonei.

_ _ . . « . susitarimai skel- poovem er ,. neJ įj
I have received your telegram of November 11, 1) pavergtų tautų a-ltc 

regarding the situation which has been brought abot kiro deklaracija tuo \p: 
Lithuania as a result of Nazi occupation, and suggesidaug ryškesnė 
that the Minister of Lithuania be invited to partici 
in the work of the present Meeting of the Council of 
United Nations Relief and Rehabilitation Administrafcvergtų tautų išlais-

Representation on the Council of the Administralužgrobty žemių tei- 
at its present Session is limited to the forty-four govj savininkams grąži- 
ments and authorities whose plenipotentiaries signed! 
Agreement at Wshington on November 9, 1943, estabĮ 
ing the Administration. This group consists of the U: 
Nations, signatories of the Joint Declaration of JanuaAgtarimai, mūsų, kaip 
1942, and the nations which have become associated i iliečių, pareiga labai 
them in the prosecution of the war. At present this gr amis jėgomis remti 
is occupied with the establishment of procedures by wljes karines pastan- 
relief and rehabilitation requirements, in a general se fogreičiau susilauk- 
may be most effectively met. You may be sure that tl pergalės. Čia nie- 
procedures will be designed to meet fairly and equit? j 
the relief needs of all areas liberated from the Axis.

Sincerely yours,

užtikrino Japonijos 
i sunaikinimą, bet ir

kokie yra pa.s-

:o greičiau susilauk-

būti perdaug!

rodami karines pas- 
i jose dalyvaudami 

Dean Ache iu ir dvasia, niekada 
------ .. - .Mme ir savo tėvų

s-Lapkričio 21 d. Moterų 
gos 30 kp. turėjo kauliukų ir 
kortų žaidimo vakarą. Visi 
dalyviai buvo patenkinti gra
žiomis dovanomis, kurias pa
aukojo kuopos narės. Pusė 
pelno paaukota parapijai. 
Kuopos pirm. A. Kivytienė ir 
rengėjos labai dėkingos vi
soms aukotojoms ir atsilan
kiusiems. Visi dalyviai 
vaišinti užkandžiais.

Kuopos susirinkimas 
gruodžio 7 d.

Sužeistas karys
Jurgio ir Adelės Gražulių 

sūnus karys Vytautas sužeis
tas Italijoje. Praeitą savaitę 
parvežtas Amerikon, į ligo
ninę. Vytautas labai džiau
giasi, kad jį gali atlankyti tė
veliai. Buvo jį atlankęs 
brolis Alfonsas, parvykęs 
kariuomenės keletai 
tostogų.

Jaunam kariui 
greitai pasveikti, o 
liams — kantrybės.

pa-

bus

dienų

ir 
iš 
a-

linkime 
jo tėve-

100 METŲ SUKAKTIS

Chicagos arkivyskupija 
lapkričio 14 d. šventė 100 me
tų sukakties jubiliejų. Pamal
dos buvo Šv. Vardo katedro
je.

MIRĖ KOMPOZITORIUS

Lapkr. 26 d. palaidotas New 
Yorko šv. Patriko katedros 
įžymus vargonininkas Pie
tro Yon, kompozitorius ir 
chorų vedėjas, 57 metų am-

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue, 

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M.
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų šiem} iš 
lyginimu, plasteriavima, šaligat 

cementavima ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

vių

NAMAI-APDRAUD^
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

žiaus. Naujas vargoninin ^as' 0 n^as, ?e’ 
" TA.. %, n, mmns sielotis hetu-katedros yra Dr. Ch. Cc ™ . T. .

boin. 38 ^be !T Lietu'
’Mausomybės byla. 
- nei menki nepasi- 

1 nei laikini neaišku- 
ali atstumti nuo aiš- 

- b: dirbti ir kovoti 
= lių tautos gyvybės

Saugok Savo Ak
C 00 18-19 d. Brook-

ah w Yorke įvyks „de- 
prižiūrėjima ^lietuvių” suvažia- 

Kokia demokratija 
so šaukėjams rūpi, 
ai parodo vardai 
nine stovi šaukimo

Velionis Yon paliko d; 
bažnytinės ir pasaulinės 
zikos kūrinių.

Teikiamas geriausias
patikrinimas,
AKINIAI prieinamiausion 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši Įstaiga įsteigta prieš 40 met

Stenger & Slenge
optometristas — optika^ jų pakalikų gru-

394-398 Broadway, Brooklyn, N.
žmonėms lietuvių 
^bė ir laisvė nieka-

0
jo. Dabartinio karo
! ir įpusėjus jie bai- 
‘iodžiais plūdo Roo- 
rChurchillą. Šiandie 
Arčiausi” demokra-

® seniai Bimba su 
h-armija” organiza- 
M Rūmų piketavi- 
' Amerika neduotų

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokiu !Anglijai. Jie norėjo

gėrlmų

Juozas Zeidat 
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

įgalės. Jie troško 
tomunistų viešpata-

HAvemeyer 8 - 0259

įmonės šiandie kvie
stos lietuvius į „de- 
T suvažiavimą.

— •F —
*18-19 d. d. Brook- 

didžiausi lie-

FOTOGRAFAS priešai, savo tė- 
65 - 23 GRAND AVENUE &J^avikai ir —

Maspeth, N. Y.
^titamsūnai. De- 
r'Amerikos lietuvių 
p savo vieningą žo-
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