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įdento ir Kongreso 
lose šalies piliečiai 
[pasisakė už preziden- 
geveltą ir demokratų

ŽUVĘ KARIAI

ivimas šį kartą buvo 
Į Turint dėmesy, kad 
Jijonai Amerikos vy- 

GERIAUSIOS RCjjjloterų yra užjūry, ko- 
Lengvl Užkandžiai, Kava, Mm frontuose, balsuotojų 

’•TAT—PTRTnS__VAVADTVma 3 bus pralenkęs 1940 
ekordą. Tada balsavo 
121 pilietis.
pkos demokratija pa- 
visu didingumu. Juk 
nintelė šalis, kuri ir 
etų nesuspenduoja di-

5IAI—PIETOS—VAKARIENE f] 
"MAS gamintas namie U geriatac, 3 
orą vorų. Parengimams priiimj Ji

Juozas Giiį
and Street,

HNINKŲ MIŠIOS n

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

Lt. Tomas Willis iš Taco
ma, Washington.

Ben Taraška
Ill.

J. J. Klemas
N. Y.

W. Balžantis
N. Y.

iš

iš

iš

Chicago,

Yonkers,

Yonkers,

Prez. Roosevelt Išrinktas Ketvirtam Terminui3

---------------------------------------------------------------- 4.

Prancūzai Pakvietė
Roosevelt Paryžiun

čio 5 d. šv. Juozapo 
j e, Brooklyne, BMT 
kai (miesto požemių 
slių) turės bendrą 
uniją ir pusryčius, 

i laikys vyskupas

yra n

PRIAI SAUGOS

M

M

•ičio 7 d. rinkimams 
Brooklyno policija 

izavo tvirtus būrius, 
rižiūrės tvarką prie 
no vietų.

voirhj 
grife l

JŲ FEDERACIJOS 
PRANEŠIMAI 2:15 rd

49 d

te.

ų 8 d. Maspetho lie- 
piliečių klube įvyko 
orko lietuvių politinių 
federacijos susirinki- 
ariame buvo atstovau- 
?ms klubams. Buvo pa-

dar 9 klubai, bet jų nm 
ii nepasirodė. Vadova-, 
m. adv. Stephen Bre
l’., o sekretorium buvo 
stas Theodore Pollack. 
. Bredes papasakojo 
federacijos istoriją ir 
įtė klubų atstovus pa
ti prezidento rinkimų 
mu.
sidėjo draugiški ir iš- 
j pasikalbėjimai. Buvo 

kurie pasisakė už 
y, o dauguma pasisakė 
:>oseveltą; treti pasisa- 
5 neutralumą, nes abu 
.datus laiko tinkamais. 
Lvime, 11 balsų pasisa- 
s Rooseveltą, o 7 baisa- 
ž laikymąsi neutraliai 
1 Federacijos oficialus 
.akymas yra už Roose-

navte

I pilietinės teisės, čia į Serž. H. A. Matelis iš Yon- 
)jams neatimama kers, N. Y. 
usio sprendimo ga-

tuo 
pri-

ir pagerbiama 
tos valia, štai, guber- 
3 Dewey tuojau pa- 
) laimėjusį preziden- 
?sdamas visą tautą 
'Dieviškosios Apveiz- 
boti ir saugoti prezi-

į demokratija ir 
,, kad čia tuojau 
įna

kote

[vos žmonėms reika- 
avairiausia pagalba. 
Tmiausia šiuo metu 
Įūtina ypač vaistai ir 
Įiški reikmenys. Ir 
Į pažymėti, kad nese- 
bnas stambus vaistų 
irs išėjo į Lietuvą. Jį 
į Raudonasis Kryžius, 
įio siuntinio daug rū- 
kunigų Vienybė. Rū- 
įr Lietuvos Pasiunti- 
tunigų Vienybei daug 
įkavo katalikų vysku- 
[visi tie rūpesčiai ap
loti gražiu laimėjimu, 
I Amerikos Raudona- 
Eius pranešė kun. Juo-

‘“'jtaraliui, Kunigų Vie- 
j^Dirmininkui.

E-J 
496 fc'

įtarta ir paremta Klu- 
’ederacijos vardu ruošti 
ly for Roosevelt”. Šios 
albos įvyks šį penkta- 
į, lapkričio 3 d., 9 vai. 
, Maspetho piliečių klu- 
jalėje, 60-39 56 Drive, 
peth, N. Y. Rengėjai 
:čia visus atsilankyti.

Korespondentas

Serž. Jonas Sabaliauskas 
iš Worcester, Mass.

Jonas Grigas iš Nashua, 
N. H.

A. Sakavičius iš Nashua, 
N. H. (mirė Floridos ligoni
nėje).

Korp. Wm. A. Vainorius, 
marinas, iš Pittsburgh, Pa.

Serž. A. Kirbelis iš Pitts- 
buhgh, Pa.

Jonas T. Budrevičius iš 
Mahanoj City, Pa.

Washington. — Prancūzi
jos laikinoji vyriausybė pa
kvietė prezidentą Rooseveltą 
atsilankyti Paryžiuje. Pa
kvietimas įteiktas Washing
tone per Valstybės Departa
mentą.

Kvietime pažymėta, kad 
prancūzai būtų labai laimin
gi, jei Roosevelt sutiktų at- 
atsilankyti ir jei jį atlydėtų 
Valstybės sekretorius Hull.

PUSANTRO MILIJONO 
RADIJO SKELBIMUI

Apskaičiuota, kad prezi
dento rinkimų skelbimams 
per radiją partijos išleido 
mažiausiai pusantro milijo
no dolerių.

STALINAS VIS SAVINASI LIETUVĄ

ričio 5 d. prasidėjo 
btuvai rinkimo vajus.

Įįls dvi savaites. Vi- 
Bendrojo Lietuvai 

^ondo skyriams yra 
j pranešimai su nuro

tai kaip darbą pravesti.
Bijaus metu uoliesiems 
Lkams nereikėtų per- 
Ipintis, kuriais keliais 

to"aukojami rūbai pa- 
[etuvos žmones. Svar
ai, kad šiam rinkimo 
vadovauja Lietuvai 
fondas, kad jis veda- 
int Prezidento Karo 
3 Kontrolės Tarybos 
tą.
puikiai suprantame 

M : amerikiečių susido-
1 ar jų aukos tikrai 

Lietuvos žmones. Tai 
■> klausimas. Bet šian- 

> iau domėkimės abe- 
te. | o daugiau įdėkime

Maskva. — Lapkričio 7 d. 
Sovietų Sąjunga minėjo bol
ševikų revoliucijos 27 metų 
sukaktį. Jos išvakarėse kal
bėjo pats Stalinas. Savo kal
boje jis pažymėjo, kad šių 
metų vasaros mūšiuose rusų 
kariuomenė užmušė ar ne
laisvėn paėmė daugiau kaip 
790,000 vokiečių. Iš viso rytų 
fronte, sakė Stalinas, Vokie
tija neteko 8,590,000 karių. 
Pabrėžė, kad Pabaltijy vo
kiečių liko tik Liepojos apy
linkėje, vakarinėje Latvijoje.

Stalinas pranešė, kad Balt- 
gudijos fronte šių metų va
sarą žuvo 540,000 vokiečių.

Savo kalboje Stalinas iš 
pradžių pabrėžė, kad iki šių 
metų Rusija „vedė karą prieš 
vokiečius be rimtos Sąjungi
ninkų paramos.” Jis aukštai 
įvertino raudonosios armijos 
atliktus žygius ir visų gyven
tojų ištvermę. Jis kalbėjo 
apie „sovietinį patriotizmą”. 
Toliau pasakė, kad „Sovietų 
Sąjungos žmonės gerbia už- i tų pakankamai jėgos užpuo- 
sienio tautų teises ir nepri-1 limui atremti.

't FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Lapkričio 7 d. Amerikos piliečiai turėjo karo meto rin
kimus. Rinko savo šalies prezidentą, viceprezidentą ir Kon
gresą. Rinkimai praėjo didžiule demokratų partijos pergale.

Prezidentu vėl išrinktas, jau ketvirtam terminui, 
Franklin Delano Roosevelt. Drauge su juo išrinktas vice
prezidentu senatorius Harry S. Truman iš Missouri.

Kongreso abeji rūmai bus demokratų partijos kontro
lėje. Senate demokratai atlaikė savo didžiulę persvarą, o 
Atstovų Rūmuose — padidino. Atėmė demokratai iš res
publikonų ir kelias gubernatorių vietas.

Rašant šiuos žodžius dar nebuvo žinomi galutiniai rin
kimų daviniai. Jie bus žinomi tik už kelių savaičių, nes 
- *ne visose valstybėse karių

balsai skaitomi tuo pačiu 
laiku. Bet balsavimo skaičia-De Gaulle Dovanojo

Komunistu Vadui t“tbatųsa negalės pakei5‘

GAUDO ŠUNIS

ew Yorko miesto polici- 
nejuokais pradėjo šunų 
Ižioklę. Šunims gatvėse 
savininko ir dirželio neva- 
pasirodyti. -

F — • —
reikia sėkmingai ves- 
žiu rinkimo vajų, la- 

, ikų pavyzdį rodo 
lV orto lietuviai. Ten jie 

į savo miesto ma- 
paprašė atkiros pro- 
jos rūbų vajaus rei-

Tag g 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
kontraktoriai

Ltlieka mūriniu namu slėnu B- 
^ginimą, plasteriavinų, 
ių cementavimą ir kt

293 MAUJEK ST, 
BROOKLYN «, N. I.

eporto mayoras mie- 
akino lietuvių prašy- 
proklamacijos turi- 
paskelbtas šioje „A- 

” laidoje, 5 puslapy- 
;ėtų ja susidomėti ir 
naudoti. Su ja gali
nėti ir kitų miestų va- 
palankumą Lietuvai.

[amai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar ptf' 
oti namus, arba kai reiks* 
iga apdrauda (insurance)) 
ilonėkite kreiptis žemiau 
žymėtu antrašu, kur 
iloniai ir gerai patarnaus-

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & 
656 85th St, Woodhaven 
<Prie Forest Parkway Stoti®1

~’—nnia7 -1896

mas turėjo ko pasi- 
Į revoliucijos 27 me- 

Erties iškilmėse. Jo va
rna Sovietų Sąjunga 
t yra didžiulė pajėga 
^Europoje, bet ir vi- 
tsaulyje. Ta jėga kas-

1 j deja.
al tas kalbėjo apie So- 

prą taikos visam pa
lši apie norą gyventi 
ir draugiškume su

Gubernatorius Thomas E.
„ Generolas. Dewey, respublikonų kandi-

Charles de Gaulle, laikinosios i datas, jau pasveikino prezi- 
prancūzų vyriausybes galva,, dentą Rooseveltą ir palinke- 
nutare suteikti, amnestiją | jo jam gerjausį0 pasisekimo, 
prancūzų komunistų partijos 
vadui Maurice Thorez.

Karui kilus, Thorez buvo 
Prancūzijos komunistų par
tijos generalinis sekretorius, 

i Jis buvo pasisakęs prieš 
prancūzų karą su vokiečiais. 
Kadangi buvo karinio am
žiaus, todėl buvo mobilizuo
tas, bet iš kariuomenės pa
bėgo ir atsidūrė Maskvoje. 
1939 m. lapkričio 28 d. pran
cūzų karo tribunolas pasmer
kė Thorez kaip dezertyrą.

Komunistai paskyrė Tho
rez savo atstovu į Pataria
mąją Tarybą, kuri iki visuo
tinių rinkimų pavaduos 
Prancūzijos tautos atstovy
bę.

Paryžius. —

klausomybę ir visada parodė 
esą pasiruošę gyventi taiko
je ir draugiškume su kaimy
ninėmis valstybėmis”. (Bet 
čia Stalinas nė žodeliu neuž
siminė, kad Rusija šio karo 
pradžioje puolė Lenkiją, Suo
miją, Lietuvą, Latviją, Esti
ją... Red.)

Toliau Stalinas prisiminė 
Teherano konferenciją ir pa
žymėjo, kad jos nutarimai 
buvo pravesti gyvenimam 
Jis palankiai kalbėjo apie 
Dumbarton Oaks konferen
ciją, pažymėdamas, kad pa
siekta susitarimo 90 nuošim
čių, ir tik dėl mažmožių ne
susitarta.

Baigdamas kalbą, Stalinas 
kalbėjo apie ateities pasaulį, 
apie priemones taikai išlai
kyti. Ir čia jis pavadino Ja
poniją užpuolike.

Jis pasisakė už įsteigimą 
tokios tarptautinės organiza- 
cijos kuri gintų taiką ir už-lnavičiusir j Arlausk e . . _ . u 4
tikrintų saugumą, kuri ture- — didžiules Amerikos ir Lie- vill Lietuvoje pagalbos šauk- mą. Pirmajame (Teherane) I 4--ii rvn Irnnlrnmni -iSrrrAo -įTryvMirv ___ ir ----- t 1mY»iYiill nlonil

BOSTONO LIETUVIAI T. K. F. PARADE 
ATVAIZDAVO LIETUVOS KANČIAS

LBostone National War 
Fund vajus prasidėjo didžiu
liu paradu gatvėje spalių 29 
d. Buvo pakviesti ir lietuviai
— BALF skyriai®. Prasidėjo 
ir piliečių dr-jos valdyba. 
Per 4 dienas lietuviai suor
ganizavo puikų pasirodymą
— gausiausią ir geriausią iš 
visų tautinių grupių.

„Help Lithuania”
Lietuvių priešaky, trispal- sekcija nusitęsė per visą 

ve persijuosęs, ėjo Jonas bloką. Jai parado rengėjų 
Kasmauskas. Saldžiausios tarP® atstovavo Dr. P. Jak- 
Širdies d-jos vyrai nešė pui
kų parašą: Help Lithuania.' 
United Lithuanian ]

Sekė grupė iš 30 vaikučių 
lietuviškuose kostiumose (O. 
Ivaškienės). Paskui juos ėjo 
ryškiame žemaitės kostiume 
tipinga 
Svilienė, 
niuką ir 
jaunimo
pat lietuviškuose kostiumuo- 

! se. Po jų ėjo būrelis įvairių 
' organizacijų atstovų. Lietu-

žemaitė Petronėlė 
vedina 4-5 m. ber- 

mergaitę. Sekė 8 
ratelio narės, taip

RUSAI KAUNASI PRIE BUDAPEŠTO

Londonas. — šios savaitės 
pradžioje rytų fronte nebu
vo jokių atmainų.

Budapeštas, Vengrijos sos
tinė, yra rusų beveik apsup
tas, bet jam ginti vokiečiai 
atsiuntė papildomų dalinių. 
Didesnei kautynių eigai kliu
dė didelis lietus, bet tuo pa
sinaudojo rusai ir atsigabeno 
daugiau artilerijos.

kaimyninėmis valstybėmis.
Pagaliau, ir Japoniją jis 

viešai pavadino užpuolike.
Visa tai gražu. Bet ar gali

ma tikėti tos kalbos nuošir
dumu?

Maršalas Stalinas savo 
kalboje Lietuvą, Latviją ir 
Estiją vadino sovietinėmis 
valstybėmis, Sovietų Sąjun
gos dalimis. Jis negali neži
noti, kad jo vadovaujama 
raudonoji armija 1940 metų 
birželio mėnesį okupavo sa
vo kaimynes valstybes, kad 
Lietuva niekada nenorėjo ir 
nenori jokiam savo kaimynui 
vergauti nei priešu būti.

Vilniun, Kaunan ir į kitus 
miestus Sovietai atvežė rau
doną vėliavą su kūju ir prie
kalu. Ten trispalvė negali pa
sirodyti. Bet Lietuvos tris
palvė garbingai pripažįsta
ma Washingtone, čia yra 
Lietuvos žmonių ir jos drau
gų labai didelė viltis.

Ir vėl Susitiks 
Trys Vadai

Washington. — Čia rimtai 
kalbama, kad netrukus įvyks 
naujas Roosevelto, Churchil- 
lio ir Stalino nauji pasitari
mai. Antrasai šių vyrų su-

mauh.
I Tai buvo puikus lietuvių 

uLlld Lithuanian Relief pasirodymas, kurs kartu per-, . . .
FiinH nf Amprira Prio-a davė demokratiniam pašau-1 sitikimas daugiausia palies- Amer ca. b. G ga dikutorių žudomų lietu_ tų pokarinį bendradarbiavi

tuvos vėliavas. Sekė vežimas, sm^ — Help Lithuania! susitarta dėl karinių planų, 
vaizduojąs tragišką Lietuvos - 
padėtį. Jo šonuose visų akis 
vėrė ryškus parašas Help, 
Lithuania.

Ant vežimo buvo apdegu
si, apgriauta lietuvio grįtelė, 
prie kurios sėdėjo su trimis 
mažais vaikučiais lietuvė 
(Tumavičienė) ir ištiesus 
rankas šaukėsi pagalbos. Ten 

Rytprūsiuose jokių per- stovėjo tautiniame kostiume 
mainų neįvyko. Latvijoje vo- lietuvaitė — Baliukonytė ir didelės pastangos sunaikinti 

ir amerikietė — Gailiūtė. Prie japonų aviacijos jėgas, ku- 
|jų, lietuviškų spalvų kostiu-|rios duoda pagalbos japonų 
me stovėjo viešnia iš Mon- daliniams Leyte saloje.

Iš viso per dvi dienas, lap
kričio 4 ir 5, priešas neteko 
440 lėktuvų, kurių 327 sunai
kinta žemėje ir 113 nušauta 
ore. Per dvi dienas priešo lai
vų nuostolis pasiekė 30.

Manilos uoste Amerikos 
lakūnai užklupo grupę prie
šo laivų, kurių keliolikai ge
rai pataikė.

Leyte saloje japonai su
stiprintomis jėgomis atspa
riau mušasi vakarinėje salos 
dalyje. Bet jų antpuoliai at
remti su dideliais nuostoliais 
priešui.

FILIPINUOSE KAUTYNES DIDĖJA
 ♦--------------------------------------------------------

Budapešto gatvėse, prane
šama, vyksta kautynės tarp 
vokiečių ir jiems pataikau
jančių vengrų iš vienos pusės 
ir kovojančių vengrų iš kitos.

Pearl Harbor. — Admiro
lo Halsey vadovaujamo lai
vyno lėktuvai sėkmingai puo
lė Filipinuose pietinę Luzo- 
no salos dalį. Lapkričio 5 d. 
bombardavimuose nuskan
dinti 249 lėktuvai. Čia buvo

Rusijai Trūksta 
Daug Maisto

kiečiai tebera Liepojos 
Auce apylinkėje.

Graikija Pilnai 
Išlaisvinta

me stovėjo viešnia iš Mon
treal, Canada, Rūtelė Kilmo- 
nytė. Vežimo prieky buvo 
Lietuvos žemėlapis.

Roma. — Sąjungininkų 
štabas pranešė, kad Graikija 
visiškai išlaisvinta lapkričio 
4 d.

Anglijos žvalgai lakūnai 
niekur nebepastebi jokių 
pėdsakų vokiečių, kurie čia 
siautė nuo 1941 m.

ANGLŲ ANGLIAKASIAI 
UŽ VIENYBĘ

Londonas. — Anglijos an
gliakasiai balsavime pasisa
kė už sujungimą visų anglia
kasių unijų į vieną uniją. Iki 
šiol tos unijos atskirai veikė 
Anglijoje, Škotijoje ir Vali- 
joje. Suvienytai unijai pri
klausys 700,000 angliakasių.

Už unijų sujungimą balsa
vo 430,630 angliakasių, o

FISH PRAKIŠO

Respublikonas Hamilton 
Fish, išbuvęs Kongrese 24 
metus, lapkričio 7 d. rinki
muose pralaimėjo. Jis siekė 
trylikto termino. Prieš jį ėjo 
Augustus W. Bennet, taip 
pat respublikonas, bet ėjo de
mokratų, nepriklausomų ir 
liberalų sąrašu.

Fish buvo pagarsėjęs kaip 
įžymiausias izoliacionistas.

ANGLŲ KARALIENĖS 
TĖVAS MIRĖ

Londonas. — Lapkričio
Škotijoje mirė

7
d. Škotijoje mirė lordas 
Stratmore, Anglijos karalie
nės Elzbietos tėvas, sulau
kęs 89 metų. Prieš kelias die-

___,__ o_ _£, _ nas mirė karaliaus Jurgio te-_______ o-j-,____ j___ -____  
prieš — 39,464. Unija siek- ta princesė Beatrice, garsio- rika pradėjo pasitarimus su 
sianti, kad anglių kasyklos sios karalienės Viktorijos Turkija dėl Dardanelių są- 
taptų visuomenės nuosavybe. | duktė. šiaurio naudojimo ateityje.

Washington. — Pik. Olm
stead, karo maisto vadybos 
pareigūnas, nurodė, kad Ru
sijos maisto padėtis yra „ne
įtikimai sunki”. Jo nuomone, 
Rusijai reiks Amerikos mais
to dar per trejis metus po 
karo Europoje.

Olmstead pareiškimu, Ru
sijos žmonės šiuo metu mai
tinasi išimtinai juoda duona, 
virtomis bulvėmis ir kopūs
tais.

SULAUKĖ KETVERTUKO

Mrs. Joseph Cirminello 
Philadelphijoj lapkr. 1 d. pa
gimdė 4 vaikus: 3 mergaites 
ir 1 berniuką. Kūdikiai tvir
tai laikosi, motina sveika, 

i Šis ketvertukas „atkeliavo” 
Vienoje vietoje Amerikos | °PeraciJos keliu.

keli daliniai buvo japonų ap-| 
supti. Pagelba jiems nega
lėjo ateiti. Buvo daug aukų, 
bet vis dėlto priešas atrem
tas.

Gvatemalos Valdžia

Londonas. — Čia patiki
mas žinių šaltinis paskelbė, i 
kad Anglija, Rusija ir Ame-

Washington. — Amerikos 
vyriausybė pripažino Gvate
malos vyriausybę, kuri atėjo 
galion revoliucijos keliu šių 
metų birželio mėn.

Revoliucinė vyriausybė pa
žadėjo, kad netrukus bus vi
suotiniai rinkimai.

prašydamas Dievo pagelbos.
Franklin Delano Roosevelt 

gimė 1882 m. sausio 30 d. Jo 
tėvai — Sarah ir James Roo
sevelt. Kolegijos kursą bai
gė Harvarde, o teisių moks
lus — Columbia universitete. 
Advokato praktiką pradėjo 
1907 m. Apsivedė jis 1905 m. 
kovo 17 d.

Politikoje pradėjo veikliai 
dalyvauti anksti. 1912 m. bu
vo išrinktas į New Yorko val
stybės senatą, kur greit pa
sižymėjo. Tais pačiais me
tais daug dirbo, kad Wood- 
ron Wilson laimėtų demokra
tų kandidatūrą prezidento 
vietai.

1917 m. Rooseveltą Wilson 
paskyrė Laivyno pasekreto- 
rium, kurio pareigas eida
mas jis lankėsi Europoje pir
mojo pasaulinio karo metu.

1920 m. buvo demokratų 
partijos kandidatu viceprezi
dento vietai. Lankėsi po visą 
Ameriką, sakydamas kalbas. 
Demokratai tada nelaimėjo.

1921 m. rugpiūčio m. Roo
sevelt sunkiai susirgo para
lyžiumi. Turėjo ketveris me
tus ryžtingai gydytis. Bet 
1925 m. jis laimėjo kovą 
prieš ligą. Ir vėl grįžo į po
litinę veiklą.

1928 m. jis daug dirbo ve- 
lionies Alfred E. Smith rin
kimų kampanijoje ir drauge 
ėjo į New Yorko gubernato
rius. Roosevelt buvo išrink
tas New Yorko gubernato
rium, kurio pareigoms buvo 
perrinktas 1930 m.

1932 m. Roosevelt laimėjo 
demokratų partijos nomina
ciją prezidento vietai. Jam 
teko kandidatuoti prieš pre
zidentą H. Hooverį. Jo va
dovybėje demokratai laimė
jo labai stambiai tada. 1936 
m. Roosevelt ėjo antram ter
minui. Respublikonų kandi
datas tada buvo Kansas gub. 
Landon.

1940 m. Roosevelt tapo pir
mutiniu Amerikos preziden- _ 
tu, išrinktu trečiam termi
nui. Jo oponentas buvo ve
lionis Wendell L. Willkie. Ta
da Roosevelt buvo išrinktas 
trečiam terminui 27,243,466 
balsais prieš 22,304,755.

Šiemet nuo pat pradžių 
atrodė, kad Roosevelt vėl bus 
demokratų kandidatu. Jis 
buvo pasirinktas demokratų 
konvencijos Chicagoje beveik 
vienbalsiai.

Rinkiminę agitaciją Roo
sevelt pradėjo labai vėlai, 
pradėdamas ją kalba per ra
diją. Po to jis pasakė kalbas 
New Yorke, Philadelphijoje, 
Chicagoje ir Bostone. Pasku
tinė jo kalba buvo iš Hyde 
Park, jo namų, lapkričio 6 d., 
rinkimų išvakarėse.

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

. pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.ATSAKĖ PREZIDENTO VARDU
Spalių 17 d. iš New Yorko buvo nusiųsta prezidentui 

F. D. Rooseveltui telegrama, kurioje pasisakyta Lietuvos, 
. Latvijos ir Estijos respublikų reikalu ir prašyta prezidento 

paramos lietuvių, latvių ir estų tautoms išgelbėti. Telegra
mą pasirašė Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Leonardas, 
Šimutis ir latvių ir estų amerikiečių organizacijų įgalioti
niai. Telegramos pilnas tekstas buvo paskelbtas „Ameri
koje”, spalių 20 d. numeryje.

Šiomis dienomis atėjo atsakymas, kurį pasirašė Vals
tybės Pasekretoris Breckinridge Long. Tai tas pat asmuo, 
kurs rugsėjo 26 d. Valstybės Sekretoriaus Hull įgaliotas 
Valstybės Departamente priėmė lietuvių, latvių ir estų 
amerikiečių įgaliotinius, įteikusius papildomas žinias apie 
Pabalčio padėtį ir paprašiusius vyriausybės dėmesio ir a- 
titinkamų žygių.

Štai atsakymo, parašyto lapkričio 2 d., pilnas tekstas:

„My dear Mr. šimutis:
„I have received, by reference from the White House, 

the telegram of October 17, 1944, setting forth the views 
of the Conference of Representative Organizations of Bal
tic Americans held in New York City regarding conditions 
in the Baltic States.

„The many serious and complicated questions grow
ing out of the situation in the eastern European area are 
receiving the constant attention of the appropriate officials 
of this Government. As I pointed out on September 26, 1944, 
at the time the representatives from the Lithuanian-Ameri
can Information Center submitted the supplementary me
morandum and petition of the United Organizations of 
Americans of Lithuanian, Latvian and Estonian Extrac
tion, this Government will give the most careful and sym
pathetic consideration to all proposals which might exert 
a helpful and constructive influence in this area.

„In connection with the suggestion that there be es
tablished an Inter-Allied Control in the Baltic States, you 
of course realize that this area is now a zone of active mi
litary operations in the Soviet war theatre.

I assure you that the principles enunciated in the At-1 
lantic Charter constitute an expression of the fundamental 
objectives toward which the policies of this government 
are being directed, and that the Charter sets the course 
toward the attainment of the announced objectives of the 
American people to bring about a just and lasting peace.

„Sincerely yours,
Breckinridge Long,

Assistant Secretary”.

— Girdžiu žodžių tonus ’ yra linkęs į savęs išskleisdi- 
skambant, viliojant mane į nimą. Kaip švieži naujiena, 
kilniausias minties pilis, ža- gardūs plepalai, turi būti tuo- 
dant linksmybės, džiaugsmo jaus perduoti kaimynui, taip 
ir pamokymo kelius. Pilnai lygiai ir su gėriu ir mokslu, 
pasiduodamas jų vilioji- Jų negalima laikyti užrakin- 
mams, kopiu mūzų nurody-' tus po žieve, nes visas jų ge
tais takais, kol tampu įkūny- rūmas yra vidury. Jie turi 
tas jų dvasioje, štai kokį di
dį patraukimą teikia spaus
dintas žodis, kurį sutinku 
knygų lapuose. Jų prieglobs
ty ne vieną malonią valan
dėlę esu praleidęs. Tikiuos 
ateity taipogi pasidalinti jų 
gerybėmis, kadangi yra daug 
palocių, kad tiesiog sunku iš
sirinkti, kuriame vaikščioti. 
Ir prieiname prie klausimo: 
Ką skaityt ar neskaityt.

Dėdė Antanas Večkys daž
nai pradėdavo savo aiškini
mus šiuo įžanginiu būdu. Jis

būti išdalinami ir pasidalinti. 
Koks gali būti gėris, koks 
mokslas, jeigu negalima juo 
su kitu pasidalinti? Kaip 
džiaugsmas, pasidalintas su 
draugu, tampa dvigubai di
desnis, lygiai atsitinka ir su 
mokslu.

Tai suprato viduramžio 
vienuoliai ir todėl nesigailė
jo paaukoti net visą gyveni
mą vien knygų perrašinėji
mui. Jeigu šie tamsuoliai, 
kaip jie dažnai vadinami, ne
būtų pasidavę šiam darbui, 

gerai žinojo, kad įžanginiai sunkiai būtų išlikę toki didi 
žodžiai turėjo taip stipriai ir genijai, kaip šv. Albertas Di- 
magnetiškai pritraukti skai- dysis, Šv. Tomas ir kiti. Tie- 
tytoją, kad pastarasis no- sa, pastariesiems kelias jau 
roms nenoroms tęstų toliau.' gan tvirtai buvo ištrepentas 
Čia jis pradės rašinėlį vilio- pirmųjų tyrinėtojų nuo Pla- 
jančiu šūkiu, kitur prikal- tono, Aristotelio laikų, bet 
bins skaitytojo dėmesį mei- šie neturėjo laimės atspaus- 
liais skambančiais žodžiais, dinti savo mintis gyvomis 
trečioj vietoj perblokš skai- raidėmis, greitu dabartiniu 
tytoją grynu paradoksu. To- spausdinimo procesu. Jų dar- 
dėl aišku, kodėl jo įžanginiai 
žodžiai šiame straipsnelyje, 
kurį pats radau dėdės juod
raščiuose ir kurį, be abejo
nės, dėdė netikėjo atspaus
dinti, pilni šio poetinio įdai- 
linimo.

Toliau dėdė kalba:
— Pirmiesiems žmonėms 

šie žodžiai, skaityt ar ne
skaityt, nenešė keblios prob
lemos. Visas jų mokslas, vi
sos jų žinios, tradicijos ir pa
likimai, buvo perduoti tėvų 
vaikams, gyvu žodžiu. Nuo 
Adomo laikų iki pirmutinės 
raidės išlipdinimo akmenyje 
visas žmonių mokslas 
užlaikomas atmintyje 
tiesiog pamirštamas, 
negu žmonėms kilo į 
ilgiau užlaikyti mokslą raš
tu, tol jų civilizacija ir kul
tūrinės jėgos išvystymas 
žengė straigės smarkumu, niai laikotarpiai, kaip rene- 
Sykį bandę apčiuopamu pa- sansas Italijoje, Shakespea- 
vidalu perduoti savo žinias 
ateinančioms kartoms, ne
grįžo jau į primityvią padė
tį.

Šiurkštaus kūgio ar pa
veikslais rašymo laikotarpio 
žymiausi mokslininkai buvo i

nenorėtų praleisti neskaitęs, 
dvidešimto amžiaus žmogus 
taipogi turi kopti su milži
nišku skaičium žurnalų ir 
brošiūrėlių.

Šiandien tad ne toks didis 
ir verkiantis yra klausimas, 
ką skaityti, kaip tas, ką ne
skaityti. Be abejonės, visa 
spauda, kuri išeina iš spaus
tuvių, šiais laikais nepasi
stengia ilgiau kaip metus už
silikti; ji yra tokia nesvar
bi ir bendrai nereikšminga 
visuomenei. Tat, norintis 
nors viršutiniškai susipažin
ti su dienos klausimais, as
muo turi šiek tiek laiko pra
leisti ir trumpą laiką gyvuo
jančioms knygelėms.

Kai kurie rašytojai yra net 
sustatę taisykles, kaip dau
giau ir greičiau perskaityt 
straipsnių ir knygų. Jeigu 
pagal jų nurodymus skaity
tojas nebepasistengia per
skaityt keturių ar penkių 
šimtų žodžių į minutę, tai jis 
skaitomas kaip mažo masto 
skaitytojas. Jų būdas pagrįs
tas tuomi, kad tik svarbes
nieji žodžiai, tai yra, rakti
niai, turi būti perskaitomi. 
Kitus protas gali pridėti. Ar 
šis metodas vertas sekimo ar 
vengtinas, kiekvienas sau ga
li išspręsti. Man rodos, rašy
tojams tada užtektų vien su
rašyti visus „raktinius” žo
džius ir palikti straipsnį skai
tytojams išpildyti. Bet klau
simas yra, ar visi yra linkę 
į tokių galvosūkių išsprendi
mą. Man duok straipsnį, iš
dailintą gražiu stiliumi bei 
kilniomis mintimis ir aš kiek
vieną žodį perskaitysiu, ly
giai kai bitė iščiulpia visą 
medų ne tik iš gražios ir kve
piančios gėlės, bet ir iš ne-

ŠALPOS FONDAS PRAŠO TALKO NAMINIS V
aukščiausiųjų ka 
ribų srityje
Reguliavimo Į; 

^eša, kad vadovau 
įto prekybininkt 
j ir vartotojų org 
į toliau tęsia i 
įusiųjų kainų ribų

Lietuvai šelpti Fondo veikla Skyriui įsteigti reikia i 
-----------  žiausia septynių narių, įi 

Per pirmus savo veiklos kėjusių po $2.00 per mei 
du mėnesius, t. y. iki spalių Bet kurios organizacijos 
mėnesio pabaigos, Bendrasai gi gali būti BALF skyrių 
Lietuvai šelpti Fondas spėjo riais; jos moka po $5.00 
įregistruoti 55 skyrius. Greit metus. Skyrių steigiant t: 
bus įregistruoti dar 15 jau gi reikia tuojau išrinkt 
įsteigtų skyrių. Stipriausia drabužių rinkimo komis s patobulinti ir si 
išsijudino Chicagos, New BALF nariais gali būti i pirkėjų dėmesiui 
Yorko ir Pittsburgho apylin-■ tautybių ir visų tikybų jis.
kės, o taipgi Connecticut,' politinių pažiūrų žmonės. :jrai paskelbtas prt 
Massachusetts ir New Jer- geidautina įtraukti į įj-vartotojų prie
sey valstybių lietuviai. Įsis- ’ skyrius ko daugiausia į į vajus yra misti 
teigė skyriai ir mažutėse pa-' rios kilmės amerikiečių, y ^tikslus: 
kraščių kolonijose, kaip Los įtakingų vietos visuomi 
Angeles, Calif., Rumford ir je. 
Lewiston, Maine. Bet maža 
girdisi apie šalpos veiklą 
gausiose kolonijose Michiga- 
no, Rytinės Pennsylvanijos, 
Indianos ir daugelių kitų vai- ■ 
stybių.

pirkėjų dėmesiui

Jįi paskelbtas prt

įs vajus yra nust;

atkreipti visuome 
.faktą, kad mums 
peš akis pats si 
a perijodas kovoje 
<nimo brangumo k

Kaip įregistruoti BAL 
Skyrių

Naujai įkurto skyr: 
raštininkas tuojau siui 
BALF raštinei į New Yo 
savo skyriaus visos v 

Kaip įsteigti BALF skyrius jr ]
BALF raštinė New Yorke adresus ir tikslų savo m 

visų miestų veikėjams siun-Į skaičių. Narių vardai ir 
čia įstatus ir kitas informa- resai laikomi skyriaus ži 
cijas apie skyrių steigimą ir je. Kartu siunčia čekį a 
jų veiklą. Reikia tik kreiptis money order vardu Un i P svarbu bend 
ir reikalauti tokių informaci- Lithuanian Relief Fund nor^b išvengti 
jų. Rašyti galima lietuviškai 
arba angliškai.

— — įįsto krautuvėse išs
’ ■ r cypiausiųjų kainų

rūbų rinkinio komis toklose, ™.t(
^krienam pirkėjui 
saku perskaityti.
įbrėžti, kad tiek j 
dek maisto krautu

s bei pokarinio ekoi 
chaoso.

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Nenutrūkstanti eilė Šv. Mišių už Lietuvos Laisvę!
(Nuo vasario 16 d. 1944 iki vasario 16 d., 1945)

Lapkričio 17 — Šv. Kazimiero par., Worcester, Mass.
Lapkričio 18 — St. Robert’s Hall, Pomfret Centre 
Lapkričio 19 — Šv. Vincento par., Pittsburgh, Pa. 
Lapkričio 20 — Šv. Kazimiero par., Nashua, N. H. 
Lapkričio 21 — Šv. Andriejaus par., Phila., Pa. 
Lapkričio 22 — Seserų Kazimieriečių vienuolyne, Chicago 
Lapkričio 23 — Šv. Kazimiero par., New Haven, Conn.
Lapkričio 24 — Seserų Kazimieriečių vienuolyne, Chicago 
Lapkričio 25 — Šv. Kazimiero par., Nashua, N. H. 
Lapkričio 26 — Šv. Vincento par., Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 27 — Seserų Kazimieriečių vienuolyne, Chicago 
Lapkričio 28 — Šv. Juozapo par., Phila., Pa.
Lapkričio 29 — Seserų Kazimieriečių vienuolyne, Chicago 
Lapkričio 30 — Seserų Kazimieriečių vienuolyne, Chicago 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

1 — Šv. Kazimiero par, Nashua, N. H.
2 — Šv. Petro ir Povilo par., Homestead, Pa.
3 — Šv.Pranciškaus par., E. Chicago, Ind.
4 — Šv. Petro ir Povilo par., Chicago, Ill.
5 — Šv. Petro ir Povilo par., Chicago, Ill.
6 — Šv. Jurgio par., Cleveland, Ohio
7 — Aušros Vartų par., Chester, Pa.
8 — Šv. Kazimiero par., Nashua, N. H.
9 — Šv. Vincento par., Girardville, Pa.

10 — B. V. M. Užgimimo par., Chicago, Ill.
11 — Šv. Kazimiero par., Montreal, Canada
12 — Šv. Antano par., Chicago, Illinois
13 — Visų Šventų par., Chicago, Illinois
14 — Švento Kryžiaus par., Dayton, Ohio
15 — Šv. Antano par., Ansonia, Conn.
16 — Šv. Kazimiero par., Paterson, N. J.

Maldų Vajus už Lietuvą
Kankinių sūnūs meldžiasi už Lietuvą!

Dešimt mylių nuo EI Paso miesto, Texas valstybėje, 
gyvena būrelis Meksikos jėzuitų. Jie atvyko čia didžiųjų 
prezidento Calles persekiojimų laikais. Ne vienas jų turi 
už tikėjimą kraują išliejusių brolių ir seserų. Vienas tėvų 
pats aštuonis kartus buvo kalėjime, o paskutinį sykį net 
mirti pasmerktas.

Kun. J. Kidykui teko laimės pagyventi pora savaičių 
su tais kankinių giminaičiais ir papasakoti jiems apie Lie
tuvos katalikų vargus bolševikų vergijoje bei naujai gre
siantį visiško tautos išnaikinimo pavojų. Tie Meksikos vie-

buvo 
arba 
Pirm 
galvą

bai pasiliko ainiams papyre, 
rankomis išrašytame. Kiek 
laiko ima išrašyti knygą ir 
kaip ilgai toks raštas užsi
laiko, gali paliudyti kiekvie
nas, kuris yra mėginęs išsi
lavinti šiame darbe.

Guttenbergo kilnojamos 
medinės raidės įamžino kny
gų, rašyto žodžio vertę. Nuo 
penkiolikto šimtmečio kny
gos didžiausiu laipsniu dau
ginosi. Ne, jos ne staigiai už- r______ _ ___ _ _ _
plūdo visuomenę. Ne,_ spauda dailios. Medus yra jos sieki-
tą pačią medžiagą įdėjo, į di
desnio žmonių skaičiaus ran
kas. Ir tik tuomet ugnies 
greitumu pradėjo žengti kul
tūra. Literatūriniai veikalai 
padaugėjo taip, jog kiekvie
na tauta ir valstybėlė galė
jo pasigirti garsiu poetu, is- į jokįos protinės ar kultūrinės

America, Ine. Prašoma 
siųsti pinigų laiškuose, 
iš to gali kilti nepatogi imti prekybos įmoi 
ar klaidų. New Yorko ofi -.omenę, kad demok: 
gavęs valdybos narių są 
tą ir narių mokesčius, i ąli būti vien tik v 
pina iš savo Centro sekr 
rėš Chicago j e naujam s jtūti bendruomenės 
riui numerį, kuris pavadi a asmens atsakom 
čarterį, nes atskiro čarft 
skyriams nereikia. Tuo
skyrius laikomas jau įre jiay Nustatymo Vad 
truotu, nariai gauna kort
ir gali legaliai veikti. bendradarbiavir 
rius negauna registrat įdybos ir vartotojų, 
numerio, kol neatsiunčia 
rių mokesčių. Nario kc 
les skyriaus sekretorius 
ba iždininkas laiko sau 
ir duoda jas tiktai pilnai 
simokėjusiems nariams, 
jos yra gautų pinigų pa 
tavimo ženklu. Korteles 
sirašo skyriaus pirminii

i ir sekretorius. Pavienių 
rių korteles, kurie neprik

dos, bet ne tokios aiškios, 
kaip pirmaeilių knygų. An
traeilės knygos (tokių auto
rių, kaip Freud, James Joyce, 
Carl Marx, Marcel Proust, D. 
H. Lawrence, Nietchze, W. 
James, Schopenhauer, John 
Dewey, H. G. Wells, W. Far- 
rel) tuomi mums naudingos, 
kad jos mums labai aiškiai 
pažymi iškrypimo takus, ne
mažo skaičiaus pamėgintus 
ir rastus kenksmingais sielai, 
asmeniui ir visuomenei. Jų 
lapai parodo mums tuos šun
takius, kuriems pasidavęs 
asmuo gali suklupti į amžiną 
bedugnę, į pragaištingas gel
mes. Jų dėka, mes galime 
žengti gyvenimo kelionėje 
tiesiog, lydimi vien tiesų 
skelbėjų.

naudos skaityme. Tiesa, ne-' Jeigu vardinčiau geriau- ^skvdams ^raš^Fa 
mažas skaičius knygų yra šio sias knygas, tai pradėčiau su' fisfJNew Vorke 
pobūdžio, būtent, grynai Nauju Testamentu ir Senuo-Į '
lengvos medžiagos kupinos ju, žodžiu, pastatyčiau prie- 
ir nereikalaujančios gilaus šakyje šventąjį Raštų, Amži- 
įsitempimo ir visų protinių nos Tiesos parašytą.' Toliau 
jėgų sukaupimo. Tat kiekvie-, šias išvardinčiau: Aristote- Į 
noj geroj knygoj glūdi koks 
nors pamokymas, tiesos pa
brėžimas ar kokio nors dės
nio išnagrinėjimas.

Kad gilų ir aukštą moks
lą galima įgyti gerų knygų 
skaitymu, liudija visi tie va
dinami „patys išsilavinę” 
žmonės. Knygų šiandien yra 
milžiniškas skaičius. Ir jose 
randasi visas mokslas, Visos i Jos mus pamoko ne tik, kaip 
idėjos ir teorijos nuo pirmų-, gyventi, bet taipogi ir kaip

nys. Tat, kiekvienas pagal 
savo skonį.

Didžiuma visuomenės šian
dien skaito vien tik pasi
linksminti, „atsigauti” nuo 
kasdieninių darbų ir dažnai 

, laiką pragaišinti, lyg nebūtų

toriku ar publicistu. Spaudos , 
adventą sekė toki literatūri-

ro— Anglijoj, klasicizmas— 
Prancūzijoj, romantizmas — 
Vokietijoj ir t. t. Visi šie lai
kotarpiai žiba garsiais var-^ 
dais, mnčių, jausmų ir idėjų" 
įamžintojais.

Smarkiu žingsniu atsiran- 
egiptiečių kunigai. Jų civili-' dame dabartiniame šimtme- 
zacija kartkartėmis yra sta-!tyje. Kur kituose šimtme- 
toma aukščiau negu dabartį- čiuose žmonės didžiavosi ke- 
nė. Tat, mano nuomone, nėra lių knygų nuosavybe, dabar- 
abejonės, kuri pilnesnė, kuri 
užtvirtina žmogui, ir tai kiek
vienam, teisę gyventi laisvai 
ir pilnai ir be baimės tikėti į 
Dievą. Egiptiečiai antai ne
atsižvelgė į tiesą, jog gėris

tinė karta tikrai gali skųstis 
rašyto žodžio užplūdimu. 
Apart fakto, kad kasmet iš
spausdinama per šimtas nau
jų knygų, kurių nė vienas į 
literatūrą linkęs aspirantas

lio-Metaphysiką, Platono- 
Respubliką, švento Tomo- 
Summą, Dantės- Dieviškąją 
Komediją, Shakespear’o raš
tus ir Cervantes-Don Quixo
te. Tiesa, yra daug kitų, ku
rias galima čia priskaityti. 
Šios knygos yra žmogui nu- 
rodžiusios, kur gyvena tiesa 

i ir kaip ją galima atsiekti.

ainų kontrolės prog:

itsakomybė, o kad •

formuoti apylink

iarbuotę ir skatii
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®LITHUANIAN 
«A, INC.,' 
lanber Agency of the Na'

SANDfiLYS: 101 Gra 
Brooklyn 11, N 

Tel: EVergreen I

! Lithuanian Relief Ft 
raka ir kraują į sar 
susti išdalinti lietuvi: 

nerims ir vaikams l 
supakuoti pasiųsti n 

ituviams. Jungtinėse 
hnadoje dabar šį dai 
adai vyrų ir moten 
: nepaprastai didelis, i 
i viso krašto išgal

Skyriaus veikla

Visą susirašinėjimą 
savo veiklos skyriai ved 
New Yorko raštine, b 
Yorko raštinė mielai ats 
čia įvairios informacinės 
džiagos, bet prašyti jos 
kia bent kiek iš anksto, 
norima išvengti pasivė 
mo rizikos ir „Special 
very” išlaidų.

Rūbų rinkimo, pakai 5^ y-įgai nusič 
ir siuntimo klausimais 
šome kreiptis tiesiog į p. 
ną Valaitį, Clothing ir kitas pašali 
paign Director, United 1 ’^žiūrint jų tikybini 
uanian Relief Fund of / 
rica, Inc. Warehouse, 
Grand Street, Brooklyn 
N. Y. (p. J. Valaičio ofis 
lefonas Evergreen 8-65 
Ten gausite apie rūbų r 
mą ir tvarkymą anglišk 
lietuviškai spausdintas 
formacijas.

Lithuanian Relief Fur

pilniau gyventi, štai kur glu
di jų vertė žmonijai.

Kai kurie mokslinčiai įs- 
kverbia net kelias antraeiles 
knygas jų geriausių knygų 
išvardinime. Garsus Yale 
profesorius, W. L. Phelps, be 

i minėtų priskaito dar ir se- 
pimo, negu apysakos per- Į kančias: Spinozos - Etiką, 
skaitymas. Bet mokslas, ly- Rousseau-Emile, Marx’o-Das 
giai kaip duona, įgijamas Capital, Darwino-Origin of

jų civilizacijos laikų iki šiai 
dienai. Tat, ką skaityti, pa
reis nuo asmens skonio, nuo 
jo palinkimo į šią ar tą moks
lo šaką, žinoma, daugeliui 
,,sunkios” knygos nebus 
lengvai mėgiamos, nes reika-

nuoliai, labai atjausdami mūsų tautos nelaimę, broliškos 
vienybės ir meilės ženklan įteikė šią maldų auką:

„Jėzaus Draugijos Meksikos provincijos, Kristaus Ka
raliaus kolegijos filosofai aukoja kenčiančiai lietuvių tau
tai 607 Šv. Mišias; 592 Šv. Komunijas; 617 Šv. rožančių;,lauš didesnio proto susikau- 
2007 aplankymus Švenč. Sakramento; 2609 kitas maldas

atgailos darbus.”
Šv. Kazimiero par., New Haven, Conn. M. Apaštalavi

mo skyrius vėl atsiuntė maldų sąrašą: Stacijos-35; rožan- 
čių-80; Psalmių-20; Komunijų-30.

Šv. Pranciškaus par., Lawrence-, Mass., M. Apaštala
vimo skyrius prižadėjo Šv. Mišių išklausyti - 152; rožančių 
— 152; komunijų — 152.

Šv. Juozapo par., Waterbury, Conn. Maldos ap. sky- 
ruis čia karštai meldžiasi. Vėl prisiuntė maldų sąrašą: Ro
žančių atkalbėta 600; stacijų — 125 ir kitų gerų darbų. 
Užsakė jis trejas Mišias ir daug jų išklausė.

Beširdis priešas terioja mūsų tėvų žemę, smaugia ap
siginti negalinčius žmones. Vienas Dievas begali ištiesti 
pagalbos ranką! Visi privalom melsti, maldauti, šaukti 
ir savo gerais dorybių darbais pelnyti!
Šalin nerangumas ir apsnūdimas! Šalin tingėjimas ir apsi
leidimas! Šalin Širdžių užkietėjimas!

Tuojau pat, nieko nelaukdami, siųskite gausius maldų, 
Šv. Mišių ir Komunijų sąrašus Maldos Apaštalavimo cent- 
trui!

Atsiminkime: Malda beliko vienintelė tikra mūsų tau
tos pagalba!

Tikėkime! Iš gyvo tikėjimo pilnos širdies einanti mal
da gali kalnus nuversti, žemę sudrebinti! Melskimės už Lie
tuvos laisvę!!!

Pasitikėkime Dievo gailestinga Apvaizda! Ištesėkime 
karštoje ir nesiliaujančioje maldoje už Lietuvos laisvę! 
Maldos Apaštalavimo Skyriai tesiunčia savo išklausytų Šv. 
Mišių, Rožančių, Komunijų sąrašus į

Maldos Apaštalavimo Centrą
St. Robert’s Hall Pomfret Centre, Conn.

bei

'odei prašom duoti j 
įgalėtų jie vilkėti.

Rūbų Rinkim
Sgelbėsite laikydami* 
lapijų draugijos, sk 
Rėš raskite patogi 
% klubą, mokyklos 

kambarį ar privači
giai Kaip duona, Įgrjamas capital, Darwmo-Ongin ot Skyriai neprivalo rink $ ir Minioti riihnq 
vien tik per prakaito išlieji- Species ir Freud’o-Interpre- nigų, bet gali priimti a i .
mą. Taip, kaip žmogus yra tation of Dreams, šios pen- ■ bet kokiam specialiam n aV° vietinių bizni€ 
linkęs valgyti netik kas ska- kios knygos tiesiogines nau- iuį _ naujiems drabuži į*’ medinių £ 
nu, bet kas gardžiausia, taip dos neneša visuomenei, ne- vaikams avalynę pirkt
trokštąs įgyti mokslo turi 
skaityti ne tik geras knygas, 
bet geriausias.

Čia kyla klausimas: kurios 
knygos yra geriausios. Tos 
yra geriausios, kurios aiškiai 
padidina ir pakelia žmonių 
kultūrą, išaukština asmens 
vertę, parodo kelią į tiesą, 
šviesą ir laisvę, kurios žiba, 
lyg vidudienio spindinčioji 
saulė, nušviesdamos žmo
nėms kelią į galutinį tikslą.

Visas tokias knygas pava
dinčiau pirmaeilėmis knygo
mis : knygos, kurios neša nau 
dos žmonijai, knygos, kurios 
pabrėžia džiaugsmą, gėrį ir 
kilnumą, šių pirmaeilių kny
gų, per kurias galima įgyti 
individualinio išsilavinimo, 
yra dauguma. Knygos, ku
rios prasikalsta pirmaeiliam 
tikslui ir kurios per tą patį 
faktą įskaitomos antraeilių 
skaičiuje, taipogi neša nau

prisideda ir neprisidės prie t. t., kadangi mūsų Fo 
civilizacijos pažangos.

surinkti, jei j
JU , neturi lėšų naujiems rūbį^ P^^U asmenį 

nauda yra tame, kad jos sto- ■ batams ar vaikų drapanr^®^ naudoti ap 
vi kain kplinmH^iai kalba I ’Siaut persiuntimo

jokės persiųsti į L 
'W of America, In 
>101 Grand Street, I 

ite komitetą ar i 
Šančiais darbais: 

rinkti rūbus; pasii 
^xii, susižinoti su J 

susirinkimuose 
i rūbų rinkėjž

vi kaip keliarodžiai, kalbą 
apie išmėgintus nukrypimo 
kelius. Kas gera šiose kny
gose, mes turime priimti, o 
kas bloga ir netinkama, at
mesti. Viena nuodinga min
tis gali užkrėsti šimtus skai
tytojų, — taip galinga yra 
spaudos jėga. Schikelgrube- 
rio „Mein Kampf” taip para
šyta, kad melas, nuolat at
kartojamas, tampa priimtas 
kaipo tiesa.

Čia baigiasi dėdės Antano 
rašinėlis jo juodrašty. Matyt, 
buvo palikęs kelius puslapius 
laisvus tolimesniam temos 
išnagrinėjimui. Laikas, grei
čiausiai, neatsižiūrėjo į jo 
pasiryžimą, nes jis baigėsi, 
kuomet dėdė užstojo amžiny
bės brinko j.

Pranas Pranokus

pirkti.

Fondo Centras
Fondo Centras veikia 

tional War Fund prie 
ir kas mėnuo teikia jai 
vo atskaitas. Bet kuri p 
ba užjūrio nukentėjus 
lietuviams bus teikiam 
sinaudojant National 
Fund nurodymais, ~ 
mais ir 
ninkavimą. Visos raštinė 
laidos irgi yra griežtoje 
tional War Fund kontro

Pinigus siųsti ir visais 
kalais kreiptis prašome š 
mi adresu:

United Lithuanian 1 
Fund of America, Inc. j 
510, 19 West 44th Ctr<

New York, 18, N.

I w visus gerus, šv

nurodymais, paa,'"“1*1 ruuv nnKeji 
ir per jo įstaigų ti '*Jotinio OPA gazoli 
TTi’rvm Vi™- 'ZBinnec riihiic nriimClones rūbus priim 

'Rs išmesti, kuriuo: 
tinka pakuot.

J žmones rūbus taisyt 
M. Prasyti rūbų

Pakavin 
visus sudraskytus, 
rtos valyt ar taisyt
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INDAS PIU^fkr“vember 10,1944
do veikla Skyriui k 

žiausia sepKf
^fajus aukščiausiųjų kainų 

! ribų srityje
feainų Reguliavimo Įstai- 

praneša, kad vadovaujan
ti maisto prekybininkų są- 
igos ir vartotojų organi
kos toliau tęsia vajų 
kščiausiųjų kainų ribų są- 
iams patobulinti ir suža
lti pirkėjų dėmesiui tais

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
□ veiklos kėjusių po į. 
iki spalių; Bet kurios J 
Bendrasai, gi gali būtiįr 
das spėjo riais; jog^ 
ius. Greit metus. SkyįT 
,r 15 jau, gi reikia W 
tipriausia1 drabužių rj 
os, New BALF Dariuj 
io apylin- • 
nnecticut, 
New Jer- 
viai. Įsis
iūtose pa- 
kaip Los 
imford ir 
Bet maža 
)s veiklą 
Michiga- 

ylvanijos, 
l kitų vai-

tautybių ir 
politinių pak v .
skyriSt? Bendrai paskelbtas preky- 
rioskilmės^11^ - vartoto^ Priešin" 

įtakingų 
je.

Kaip įrt^

acinis vajus yra nustatęs 
l i šiuos tikslus:

1. Atkreipti visuomenės 
įdą į faktą, kad mums dar

SjJbvi prieš akis pats svar- 
tusias peri j odas kovoje dėl 
ągyvenimo brangumo kon- 
įlės.
2. Maisto krautuvėse išsta- 
i aukščiausiųjų kainų ri- 

• sąrašus tokiose vietose, 
ir kiekvienam pirkėjui bū- 
nesunku perskaityti.

3. Pabrėžti, kad tiek pir- 
iui, tiek maisto krautuvi-

nformaci- Lithūuhn įkui yra svarbu bendra- 
Z_2.___._Yl_ • *__ • _ nnY’ini- i CTrnn rvl-1 i

Naujai įį> 
raštininkas į- 
BALF rasfe

F1 skyrius 
sw Yorke 
ims siun- 
informa- 

;eigimą ir 
k kreiptis

ir rūbą ria^ 
'adresus ir^ 
, skaičių. Naį-

je. Kartu sį 
money orfe-

ietuviškai America, fe: 
siųsti pinigu 
iš to gali į 
ar klaidų, fe; 
gavęs valdyk 
tą ir nariui

i aiškios, 
ygų. An
okių ante
les Joyce, 
Proust, D. 
tchze, W. 
ier, John 
i, W. Far- 
audingos, 
ai aiškiai 
takus, ne-'į 
įmėgintus 
;ais sielai, 
nenei. Jų 
tuos šun- 
pasidavęs 
i į amžiną 
ingas gel- ’ 
js galime Į 
kelionėje “ j cr

rbiauti, norint išvengti in- 
acijos bei pokarinio ekono- 
inio chaoso.
4. Įtikinti prekybos įmones 
^visuomenę, kad demokra- 
jka kainų kontrolės progra-

pina iš savo"? a negali būti vien tik val’ 
res Chicago* • ios atsakomybė, o kad tai 
riiii nnm.uk ivalo būti bendruomenės ir nui numeri fr . . , _
rnrfpri lvien10 asmens atsakomy-čarterį, nesiį- 
skyriams nfe 
skyrius laikės 
truotu, nariais

nūs negaus 
numerio, toj 
rių mokesq; 
les skyriaus g 
ba iždininb 
ir duoda ja$(k 
simokėjoste; 
jos yra gar.: 

davimo i<. 
isirašo akro

5. Painformuoti apylinkes 
>ie Kainų Nustatymo Vady- 
is darbuotę ir skatinti 
■augišką bendradarbiavimą 
rp vadybos ir vartotojų.

Veteranų Paskolų taisyklės
Brig. Gen. Frank T. Hines, 

Veteranų Reikalų Adminis
tratorius, pranešė apie išlei
dimą taisyklių, tvarkančių 
Veteranų Administracijos 
paskolų garantavimą šio ka
ro veteranams. Gautos pas
kolos turės būti sunaudotos 
namų įsigijimui. Pagal ga
rantijos taisykles, aukščiau
sia suma, kurią Veteranų Ad
ministracija garantuos, gali 
būti nedidesnė, kaip 2,000 do
lerių.
Medžiagos taupymo įstaty

mai
Karo Gamybos Vadybos 

pranešimu, dar tebegalioja 
suvaržymai siuvime liemenių 
,,double-breasted” eilutėms ir 
ekstra poros kelnių tai pačiai 
ar panašios medžiagos eilu
tei.
Batų atsargos padidinimas

Karo Gamybos Vadybos 
vadovybės pranešimu, padi
dintos batų gamybos civili
niam naudojimui nereikia ti
kėtis anksčiau, kaip geram 
skaičiui mėnesių praėjus nuo 
Europos Pergalės Dienos 
paskelbimo, nes odos parei
kalavimas karo reikalams 
dar yra labai didelis.

Trūksta darbininkij
Karo Darbo Jėgos Komi

sijos pranešimu, spalių mė
nesy Pacifiko laivų statybos 
ir taisymo dirbtuvėms reikė
jo dar 25,000 darbininkų. Be 
to, Pearl Harbor esančių jū- 
rininkysės pastatų taisymo

darbams dar reikia 2,000 vy
rų.

Pulk. J. Monroe Johnson, 
Apsigynimo Transportacijos 
Įstaigos direktorius, paskelb
damas kvietimą visų J. V. da
lių darbininkams susirinkti 
darbams, pareiškė, kad dide
lis trūkumas geležinkelių 
darbininkų San Francisco į- 
lankos apylinkėje užkemša 
krovinių stotis ir rezervinius 
plotus ir tuom sulėtina karo 
transportaciją.

Pulk. Monroe pažymi fak
tą, kad dėl darbininkų trūku
mo geležinkeliams, gali pa
vėluoti siuntiniai, siunčiami 
į užjūrį per San Francisco 
uostą, ir medžiagos, reikalin
gos tos apylinkės karo gamy
bos įmonėms. Daviniai sako, 
jog Pacifiko pakrančių gele
žinkeliams dar trūksta 4,000 
darbininkų: gairių kilnotojų, 
gaisrininkų ir stabdininkų.

Lengviau įstoti prekybos 
laivynan

Washington. — Karo Lai
vininkystės Administracijos 
pranešimu, Jungtinių Val
stybių Prekybos Laivynas iš
metė kai kuriuos reikalavi
mus neprityrusių ir prityru
sių jūrininkų bei jūros kari
ninkų samdyme.

Iki šiol Prekybos Laivynas 
priimdavo jaunuolius tarp 
18 ir 25 metų tik tuo atveju, 
jei jie dėl fizinių trūkumų 
netikdavo karinei tarnybai; 
nuo dabar Karo Laivininkys
tės Administracija turės tei
sę priimti visus fiziniai kva
lifikuotus vyrus, prityrusius 
ir neprityrusius, tarp 17 ir 
50 metų amžiaus.

Gamybai teikiama pirmeny
bė

Washington. — „Paskuti
niųjų savaičių laikotarpyje 
buvo dažnai minima permai
nų tema,” pasakė J. A. Krug, 
Karo Gamybos Vadybos pir
mininkas, March of Time 
programoje. „Yra teisybė, 
kad Karo Gamybos Vadyba 
turėjo galimybės duoti me
džiagų ir palengvinimų civi
lių darbams, bet aš noriu pa
brėžti, kad mes statome pir
moje vietoje karinę gamybą, 
o ne sugrįžimą prie senųjų 
normalių papročių, šiandie
ną, kai Siegfriedo Linijos 
puolimas varomas visu įnir
timu ir didysis Japonijos mū
šis dar stovi prieš akis, visų 
namie pasilikusiųjų ameri
kiečių pareiga į frontą iš
siųstiems kariams yra varyti 
karo gamybos darbą visu 
smarkumu.”

Ūkio gaminių svarba
Chicago. — J. B. Hutson, 

Prekybos Kredito Korporaci- Į 
jos pirmininkas ir Karo 
Maisto Administracijos Ga
mybos direktorius, savo kal
boje citavo šiuos Prezidento 
žodžius: „Maisto sunaudoji
mas namie ir iš to išplau
kianti gamyba mąisto namų 
sunaudojimui, privalo pasi
likti aukštame lygyje, kad 
būtų pilnai patenkinti dir
bančios Amerikos reikalavi
mai... Artimoje ateityje mes 
eksportuosime didelį maisto 
kiekį: dalį tiesioginei karotojams, perėjusiems prie an- 
pergalei pagelbėti, dalį UNR glių vartojimo, vėl kūrenti 
RA, taip, kad išlaisvintos alyva, jiems pareiškus tokį 
tautos galėtų greitu laiku pageidavimą.

pačios išsiversti; kita dalis 
bus eksportuojama prekybi
niais pagrindais.”

Kainų kontrolės vajus
Washington. — Kainų 

Tvarkymo Įstaigos pareiški
mu, visos šalies maisto par
davėjų ir vartotojų organi
zacijos kviečia apylinkių gru
pes prisidėti prie jų varomo 
priešinfliacinio vajaus pa
siekti visiško nuolankumo 
maisto kainų kontrolės tai
syklėms.

Kainų Įstaigos daviniais, 
šiame vajuje dalyvauja įvai
rios piliečių, socialinės, reli
ginės, mokslo, rasinės ir ki
tokios grupės. Pavyzdiniai 
sąrašai apylinkių vajų metu 
bus gaunami vietinėse raci- 
jonavimo įstaigose.

Kvota Nepadidinama
Washington. — Vidaus Se

kretorius Harold L. Ickas, 
ragindamas taupyti kurą, 
pareiškė, kad nesitikima, 
jog šį rudenį sugrįžimas nuo 
šildymo anglimis į šildymą 
alyvą padidintų šios žiemos 
kvotą antracitui ir rytiniam 
koksui, kuri yra nustatyta 
lygi septynioms aštunto
sioms normalaus kiekio.

Harold L. Ickes pastebėjo, 
kad, pagerėjus kūrenamosios 
alyvos atsargų padėčiai, jis 
kreipėsi į Kainų Reguliavimo 
Įstaigą, kaipo į racijonavimo 
agentūrą, įsakydamas leisti 
kūrenamosios alyvos varto-
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SANDĖLYS: 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel: EVergreen 8-6203

United Lithuanian Relief Fund of America ru
ns jau renka ir krauja į sandėlį, iš kur vėliau 

bus išsiųsti išdalinti lietuviams. Drabužiai vy- 
Yorkonfe imSi moterims ir vaikams bus surinkti, surū- 
čia įvairiose uOti įr supakuoti pasiųsti nuo karo nukentė- 
džiagos, beip giems lietuviams. Jungtinėse Amerikos Valsty- 

'—i - |ėse ir Kanadoje dabar šį darbą savanoriai dir- 
tūkstančiai vyrų ir moterų. Drabužių reika-

ofisasNed’
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savo veiklos^ 
New Yorko i

kia bent ta
norima
mo rizikos ii- ngumas nepaprastai didelis, nes okupacijos lai-

įtarpyje iš viso krašto išgabenti vilnoniai ru- 
d, o kas liko, jau visai nusidėvėjo.
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
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šome kreipi fcubinsis rūbus ir kitas pašalpas dalinti visiems 
ną Valaitį^ Btuviams nežiūrint jų tikybinio ar politinio skir- 
paign Db«u' ngumo. Todėl prašom duoti jiems ką tik išgali- 
uanian EdWI;
rica, Ine, 
Grand SW' 
N.Y.(p.I^

ir ką tik galėtų jie vilkėti.

Rūbų Rinkimas
Mums pagelbėsite laikydamiesi šios tvarkos:

us Yale į; ° “ .Jį 1 — Parapijų draugijos, skyriai ir pagelbin- 
^helps, be J čiosios grupės raskite patogią vietą — bažny-

mą irar ir se- 
)s - Etiką, 
arx’o-Das formi* 
)rigin of | Skyriai nį

Sios pen-, bet kokiam^ 
inės nau- lyj _ naujiem 
tenei, ne- vaikams 
lidės prie t. t., kadanp' ._ _ _ _ _ o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
igos. Jų neturi lėšųnft- laidas, įimant persiuntimo išlaidas, 
d jos sto- i batams ar & 
ii, kalbąf pirkti.

tinę salę, klubą, mokyklos kambarį, tuščią 
krautuvę, kambarį ar privačius namus — rink
ti, taisyti ir pakuoti rūbus.

_ .. 2 — Iš savo vietinių biznierių gaukite, kiek 
-Interpre- nigų, bet daugiausiai galite, medinių ar storos kartoni

nės popieros dėžių.
3 — Patartina surinkti, jei galima, mažą fon- 
delį iš narių, pavienių asmenų ar draugijų, ku
ris būtų galimas naudoti apmokėti mažas iš- 

, rūbams, 
kuriuos reikės persiųsti į United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc. — Warehouse 

į (sandėlį), 101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 
kA — Išrinkite komitetą ar grupę žmonių pa
rūpinti sekančiais darbais:
p-Iš namų rinkti rūbus; pasirūpinti gauti žmo- 
ES tam darbui, susižinoti su laikraščiais ir ra- 
njo, pakalbėti susirinkimuose ir naudoti kitus 
kldus. Savanoriai rūbų rinkėjai ir pristatytojai 
pli gauti iš vietinio OPA gazolinui ženklelių.

- Gauti žmones rūbus priimti, rūšiuoti ir nu
spręsti: kuriuos išmesti, kuriuos taisyt, valyt, ar 
Maut ir kurie tinka pakuot.
»— Gauti žmones rūbus taisyt, valyt, pakuot ir 
fendrai paruošt. Prosyti rūbų nereikia.
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Rūbų Pakavimas
[išmeskite visus sudraskytus, netinkamus 
žti ir nevertus valyt ar taisyt rūbus. Taip 
Enkite nereikalingus daiktus, pav., balinius 
elius ir t.p.
įSuskirstykite visus gerus, švarius rūbus į

vil- 
pat 
ba-

rū-

šis. Kai jų užtektinai surinksite, sudekite į atski
ras dėžes ir užrašykite:

1. MEN’S:
Suits
overcoats 
underwear 
sweaters and woolen scarfs

2. WOMEN’S:
Coats
dresses, blouses and skirts 
underwear 
sweaters and woolen scarfs

3. CHILDREN’S:
under 5 years — new garments 
under 5 years — used garments

4. BOYS:
5 to 16 years of age, all clothing

5. GIRLS:
5 to 16 years of age, all clothing

Nors svarbiausia rinkti naudotus drabužius, 
mums leidžiama įimti ir daiktus iš naujos medžia
gos, pasiūtus kūdikiams ir vaikučiams iki 5 me
tų amžiaus. Kai kurie savanoriai darbininkai šio 
amžiaus vaikučiams siuva sukneles, kostiumė
lius ir skalbinėlius.

Kai kurie ruošia taip vadinamus layettes (kom
plektus naujagimiui), kuriuos sudaro: 

megstinukas (svederukas) 
šliabrokutis (bathrobe) 
trumpi (flaneliniai) palaidi 
švarkučiai 
flanelinis ilgas švarkutis 
flanelinė kepuraitė 
pora pirštinaičių

1 flanelinė kaldrukė
1 kaldra
8 vystyklai

Sudovanoti mėgsti daiktai papildys pasiūlytąjį 
komplektėlį.

Jeigu neturite ganėtinai rūbų aukščiau pažy
mėta susldrstymo tvarka, galite suskirstyti 
bendrai: rūbai vyrams, moterims ir vaikučiams.

6.
7.

1
1
2

1
1
1

Kaldros
Ligoninėms reikmenės (invalidų rūbai, 
bandažai, gydytojams ir slaugėms uni
formos).
Lovoms patiesalai
Rankšluosčiai
Kailiniai
Avalynė: 

a — 
b — 
c —

PASTABA:
Visi batai

ne batų raikšteliais, bet atskiru, stipriu šniūru. 
Batų raikšteliai gali sutrūkti pirm negu pasieks 
gavėją. Kiekvienai porai batų įverkite batų 
raikštelius.

8.
9.

10.
11.

vyrams 
moterims 
vaikučiams

turi būti poromis gerai surišti,

Rūbų Valymas
Jeigu išvalyti ir dezinfektuoti rūbų negalite 

savo mieste, mes tą atliksime New Yorke. Dau
geliui grupių pavyko gauti nemokamai išskalbti, 
nemokamai išvalyti, nemokamai suvežti ir gali
mai pigiausiomis kainomis pataisyti rūbus ir ava
lynę savo mieste pas žmones, kurie šį patarnavi
mą suteikė nemokamai, ar pigiausia kaina.

100 svaru — Freight.
išlaidos turėtų būti apmokamos 
ir persiuntimo išlaidas, bet jeigu 
mūsų sandėlys persiuntimo išlai-

Paruošimas siuntimui
Patartina prie kiekvieno rūbo prikabinti davė

jo pavardę. Pažymėjimo ženklelius, jums pra
šant, pasiųsime iš sandėlio 101 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. Būtinai pažymėkite kiek jums tų 
ženklelių reikės.

Valdžios nustatyta kiekvienam rūbui naudoti 
naftaliną.

Galutinis rūbų supakavimas siųsti nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams bus atliktas Brookly- 
no sandėlyje, bet pagelbstinti komitetai daug pa
dės, sutaupys darbo ir išlaidų, jei bent dalinai rū
bus surūšiuos ir paruoš pirm siuntimo.

Siuntimas
Jei galima, siųskite lengvose, medinėse dėžėse.
Kur rūbų kiekis didelis, siųskit prekių (Freight) 
siuntiniu. Tikslu išvengti didelio siuntimo iš
laidų, siųskit siuntinius nuo 50 iki 250 svarų.
Patartina siuntinius siųsti:

iki 10 svarų — Parcel Post
iki 100 svarų — Railway Express 
virš

Kur galima, 
vietoje, įimant 
būtinai reikės,
das apmokės. Tokiais atvejais rūbai turėtų būti 
siunčiami R. R. Freight Collect ar American Ex
press Collect.

Siunčiant medinėse dėžėse:
a — Ant kiekvieno siuntinio aiškiai juodu raša
lu ar teptuku pažymėkite arba užrašykite ant 
mūsų prisiųsto specialio lapelio kas siunčiama.
b — Kiekvieną siuntinį užadresuokite:

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 
OF AMERICA. INC., WAREHOUSE
101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
c — Ant kiekvieno siuntinio pažymėkite savo 
komiteto vardą ir adresą.
Siuntiniams lydimuosius raštus gausite Freight 
kompanijoje. Jeigu siunčiate Railway Express, 
kreipkitės į artimiausią skyrių, ten gausite 
blankų knygelę, kurią reikia išpildyti prieš siun
tinio išsiuntimą.
Lydimasis lakštas turi būti pasiųstas į mūsų 
sandėlį Brooklyne išsiuntimo dieną.
Lydimojo rašto nuorašas lieka komitetui ar 
grupei.
Pasinaudodami kitų šalpos agentūrų patari

mais, United Lithuanian Relief Fund of America, 
Inc., priėjo išvados, kad išlaikyti trokus siunti
niams priiminėti iš juos dovanojančiųjų, yra ne
praktiška. Mes esam tikri, kad mūsų prieteliai tą 
supras ir, Įdek sąlygos leis, talkininkaus.

Milijonams lietuvių, vyrų, moterų ir vaikučių 
Lietuvoje reikia rūbų.

Mūsų rūbų vajaus pasisekimas pareis nuo Jung
tinių Amerikos Valstybių piliečiij dosnumo. Šiam 
darbui reikia kiekvieno skyriaus, komiteto ir gru
pės gyvos talkos. Vajus turi būti gerai suplanuo
tas, intensyvus, greitas ir našus.

KUN. DR. J. B. KONČIUS
BALF Pirmininkas

JONAS VALAITIS
Rūbų Vajaus Direktorius

Karys Wally Saunoras daž
nai parašo savo tėvams laiš
kų iš tolimosios Indijos, kur 
jis jau senokai būna, eida
mas Amerikos kario parei
gas. Neseniai jis parašė laiš
ką apie Kiniją, ir čia paduo
sime kelias ištraukas iš Wal
ly Saunoro laiško rašyto jo 
tėvams, gyv. Rochester, N. 
Y.,:

Būdamas Indijoje aš esu 
sutikęs daug Amerikos ka
rių, kurie čia atvyksta iš Ki
nijos ir Burmos. Man dar ne
teko Kinijoje būti, bet aš 
kalbėjausi su daugeliu ten 
buvusių, daugiausia lakūnų. 
Iš to aš daug sužinojau apie 
gyvenimo Kinijoje sąlygas.

Kinijoje, atrodo, gyvenimo 
sąlygos yra dar blogesnės, 
nei Indijoje, žmonės ten dau
gumoje yra neturtingi, prie
taringi, tamsūs, pilni ligų ir 
dar nešvaresni nei indai.

Karštligė ir dizenterija 
nušluoja dažnai didelį skai
čių gyventojų. Dauguma ne
turtingosios klasės yra pa
liesti įvairiausių odos ligų.

Sveikatingumo sąlygos 
yra menkos. Nešvara yra di
džiausia ligų priežastis. Daug 
prisideda ir menka mityba. 
Išeinamos vietos statomos 
tarp namų ir gatvės, tik ke
lios pėdos nuo šulinio. Tad 
lengva suprasti, kodėl ligos 
plečiasi.

Pagrindinis maistas yra 
ryžiai, kurių daug išaugina
ma ir mažuose ūkiuose. Ūkiai 
yra padalinami į sklypus, iš
kasant griovius, šie grioviai 
prileidžiami vandens iš upių. 
Tokių ryžių auginimo vietų 
yra pilna ir Indijoje. Vanduo 
tose vietose yra stovintis, 
nešvarus; tai puikiausia vie
ta veistis uodams, kurie iš
nešioja drugio bakterijas. 
Tą patį vandenį beturčiai 
vartoja virimui, skalbimui ir 
net gėrimui. Tad tenka ste
bėtis ne todėl, kad daug žmo
nių serga ir miršta, bet kad 
dar išlieka sveikų, kurie gali 
gyventi.

Pinigai Kinijoje yra beveik 
beverčiai. Štai kokios skait
linės čia madoje: pavalgyti 
čia kaštuoja 400 dol.; puo
dukas kavos-100 dol. Ameri
kos kariai Kinijoje savo al
gas gauna Amerikos dole
riais. Už Amerikos dolerį mo
kama 225 kinietiški doleriai, 
o juodoje prekyvietėje mo
kama ir apie 300 dol. Pinigų 
vertė čia dažnai keičiasi, ir 
sunku ją pasekti.

Žmogaus gyvybė Kinijoje 
mažąi ką reiškia, čia jie 
gimsta kaip kralikai ir mirš
ta kaip musės. Pagautas va
giant ar su vogtu daiktu yra 
sušaudomas vietoje. Jei ki
nietis pastebimas arti už
draustos vietos, jis tuojau 
nušaunamas sargybinio.

Kinijoje nėra vieningumo. 
Jie yra vieningi prieš japo
nus, bet yra pasidalinę tar
pusavy. Jie labai prietaringi 
ir tiki į keisčiausius dalykus. 
Pavyzdžiui, daug jų tiki, 
kad kiekvienas žmogus nuo 
pat gimimo dienos yra perse
kiojamas nematomo plėšrio
jo gyvulio. Kai jis užmuša
mas, tai tada sako, kad 
gyvulys jį pagrobė. Jie ma
no, kad galima tą pabaisą 
užmušti išstatant save pavo
jum Todėl dažnai matai prie
taringus kiniečius bėgant 
prieš sunkvežimius. Jei jie 
išlieka gyvi, tai sako užmušę 
savo pabaisą. Jei jie būna už
mušti, tai jų draugai nesi- 
graudina — jie net juokiasi.

Darbo pajėga Kinijoje yra 
pigi. Kadangi čia traktorių 
ir kitų modernių priemonių 
darbams trūksta, tai viskas 
ūkyje daugiausia atliekama 
rankų darbu. Daugelį mūsų 
aerodromų čia pastato tūks
tančiai kiniečių rankų. Aero
dromuose mūsų lakūnai turi 
nemažai bėdos su prietarin
gais kiniečiais. Jie tiesiog 
puola į besikeliančius lėktu
vus, norėdami „užmušti” sa
vo pabaisą „dragon”.

Kinijoje, kaip ir Indijoje, 
yra miestų su moderniais 
namais, gražiais parkais, bet 
netoli jų — purvas, skurdas. 
Net ir „aukštesnės” klasės 
kiniečiams trūksta manda
gumo; pavyzdžiui, net ir la
bai gerose vietose nevarto
jama nosinių, kosama ir 
spiaudoma ant grindų.

Tai visai kitokis vaizdas 
šiose paslapties ir atogrąžų 
grožio šalyse nei buvau įsi
vaizdavęs iš knygų ir pa
veikslų. Taip, yra grožio ir 
didingumo, bet tai išimtis, ir 
šalis negali būti sprendžiama 
iš sąlygų, kuriose gyvena tik 
rinktinė grupė žmonių.”

Mirė Lietuvoje
Tragiškai žuvo šie:

1. Bronius Ruonis; 2. Vin
cas Sebutis; 3. Kazys Stasys; 
4. Kazys Kvederis; 5. Me
čislovas ir 6. Ksavera Bal
čiūnai; 7. Stefanija Kasi- 
nauskienė, A. Panemunėje; 
8. Vaclovas Račkauskas; 9. 
Jonas Prar.ckevičius; 10.
Vincas Grumblys; 11. Anta
nas Vosylius; 12. Jaun. lei
tenantas Gediminas Skardis 
— Skardinskas; 13. Matas 
Škėma; 14 Kostas Mikutis; 
15. Jonas Žukauskas, ats. 
leitenantas; 16. Jonas Moc
kus; 17. Bronius Grigaliū
nas; 18. Bronius Meškaus
kas; 19. Pranas Poška; 20. 
P. Kaunikas; 21 Petras Put
ra; 22. Zigmas Bakauskas; 
23. Juozas Kimavičius; 24. 
Petras Kavelis; 25 Antanas 
Launikonis.

Kokiose aplinkybėse jie 
tragiškai mirė, nesužinota.

KORĖJOS GARBEI 
PAŠTO ŽENKLAS

Washington. — Japonijos 
pavergta Korėjos valstybė 
susilaukė Amerikos pagerbi
mo pašto ženklų pavidalu. A- 
merikos paštas lapkričio 4 d. 
išleido naują 5 centų pašto 
ženklelį, žalios ir baltos spal
vų, kurio vidury yra Korėjos 
vėliava raudonoje, baltoje ir 
juodoje spalvoje, ženklelio 
atspausta penkeliolika mili
jonų.

Korėją japonai valdo nuo 
1910 metų. Ji turi didelės 
strateginės reikšmės Azijoje, 
nes tai arčiausia Azijos že
myno vieta prie Japonijos. 
Korėja turi seną istoriją, 
apie 4,000 metų. Prieš 1500 
metų, ji skleidė japonams 
kinų literatūrą.

1592 m. Korėją užpuolė 
300,000 japonų. Korėjai tada 
pagelbėjo Kinija, ir japonai 
buvo atremti, šio šimtmečio 
pradžioje Kinija negalėjo pa
gelbėti Korėjai, kai ją puolė 
japonai. Rusija pritarė japo
nams, sutikdama, kad Japo
nija būtų Korėjos valdymesi 
patarėja. Tai buvo 1904 m., 
o 1910 m. japonai užgrobė 
Korėją.

NAUJA KOLEGIJA

Lapkričio 14 d. Newarke 
pradės veikti nauja medici
nos mokykla — Essex Col
lege of Medicine and Surge
ry. Tai pirma medicinos ko
legija New Jersey valstybė
je. Iš viso tai 69-ta Ameriko
je kolegija, ruošianti gydyto
jus.

Nauja kolegija turi dabar 
14 profesorių; jos klinikose 
dirba 140 gydytojų. Studentų 
dabar priimta tik 100, o įs
toti norinčių buvo 800. Stu
dentų tarpe 6 yra merginos.

’’Šiuose laikuose tie, kurie 
skaito ir platina katalikiškus 
laikraščius, daug daugiau da
ro naudos ir sielai, ir Bažny
čiai, ir tėvynei, negu, kad sta
tytų bažnyčias, ar puoštų al
torius”.

Pijus XI
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RESPONDE
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOSSVARBUS SUSIRINKIMAS
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Montreal, Canada
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Bus Skardy Valgiui Ir t.t.
Laimėjimų knygutės platinamos per namus. 

KVIEČIAME VISUS, LAUKIAME VISŲ

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

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.ni. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
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Philadelphijos Žinios
Mūsų korespondentui vie

ną gražią rudens dieną pasi
sekė nuvykti į Villa Joseph 
Marie, Newton, Pa., ir ap
lankyti Šv. Kazimiero sese
rų vedamą Mergaičių Akade- 
miją-aukštesnę mokyklą. Tai 
buvo tikrai maloni proga gi
liau pažvelgti į jaunųjų a- 
kademikių dvasios ir mokslo 
pasaulį.

Greitai kilo mintis suly
ginti jų gyvenimą su prieš
karinio laikotarpio lietuvai
tėmis, besimokančiomis Lie
tuvoj ir tuoj lindo tas nelai
mingas dabartinis skirtumas. 
Kokios laimingos čia, ir kaip 
apverktina padėtis Lietuvos 
moksleivijos, kuri ne tik nuo 
mokslo atplėšta, bet kurių 
dvasia prislėgta, kurių kūnas 
nukankintas, iš kurių viskas 
atimta ir tik neprieteliška ir 
baisi rykštė kybo ant jų jau
nų pečių. Graudu ir skaudu 
tai prisiminus.

Bet čia sutikau dvi lietu
vaites studentes- gyvas, kaip 
pavasario paukštukės ir e- 
nergingos, kaip bitutės. Pa
siteiravęs jų vardų, sužinau, 
kad tai abiturientė Loreta ir 
pirmametė Teresėlė. Kad ir 
nedrąsiai, bet aiškiai lietu
viškai šnekėjo jaunosios 
moksleivės. Sužinojus, kad 
viena net iš tolimos Čikagos, 
-III., čia atvyko, o kita iš Wau
kegan, Ill, toj vietoj pateko, 
tuoj -atsirado klausimas:

— Kas gi jus čia atvedė iš 
tokios tolumos?

Mano nustebimui pasipylė 
platūs atsakymai:

Tel. POPlar 4110 į

Charles J. Roman į
(Ramanauskas) į
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS Į
1113 Mt. Vemon St., į 

Philadelphia, Pa. į
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di-į
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-5 
keleivlngiems suteikiama nakvynė.? 

Viskas nemokamai. Kreipkitės į 
diena ar naktj. 5

awwvwwwwA

Tel. DEW. 5136

.Jos. Kavalanskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

— Mus 
mergaitėms 
Mokykla, kurioj viešpatauja 
katalikiška lietuviška dvasia, 
ta mokykla, kuri randasi Die
vo gamtos grožybių viduryj, 
toli nuo miesto triukšmo ir 
viso miesčioniškumo. Kur iš 
savo kambarių galime tie
siog žvelgti į dangaus mėly
nę, rudens vakarais žiūrėti 
į žvaigždes, grožėtis švelniu 
vėjeliu. Kaip plaštakės mes 
galime lakstyti po pievas, 
užsukti į ten pat esantį miš
kelį, artimai susitikti su vi
sa mieląja motina gamta ir 
visokiomis jos paslaptimis.

— Viliojo mus ir ta pas
laptingoji vienuolijos mokslo 
ir auklėjimo sistema, kuri 
neužtinkama kitose mokyk
lose. Juk mes ten galėsime 
ne tik mokytis, bet suspėsim 
išsiauklėti, būti kilniomis, 
mandagiomis, sveikai links
momis ir laimingomis mer
gaitėmis. O šalia to, mūsų 
motinos ir namiškiai taipgi 
prisidėjo, kad mes čia, o ne 
kur kitur esame...

Juokdamas pastebėjau:
— Ar tik nebuvote išdyku- 

sios ir mamytės čia atsiuntė 
sušvelnėti ir pagerėti?

— O ne, ne, — sušuko gar
siai abi vieningu balsu. — 
Mes tikrai čia pačios savo va
lia ir gerų norų ir grynų 
troškimų vedamos atvažia
vom. Mums čia tikrai patin
ka.

— Gerai, gerai, — kalbėta 
toliau, — jei taip jau jums 
gera, tai gal niekuomet iš čia 
ir nenorėsite išeiti, gal čia 
pašaukimą į aukštesnį luo
mą suradote...

Pažvelgė viena į kitą, su
rimtėjo ir tarė:

— Mes nejaučiame pašau
kimo į vienuolinį gyvenimą, 
tačiau matome, kad vienuoli
niame gyvenime yra kas tai 
nepaprasto ir kilnaus, kad 
tiek daug malonių seserų įs
toja į vienuolyną. Ir nepa
mirškite to parašyti, — kar
tojo mokinės.

— Žinoma, — turėjau pri
žadėti, ir dabar jau turiu iš- 
tęsėti.

— Neklausiu, kaip patinka 
mokytis, nes tai gerai atsi
menu iš savo mokslo dienų 
ir iš savo mokinių, bet noriu 
paklausti, kas jums čia la
biausiai patinka.

— O, daug kas čia mums 
patinka, bet, būdamos atvi
ros, pasakysime, kad mes la
biausiai mėgstame vyresnių
jų mokinių nuotaikingus pa
rengimus su juokais, įvairu
mais ir visokiais netikėtinu
mais, o kad sulaukiame sve
čių, su kuriais galime pasi
kalbėti ir pasilinksminti, tai 
mergaitės tikrai linksmos ir 
patenkintos. Mat, labiau pri
pratus prie judraus ir mies
čioniško gyvenimo, negalima 
taip greit atprasti nuo to.

— Bet man labai rūpėjo, 
kiek jums čia lietuviškumas 
guli ant jūsų jaunų širdžių,

ar skaitote lietuviškų laik
raščių, ar žinote jų vardus, 
ir tt„ — užpyliau klausimais, 
kaip negailestingas egzami
natorius, nes čia jau laikas 
baigėsi ir gerasis jų kapelio
nas skubino mane baigti sa
vo „pašnekesį” su jaunomis 
mergaitėmis. Ir paskubomis 
baigiant mūsų pokalbį, suži
nojau, kad lietuviškumas ne
svetimas.

— Mes galime suskaityti 
keletą laikraščių vardų! — 
ir pradėjo: — „Draugas”, 
„Garsas” ir...

— O kaip su rašinėjimu lie
tuviškai? Ar nebandote ra
šinėti lietuviškiems laikraš
čiams, kad ir paprasčiausių 
žinučių, juk mūsų spauda 
laukia jaunų bendradarbių.

Prisipažino, kad norėtų, 
bet dar nepajėgiančios.

— Tačiau mes mėgstame 
laiškų korespondenciją, ypač 
su Marianapolio studenčiu- 
kais, ir mūsų kareiviukais.

— Tai kodėl nemėginate 
lietuviškos korespondenci
jos?

— Norėtum, bet tai dar 
sunku.

Po kelių klausimų kapelio
nas mus nugalėjo. Baigėm 
pašnekesį.

Jubiliatas kun. Pr. Vasi
liauskas, Villa Joseph Marie 
Newtown kapelionas, jau pa
baigė naują nygą. Kaip žino
me, tas nepailstamasis
šytojas neseniai išleido sa 
vo knygą „Mano sielos 
garsiai”, o dabar pabaigė sa
vo trilogijos antrą-vidurinę 
dalį. Ši knyga bus pakrikšty
ta „Kunigas Mikolas”.

Tai bus nauja dovana ir 
taip neplačiai lietuviškai 
spaudai Amerikoje. Knyga 
turės apie 200 puslapių ir at
skleis labai įdomių ir mažai 
kam žinomų senovės lietuvių 
gyvenimo papročių, gyveni
mo būdų. Drauge knygoj 
skaitytojas ras ir rimtų gy
venimo problemų teisingą iš- 
prendimą. Autorius tikisi 
neužilgo knygą atiduoti spau
dai.

Lapkričio 2 d. Šv. Kazi
miero par. salėj įvyko Phila
delphijos lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komiteto ir delegatų svarbus 
ir naudingas susirinkimas. 
Vadovavo pirm. J. Kavaliaus
kas ir jo pavaduotojas J. Gri
nius. Pasirengta svarbiems 
darbams, kurie jau pradėti 
vykdyti visoj Philadelphijoj.

1. War Chest rinkliava bus 
varoma labai planingai ir su
maniai. Štai jau pradėta prie 
visų lietuvių bažnyčių War 
Chest rinkliava. Bet tuo ne
pasitenkinta. Visos lietuvių 
didesnės kolonijos suskirsty
tos gatvėmis ir parinkta rin
kėjai, kurie eis nuo namų prie 
namų, kad visi galėtų labiau
siai prisidėti prie tos svar
bios rinkliavos.

Lietuvių rinkliavos dėl 
War Chest apvainikavimas 
bus viešomis prakalbomis 
lapkričio 19 d., 2:30 Lietu
vių muzikalinėj salėj. Ten, ti
kimasi, bus daug žmonių ir 
tinkama programa.

2. Rūbų rinkliava. Plačiai 
svarstyta ir drabužių rinki
mo vajus. Iš visų atstovų su
žinota, kad drabužiai jau ren
kami ir daug jų suvežta į nu
rodytus centrus, bet daugiau
sia bus surinkta per paskuti
nes vajaus dienas nuo lapkri
čio 15 lig 30. Komiteto pas
tangomis, Philadelphijoj tas 
drabužių vajus bus atliktas 
labai plačiu mastu. Mat, rin
kliavai talkininkaus visi Air 
Raid Wardens ir policijos 
distriktai. Jau visi gavo laiš
ką iš teisėjo McDevitt, kuris 
taip mielai atjautė nukentė
jusius lietuvius ir sutiko duo
ti savo pagelbą. Todėl Phila
delphijoj duos visi ir daug 
drabužių ir avalinės surinks.

3. Dalyvaus vajaus atida
ryme. Lapkričio 12 dieną lie
tuviai dalyvaus su kitomis 
tautybėmis Convention Hall 
War Chest atidarymo iškil
mėse. Ten plevėsuos lietuvių 
vėliava ir bus daug unifor
muotų lietuvių. Mergaitės ir 
vyrai, kurie nori dalyvauti 
toje iškilmėj, prašomi tuoj 
registruotis pas vadovę, po
nią G. Roman.

4. Pagyvins Komiteto ir 
atstovų veikimą. Numatyta 
praplėsti ir pagyvinti viso 
Komiteto veikimą. Visi 
džiaugiasi, kad dabartiniuo
se susirinkimuose daugiau 
kalba kaip ką gera padaryti, 
o nesiginčijama tuščiais 
klausimais, kaip tai būdavo 
anksčiau, kai komitete pri
klausė ir bolševikuoj autieji 
atstovai.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Kortų ir Kauliukų Lošimas, Dovanų
Traukimas

vėliai, nes visa kita lietuvis-. Cross St. 20. Mrs. Rimdeikie- 
ka spauda smerkia „Laisvės” ” —
agitaciją už Lietuvos parda
vimą ir lietuvių išžudymą, 
kurį skelbė vienas „Laisvės” 
redaktorius Bostone.

Jau laikas suprasti: jei kas 
iš įsitikinimo skaito bolše
vikų spaudą, tas jau yra pra
žuvęs lietuvis, nelaimingas, 
vertas visų padorių lietuvių 
pasigailėjimo.

Julia Vincevitz (Kiselytė) 
sulaukė antros dukters. Mo
tina ir duktė gerai jaučiasi. 
P. Vincavitz yra didesnių 
darbų kontrolierius. Jie da
bar gyvena užmiesty, gražiai 
įsitaisę savo viloje.

Lapkričio 3 d. staiga 
to ir mirė Jonas Gvarzdis, 
50 m., gyv. 206 Ellsworth St.

Jis taisė viduj savo namą, 
kai užėjo širdies smūgis ir 
krito negyvas.

Velionis buvo vienas, pir
mojo pasaulinio karo vetera
nas. Jis jau anksčiau jautė 
savo silpną širdį ir visą sa
vo turtą, bonus už $100.00, 
buvo užrašęs J. Kavaliausko 
vardu, kad jį palaidotų.. Tiek 
tik jis ir paliko. Jam staiga 
mirus, tuoj pakviesta poli
cija, kuri ir nuveže į ligoni-

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Atmintis
Joana (mokytojai):—Pa

nele mokytoja, Jurgis Wa- 
shingtonas turėjo nepapras
tą atmintį. Nežiūrint kur ke
liausi po Ameriką, visuose 
miestuose rasi paminklus 
pastatytus su parašu: „šis 
paminklas pastatytas Jurgic 
Washingtno atminčiai”.

Pasivėlino
Apdraudos agentas: - 

Pranai, atėjau apdrausti ta 
ve nuo nelaimės.

Pranas: — Per vėlu, Jonai 
Jau trys mėnesiai, kai esi 
vedęs.

-Kolonijoje prasidi 
įvos žmonių rinki] 
Vietinis laikraš 

jport Post” visada ] 
į gražiam darb 
j paskelbė didelį p] 
pažymėdamas, k 

įjans Open Dri 
for 1.000,000 Lbs. 
/.Paskelbtas ir s 
įj 40 vajaus dral 
įėji). Lapkr. 5 
jport Post” įdėjo k 
į su daugiau pavi 
paskelbė miesto N 
aklamaciją, kur 
Į BAL. šalpos si 
■išt A. Stanišausk 
ji mayorui už tai t

nė, 327 Fernon St. 21. Mrs. 
Barauskienė, 225 Monutain 
St. 22 Mrs. Jankauskas, 1353 
S. Newkirk St. 23. A. T. Dzi- 
kas, 3619 E. Thompson St.

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

Suprato paprastai
Profesorius: — Sumaišy 

man Phenylisotheocynato.
Studentas: — Ar nori pa 

sakyti „garstyčiaus alie 
jaus?”

Profesorius:
kad negaliu atsiminti to var 
do.

Domėjosi
— Tetuk, — sako maža 

Jurgelis vieną vakarą vaka ,, 
rienės metu. — Mano moky x 
toja labai domisi tavimi.

— Kaip tai? — klausia te 
vas.

— Šiandien ji man šeši 
kartus liepė atsisėsti ir bū 
geru... Tuomet ji domėjos 
kokį aš turiu tėvą.

Pranas Bekampi

Turėjom prakalbą
Kanados Lietuvių Taryba 

spalių 4 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje surengė Mon
trealio lietuvių susirinkimą. 
Iš Jungtinių Valstybių atvy
kęs Tėv. Justinas Vaškys 
gausiai susirinkusiems lietu
viams laikė paskaitą. Savo 
paskaitoje T. J. Vaškys nu
švietė pirmąją Lietuvos ko
munistinę okupaciją, kurią _________________
jis pats pergyveno, nacių 1 tuviais. T. J. Vaškys aplai sent land of Litt 
sauvaliavimus Lietuvoje ir kė ir rašytoją M. Aukštaiti ’suffered as only 
paskutinę komunistų okupa-' kuri šiuo metu ruošia spai 
ei ją. Vietos lietuviai buvo dai vieną veikalą, 
sujaudinti išgirdę paskuti-J 
nias žinias. Visi suprato, kad 
Lietuva ir lietuvių tauta yra 
šiuo metu mirties pavojuje 
ir kad visiems reikia subrus-

kys išbuvo kelias dienas 
Svetingasis Šv. Kazimier1 
lietuvių parapijos kleboną ® amaciJ^- . 
kun. J. Bobinas aprodė svf ®EAS> during 1 
čiui miestą ir arčiau supažh 
dino su kai kuriais vietos lis

Savo buvimo metu Moi 
trealyje, Tėv. Vaškys sutvai 
kė ir šv. Kazimiero parapija 
Tretininkų Kongregaci; 
Visi Tretininkai džiaugė^REAS, this pitifi 
vizitatoriaus atsilankymu 
su 
tį.

Lietuvių bendrame paren
gime, kurs bus War Chest 
parėmimui, lapkričio 19 die
ną, Lietuvių Muzikalinėj sa
lėj, pasakys kalbą Bendrojo 
Lietuvai šelpti Fondo pirmi
ninkas kun. Dj. J. Končius. 
Jo dideliu pasidarbavimu, šis 
fondas šiandien veikia.

Į susirinkimą pakviesta ir 
lietuviams prielankus p. tei
sėjas McDevitt. Tai bus ne
paprastos iškilmės. Tik da
bar lietuviams reikia būti pa
sirengusiems ir pripildyti 
tūkstančiu pilnutėlę salę. Pa- 
sirodykim, kad mes remiame 
visas geras pastangas.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti tose prakalbose ir 
kitoj programoj punktualiai, 
nes programa prasidės lygiai 
2:30 vai.

SERGA

OI. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. N
i operaciją .

Praeitą savaitę sunkiai su
sirgo Antanas Vaicekauskas. 
Bet po kelių dienų ligoninėj 
ligonis pasitaisė.

Elena Arnauskienė, 2842 
Snyder Ave., susirgo ir buvo 
patalpinta šv. Juozapo ligo
ninėj, iš kur neužilgo išėjo, 
nes pasirodė, kad jis galės 
namie gydytis ir nereiks bū
ti ligoninėj.

Marijona Paulauskienė, 
302 Wharton St., ilgai ir sun
kiai serga namuose. Ji turėjo

Šioje sekcijoje veikia lie
tuvių pašalpinis klubas. Į jų 
susirinkimą spalių 29 d. bu
vo atvykę ir bolševikuo j an
tys, kurie daug kalbėjo ir 
reikalavo duoti $50.00 - ar 
daugiau jų bizniui varyti. 
Neapsikęsdami 
paskyrė jiems 
dabar jau visi 
tie agitatoriai
atmatos, kurie dirba, kad vi
si lietuviai Lietuvoj būtų pa
smaugti neprietelių. Bet čia 
jie neapgaudinės ilgiau.

Jie jau pradeda atskirti, 
kas yra tie, kurie taip agi
tuoja už pavergimą Lietuvos. 
Paskutiniame susirinkime 
klube jiem išaiškinta, kad 
tik p. J. Kavaliauskui pirmi
ninkaujant ir visiems sutar
tinai dirbant, tik ten dirba
ma lietuvių naudai. Visi kiti, 
kurie veikia neva lietuvių 
vardu, tarnauja svetimiems. 
Jie jau suprato, kad tik tuos 
darbus susipratę lietuviai re
mia, kuriuos dirba dauguma 
philadelphijiečių, o ne tuos, 
kuriuos varo tik keliolika a- 
pakusių ir nelaimingų lietu
viu.

Visi pradeda suprasti, kad 
„Laisvės” visi skaitytojai ir 
kurie tiki, kas ten rašoma, 

| tai turi būti akli ar parsida-

Kryžiaus ir Karo Pergalės' 
Komitetas, pasiėmęs ir Lie
tuvių Šalpos Fondo darbą, 
labai gražiai ir sumaniai va
ro drabužių rinkimo vajų, 
kurs prasidės lapkričio 5 d. 
ir tęsis ligi lapkričio 20. Bet kuri praskaidrino dvasią ir 
philadelphiečiai jau dabar sugadino tėvynės ilgesio 

jausmus.
Klebono svečias

Montrealyje Tėv. J. Vaš-

šioje pasitarė įvairiais visuo
meniniais klausimais su at
vykusiu svečiu Tėv. Just. 
Vaškiu. Po kalbų ir nuomo
nių pasikeitimo, salėje su
skambėjo lietuviška daina,

drabužius renka ir varo va
jų, kad tik daugiau galėtų 
surinkti.

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

Štai vietos, kuriose galima 
sudėti drabužius:

1. J. Kavaliauskas, 1601 
S. 2nd St. 2. šv. Kazimiero 
Parapijos klebonija, 
Wharton St. 3. Šv. Jurgio 
Parapijos Klebonija, 
Salmon St. 4. Šv. Andriejaus 
Parapijos Klebonija, 1120 
Wallace St. 5. Šv. Rapolo 
Parapijos Klebonija, 8509 
Tinicum Avė. 6. Mr. J. Ze- 
kas, 8005 Lyons Ave. 7. Mr. 
J. Kairevičius, 2855 Cantrell 
St. 8. Mr. Antanas Kaniušis, 
4800 N. Broad St. 9. Mr. K. 
Žemaitis, 1201 Green St. 10. 
Mr. K. Zodeika, 2619 E. On
tario St. 11. Richmond Gro
cery, 3304 Richmond St. 12. 
Mr. Antanaitis, 1427 S. 2nd 
St. 13. Liet. Bankas, 204 N. 
Broad St. 14. Mr. W. Pashall, 
718 Collowhill St. 15. Mrs. 
A. Mažeika, 222 Morris St. 
16. O. Jurgaitienė, 219 Miff
lin St. 17. Mrs. O. Kundrotie- 
nė, 1707 S. 2nd St. 18. Mrs. 
E. Butikis, 320 Greenwich 
St. 19. Mrs. S. Navickas, 304

Kariuomenės gydytoji SEAS, we kn 
praneša, kad malarija susi ai occupation for 
girnas labai sumažintas. Di iee years has mi 
bar ta liga suserga tik ke & the desire of 
virtadalis tiek, kiek karių j Xations to give h 
susirgdavo šio karo pradži( ania; and 
je. iREAS, one of

Šiame kare malarija susi: rsssing needs of t 
gūsių miršta tik 5 nuošimt: ? people is the 
to, kiek aname kare mirdavi Sydire need of clc
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DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

SVENG. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

i therefore, 
? the real contri 
I these brave pec 
^nia ardently de: 
!in the cause of 
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j. Rimdeikie- 
St. 21. Mrs. 
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auskas, 1353 
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kiti privatūs 
aukas ir jau 
vietas. Visi 

rėti įgalioji- 
•inkti drabu- 
į lapeliai iš- 
žinotų kaip

ti ir kaip 
iškirtas vie-

Canada

ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI žė, kad tai visų mūsų neati
dėtina spirginanti pareiga — 1 
ir didelė mums garbė — vis- ; 
pusiškai sušelpti lietuvius, 
kurie aukojasi už tuos pačius 
kilnius principus, dėl kurių i 
mūsų kariai narsiai kovoja i 
visuose karo frontuose.

Išlydėjus garbingą mūsų 
gubernatorių su griausmin
gais plojimais, buvo padary
ta trumpa pertrauka, kurios 
metu E. čiočys, O. Lukošiū
tė, M. Tamašauskienė, kun. 
Ant. Kacevičius (vietos vika
ras) ir Tėv. K. žvirblis su
rinko 160 dol. Bendram Lie
tuvių Šalpos Fondui.

Po to pakviestas kalbėti 
Dr. Petras Vileišis (p. Deve- 
nienės brolis), irgi atvykęs 
iš Waterbury. Jautriai abi- 
būdinęs Lietuvos teises į lais
vą, nepriklausomą gyvenimą 
ir aiškiai įrodęs, kad Ameri
kos piliečiai net savo priesai
koje vėliavai mini laisvę ir 
teisybę visoms tautoms, 
kvietė visus ryžtingai auko
tis už tai, kas dera ir lietu
viškai ir amerikoniškai šir
džiai.

Paklausimų metu patarė 
susirinkusiems siųsti petici- 
jas-prašymus savo kongres- 
monams ir įtraukti į talką 
ko daugiausia įtakingų ame
rikiečių, kad užtartų ken
čiančią Lietuvą.

Programos vedėjui padė
kojus kalbėtojams ir visiems 
aukojusiems Šalpos Fondui, 
susirinkimas užbaigtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais.

Dalyvių tarpe buvo ir Ma
rijonų Kongregacijos vienuo
lis, kun. kapelionas kapito
nas Ant. švedas, neseniai 
grįžęs iš Pietų Pacifiko karo 
fronto ir dabar lankąs kape
lionų mokyklą Camp Devens, 
Mass.

Šį svarbų susirinkimą su
manė ir kalbėtojus pakvietė 
ir rūbų rinkėjus paskyrė e- 
nergingas vietos klebonas 
kun. Vaitiekūnas. Tegu mei
lingoji Lietuvos Globėja, 
Aušros Vartų Motinėlė Mari
ja, gausiai jį laimina už jo 

1942 m. — Warrant Officer, j nenuilstamą veiklą Lietuvos,

Vienybės narys, nuoširdus 
lietuvių organizacijų rėmė
jas.

LANKĖSI ROCHESTERY

MILŽINIŠKAS RADIJO KONCERTAS 
IR ŠOKIAI 

PAGERBTI 

JOKŪBU J. STUK4

idgeport, Conn. |noJe statomas istorinis spek- 
į ® * taklis, kuriame bus atvaiz-

; duoti istoriniai parapijos į- 
vykiai nuo pat jos įsikūrimo 
pradžios.

Balandžio 29 d. įvyks kon
certas, kuriam ruošiasi Šv. 
Cecilijos choras, varg. A. 
Grigoraičio vadovybėje.

Birželio mėnesį atsilankys 
E. vyskupas Maurice F. Mc
Auliffe ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą. Ta proga 
bus iškilmingos Šv. Mišios.

Tą patį birželio mėnesį į- 
vyks milžiniškas piknikas, o 
spalių mėn., Auksinio Jubi
liejaus užbaigai atminti, į- 
vyks bankietas.

Šių metų gruodžio 1, 2 ir 
3 dienomis ruošiamas baza- 
ras parapijos Naujos Staty
bos Fondui.

Susirinkime visi dalyviai 
gėrėjosi naujojo Lietuvių 
Centro ir naujosios kleboni
jos projektų paveikslais. Vi
si džiaugėsi, pasitikėdami,

jų kolonijoje prasidėjo 
ietuvos žmonių rinkimo 

Vietinis laikraštis 
eport Post” visada pa- 
ja gražiam darbui, 

paskelbė didelį pra- 
■ pažymėdamas, kad
paminklas^ uanians Open Drive

5, For 1.000,000 Lbs. of 
ing”. Paskelbtas ir są- 

. kokių 40 vajaus drabu- 
. inkėjų. Lapkr. 5 d. 

p3 . geport Post” įdėjo kitą 
rtana1' ymą su daugiau pavar- 
ve nuo nįv jr paskeibė miesto Ma- 

Prauaj. , į proklamaciją, kurios

nele 
shingtonįjį 
tą atmintį' 
liausi po 
miestuose 
pastatytus J.

—!_ 11

Washingtnj.

ve nuo oelįv

Jau trys tį ® B.A.L. šalpos sky- 
vedęs, rast. A. Stanišauskas.

viai mayorui už tai bus

Jo SUGRĮŽIMO iš J. V. Kariuomenes prie radijo 
Rengia

“Rūtos” Lietu viij Radijo Klubas ir Choras

Snptajj 
Profesorių 

man Pheijlį 

Studentų 
sakyti 
jaus?"

Profesorių, 
kad nejalhj 
do.

X -1 • • , T

■ ms daugiau nieko nelie- 
jyti, kaip tik visu darb- 
u vykdyti vajų, rinkti 
tas tik galima.
minkite, kaip gražiai 
Į bažnyčioje pranešta

T
SČikagos lietuviai susilau

kė naujos dainininkės Ade
lės Druktenytės asmenyje. Į- 
vairių dainų kontestų laimė
toja, gražiabalsė Adelė tu
rėjo savo premjerą „La Tra
viata” operoj, didžiuliam 
Eight Street teatre. Jaunos 
lietuvaitės koloratūrinis sop
ranas žavėjo didžiulę minią 
operos mėgėjų. Graži darbo 
pradžia užtikrina jai vietą 
tarp įžymių operos žvaigž
džių.

Teatre matėsi didelis bū
rys Šv. Kazimiero akademi
jos studenčių, alumnių, lietu
vių dienraščių atstovų ir 
šiaip daug lietuvių. Adelė yra 
Šv. Kazimiero akademijos a- 
lumnė. Kas sekmadienį gie
da Gimimo P. Šv. Marijos pa
rapijos jaunamečių chore.

s
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ŠVENTO JURGIO SALĖJE

Visi

Rochester, N. Y

Minės sukaktį

kviečia visus at-

M.

Amsterdam, N. Y
nSro niolziinmaf cvonin ornrv III. ---  Warrant UlUCtr. I----------------- ------------------------- '----’
i P Šių metų pradžioje pakeltas i L y. Marijos žemes, reika-

į Chief Warrant Officer, o lams-
Posto istorija šių metų liepos men. pakel- K. Paukštelis.

Chicago, Ill
apsi-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Providence, R. I

Graborius—Baisamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia Notary Public

EVergreen 8 - 9770 Tel. HAvemeyer 8 -1158

Graborius—Baisamuotojas

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

savo 
kas-

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

J., prie U. S. S. Akron. Kai 
žuvo, Jonui teko

Viena lietuvė, užsirakinusi 
visas duris, mėginosi užsi- 
troškinti gasais. Artimi žmo
nės, tai pastebėję, pašaukė

180-2 New York Avė.
Programa 4 vai. po pietų

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Alena 
jai pagelbės O. 
ir Z. Markūnie-

Šv.
10-

NOTARY PUBLIC 

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

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— 8150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y

ve- j tas į leitenantus. Dabar dir- 
su

Newark 5, N. J.
Šokiai 8 vai.

linkę. Neseniai turėjo nelai- *
mę. Jo trokas sudužo, bet jis V 
išliko nesusižeidęs.
kepykla vra lietuvių įstaiga paudięs. tusiu

M v u VnnVnJ darbai ir sumanymai yra ge-

vakare.
Programoj dalyvaus naujas „Rūtos” Radijo choras, 

įžymūs dainininkai, artistai, kalbėtojai, lošėjai ir t.t.
ŠOKIAMS GROS ANTANO PAVYDŽIO ORKESTRAS

Įžanga 75c. — Pridedant 15c Taxų — Viso 90c.
maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti vienintelę 

New Jersey Lietuvių Radijo Programą

Watervelet, N. Y. Ji konku
ruoja su didelėmis kepyklo
mis. Tai tikrai garbė lietu
viams turėti tokią kepyklą.

R-s.

Petras Daužvardis, Lietu
vos konsulo sūnus, baigęs 
Lindblom aukštesnę mokyk
lą šį pavasarį, lapkričio 1 d. 
įstojo į Illinois Institute of 
Technology.

Petras yra darbštus Atei
tininkų draugovės narys, me
no mėgėjas. Jis vieneris me
tus mokėsi Marianapolio ko
legijoj, Thompson, Conn.

Petras buvo išrinktas savo 
mokyklos atstovu į jaunųjų 
moksleivių konferenciją.

b MClZull y I Vz X CL X X O Lz CL >■ i i • i • 1 j*

Zanavičiaus, kad nelau-P.lana‘bus 
.kad kas jums belstų j kaLtlk Elgsis karas

ir prašytų drabužių! . Visos komisuos ir delega- 
patys sutvarkykite užsimojo su didesniu en-
* J tuziazmu darbuotis, kad ko

skubiausiai įvyktų visi kil
nūs ir didingi kleb. kun'. M. 
A. Pankaus planai mylimųjų 
jo tautiečių naudai ir gero
vei.

Motinų susirinkimas
Lietuvių Kareivių Motinų 

Klubo susirinkime spalių 29 
d. nutarta nupirkti „wheel 
chair” ir paaukoti karių ve
teranų ligoninei, Newington, 
Conn.

Taip pat nutarta Kalėdų 
atvirukus su dovanėlėmis iš
siųsti visiems lietuviams ka
reiviams, kurie iš šios para
pijos tarnauja Dėdei Šamui 
ir kovoja už laisvę ir demo
kratiją visoms pavergto
sioms tautoms.

Anksčiau nutarta, kad klu
bas užprašo Šv. Mišias už 
tuos visus karius iš mūsų pa
rapijos, kurie žūna karo lau
kuose. Be to, jei lietuvio ka
rio tėvas bei motina mirtų, 
nutarta klubo vardu šv. Mi
šias taip pat užprašyti už ve
lionių sielas.

Klubas užprašė giedotas 
šv. mišias gruodžio 3 d. už 
visus gyvus ir žuvusius lie
tuvius kareivius. Visos karių 
motinos tą sekmadienį daly
vaus Šv. Mišiose ir priims 
Šv. Komuniją. 4 vai. popiet 
įvyks Šv. Andriejaus lietuvių 
par. salėje šauni pramogėlė 
lietuvių karių naudai.

Kalbėta paremti mėnraš- 
tėlį „The Illuminator”, lei
džiamą narsuoliams mūsų 
kariams. Visos motinos na
rės gausiomis aukomis ne tik 
atskirai prisideda tą mėnraš- 
tėlį paremti, bet dar iš klu
bo kasos nutarta $5.00 pas
kirti.

Motinų klubo raštinė, su
manioje Petronėlės Rappo-: ugniagesius. Pavyko moterį, 
natti vadovybėje, šiomis die-' atgaivinti ir ligoninėn nu-

atvirukų su dovanėlėmis iš- ’ Juozas Smclus išvežioja bet yra daug pasidarbavęs ir 
siuntime lietuviams kariams. | duoną is Kreemflake Baking parapi ai Neseniai įtaisė 

bamata Mpspninj tllr?.p npf<_|prie parapijos vėliavos stul- 
.. pą, kuris yra didžiausias sio- 

Minėta je aPylinkėje. Yra ir daugiau 
gerų darbų padaręs. Posto

atykite į vietą, į para- 
salę, kur bus viskas su-— Tetuk,,, gaię> kur bus viskas su- 

Jurgelis viei' [yta ir išsiųsta į sandė- 
rienėsmeta-į ooklynan.
toja labai (hį

— Kaipti’.
vas.

kartus liepėt 
geru... T«; 
kokį aš ton j

ikime į Pašalpos Fondo 
ių. Tikrai galėsite pašl
uoti atlikę Lietuvai ir 
ivos žmonėms mielašir- 
ą ir garbingą darbą. Pa- 
ikite savo pažįstamus, 
’ turėtumėm nors pora 

‘jį ų narių iš mūsų koloni-

atsivesti naujų narių. Tuo- 
jaus pasiskirstė visos dar
bais, kitos pasiėmė darbus į 
namus, kas davė džiaugsmo 
vedėjai.

Nutarta paaukoti $15.00 
dovanoms mūsų parapijos 
kariams. Dovanas ruošia Ma
rijos Vaikelių Draugijėlė, 
priežiūroj kleb. kun. E. Gra- 
deckio.

Proklamacijakys išbnrok
Svetingasis b kyoras McLevy paskelbė 
lietuvių pir 
kun. J. Bfe 
čiui mieštąjį 
dino suksite

Jonas M. Robanie, plačiai 
pažįstamas Rochesterio lie
tuviams, neseniai buvo susto
jęs Rochestery, N. Y. Jis bu
vo kelionėje tarnybos reika
lais Washingtone, New Yor
ke ir kitur. Rochestery jis 
aplankė savo žmonos tėvus, 
V. J. Apanavičius.

Jonas M. Robanie įstojo į 
1 laivyną 1919 m., būdamas 16 
metų. Baigė aviacijos me- 

. chanikos mokyklą Great 
į Lakes, Ill. Po to buvo Nor- 
j folk, Virginijoje. 1922 m., iš
tarnavęs savo terminą, buvo

Lietuvių Amerikos Legio- pasitraukęs į civilį gyveni
ne Gudino Postas Nr. 459 mą. 1927 m. grįžo atgal į lai
minės savo sidabrinį jubilie- vyną, kaip aviacijos- maši- 
jų šaunia vakariene. Tai bus nistas. 1929 m. buvo išsiųs- 
lapkričio-Nov. 12 d. šv. Jur- tas į laivyno akademiją, 
gio parapijos salėje, 555 Annapolis, Md., iš kur bu- 
Hudson Av. Vakarienė prasi-: vo paskirtas į Lakehurst, N. 
dės lygiai 6 vai. vakare.

Rengėjai kviečia ne tiktai j,,Akron” 
Rochesterio, bet ir apylinkės, i persikelti prie ,,Macon”. Kai 
kaip Niagara Falls, Buffalo, „Macon” žuvo, Jonas turėjo 
Utica, Syracuse ir iš kitur laisvą dieną nuo tarnybos, 
lietuvių visuomenę dalyvauti Didžiausiais lėktuvais — di- 

’ 1 rižabliais jis yra atlikęs 24
įr keliones. 1937 m. jis pakel- 

Chief aviation machi-

Keturi kunigai dėsto tiky
bos pamokas Šv. Kazimiero 
akademijoje. Čikagos arki
vyskupo pageidavimą išpil
dė trys lietuviai klebonai; 
prel. Mykolas Krušas, kun. 
J. Paškauskas ir kun. Briš- 
ka leido savo vikarams kun. 
S. Valuckiui, kun. A. Zaka
rauskui ir kun. Gaučiui už
imti mokytojų vietas. Tiky
bos pamokų tvarkytojas yra 
Šv. Kazimiero akademijos 
kapelionas kun. Balys Urba.

Jonas A. Stoškus

Lapkričio 12 d., 3 vai. po 
pietų, Moterų Sąjungos 33 
kuopa turės smagią ir drau
gišką kortavimo pramogą 
sąjungietės Elenoros Jogie- 
nės namuose, 39 Shelter St. 
Ruošia jos dukrelė, nauja są- 
jungietė, Alena Chase-či- 
žauskienė; 
Markūnaitė 
nė.

Rengėjos 
silankyti.

toje šaunioje puotoje.
Programoje dalyvaus 

kalbas pasakys Amerikos Le- tas 
giono apskrities komandie- nist”. 1939 m. priskirtas prie 
rius, buvęs valstybės koman- karo laivo _,,Nashville”, su 
dierius ir pulk. Fred. Wag- kuriuo lankėsi daugelyje ša- 
ner. Visas pelnas eis karių Vėliau buvo Havajų apy- 
dovanoms ir dėl U. S. O. į linkėję, o 1941 m. — Alasko-

Tikslas svarbus ir vertas ^e’Tr. . .
paramos. Pasitenkinimas už-1 A ^rui prasidėjus tapo 
tikrintas, nes Gudino postas1 EnK‘Jleerln8

proklamaciją:
REAS, during the 

five years on the shores 
e Baltic, the people of 
mcient land of Lithua- 
ave suffered as only the 
les of small countries 
suffer who find them- 

in the throes of a 
struggle between the 

ring armies of two migh
tions; and

REAS, this pitifully 
ssed peace-loving peop- 

f Lithuania to the num- 
of many thousands have 
their lives and others in 

eds of thousands have 
their homes together 
every means of normal 
ence: and

REAS, we

KCC-3K5

Kreipkitės su

kė ir šv. fc 
Tretininku 
Visi Treteii 
vizitatoriai* E 
su nauja & 
tį.

Kariuomsj 
praneša, hi 
girnas labai 
bar ta liga 
virtadalis & 
susirgdavo i' 
je.

Šiame kaif> 
gūsių miršta t»! 
to, kietai

ečias
šv. J. Vaš-

DARBININKAS 
dway So. Boston#

Pai sužinosi perskaitęs 
r. Vyskupo Bučio gaišią W

įVENC.P.H^ 

apsireiški^ 
§ia knyga susi^

Amerikos

Ją skaito ir neti^'
Liurdo knjj’

Gausiai paveiksi;
kietais riršebaš^1 

virš 500 
KAINA^

ew Britain, Conn
vių veikimo centro su

sirinkimas
ietuvių Veikimo Centro

įtrinkimas įvyko lapkričio

•akalbą 
ivių Taryba 
az'imiero pa- 
irengė Mon- 
susirinkimą, 
stybių atvy
tas Vaškys 
įsiems lietu- 
skaitą. Savo 
Vaškys nu- 

Jetuvos ko- 
aciją, kurią 
reno, nacių
Lietuvoje ir kė ir rašytoji! 
ristų okupa-! kuri šiuo e 
tuviai buvo dai vieną raku 
dę paskuti-1 Savo te 
suprato, kad trealyje,M 
ių tauta yra 
es pavojuje 
ikia subrus- 
iėti.

iai išpildė 
Po progra-

• vakarienė, 
ntrealio lie- 
.ukioje dva- 
iriais visuo- 
nais su at- 
Tėv. Just. | 

į ir nuomo- 
salėje su- 

iška daina, 
o dvasią ir 
ės ilgesio

know 
it Nazi occupation for the 

three years has made 
ssible the desire of the 

ted Nations to give help 
jithuania; and

REAS, one of the 
t pressing needs of this 
ering people is the un- 
evably dire need of cloth-

Prieš kiek laiko čia įsistei
gė karių motinų kuopa. Na
rių prisirašė daug. Visos pa- 
siryžusios daug dirbti. Yra 
išrinktos delegatės vežti pe
ticijas Washingtonan.

Bendro Lietuvai šelpti 
Fondo skyrius uoliai darbuo
jasi. Spalių 29 d. turėjo kor
tų pramogą, lietuvių klubo 
salėje. Pelno liko nemažai. 
Drabužiai surenkami ir su
nešami iš visų pusių. Mote
rys dirba ilgas valandas pa
skirtomis dienomis, priimda
mos ir tvarkydamos drabu
žius.

OW THEREFORE, re- 
izing the real contribu- 
that these brave people 
ithuania ardently desire ____  ____
lake in the cause of the nomis uoliai dirba Kalėdų ve^ti. 
ed Nations, I call upon 
itizens of our community 

participate in the city- 
e drive between Novem- 
5th and November 20th 
contributing clothing to 
local branch of United 
uanian Relief 

lerica, Inc., at 
ch located 

rge’s Roman
ch Hall, 443 Park Ave. 
Signed) Jasper McLevy 

Mayor

Sugrįžę pirmojo karo 
teranai lietuviai nutarė 
organizuoti Amerikos Legio
no Lietuvių postą, kurio pir
mas susirinkimas įvyko 1919 
m. rugpiūčio 11 d. Pirmuoju 
komandierium buvo Benja
min Yanchitis, o adjutantu 
Petras Berens, abu geri lie
tuviai patriotai. Antruoju 
posto komandierium buvo 
Stasys Klimaitis, dabar ge
ras veikėjas, lietuvybės šu
las, gyvenąs Utica, N. Y., o 
antruoju adjutantu buvo ir 
tebėra Juozas Bertmanas, 
kuris širdingai dirba ir turi 
gerą vardą Amerikos Legio
no rateliuose. Dabartiniu ko
mandierium yra Silvestras 
Butrimas.

Mūsų Gudino postas yra
i nuveikęs daug gerų darbų ne 
tiktai sušelpime savo narių

ba Bureau of Aeronautics 
Kalifornijoje. Karui pasibai
gus, grįš Rochesterin 
gyventi.

Jonas M. Robanie su 
žmona (Apanavičiūte)
met užprenumeruoja savo tė
vui, V. J. Apanavičiui, jo mė
giamą laikraštį „Ameriką”. 
Tai, rodos, daro beveik nuo 
pat pirmųjų „Amerikos” me
tų. Jie užrašė Tėvo Dienos 
proga. Tai pavyzdys visiems 
vaikams — atsiminti savo 
tėvus Tėvo Dienoje ir užra
šyti jiems „Ameriką”.

Darbštus Gimimo P. Š. 
Marijos klebonas kun. Jur
gis Paškauskas šiomis dieno
mis sunegalėjo ir randasi gy
dytojų priežiūroj šv. Kry
žiaus ligoninėj. Kun. J. Paš
kauskas yra uolus Kunigų

New Haven, Conn.

Fund of 
its local 
at St. 
Catholic

aug kalbėtasi ir tartasi 
i svarbiais reikalais Šv. 
iejaus lietuvių parapi- 

Auksinio Jubiliejaus, ku- 
iškilmingai pradėtas mi- 
i jau šių metų rugsėjo 24 
ą.
ąsario pradžioje bus sce-

Lapkričio 1 d. įvyko Rau
donojo Kryžiaus lietuvių mo
terų vieneto bei skyriaus su
sirinkimas.

Skyriaus nenuilstanti ve
dėja ponia Ona Alf pareiškė 
daug gerų minčių ir kvietė 
uoliau dalyvauti darbo vaka
ruose, kurie būna kiekvieno 
trečiadienio vakarą parapi
jos salėje. Jei darbo vaka
ruose moterys nesilankys 
skaitlingiau, tai, pasakė, rei
kės skyrių likviduoti.

Ponia Juzė Dičkienė pa
reiškė savo mintis, kviesda
ma visas moteris su didesne 
energija stoti į Raudonojo 
Kryžiaus darbą ir palaikyti 
lietuvių skyrių.

Visos moters, kurios daly
vavo , su nauja energija ir 
entuzijazmu pasiryžo dirbti 
ir lankytis į darbo vakarus ir

Pittsburgh, Pa. — Šv. Ka
zimiero par. Tretininkų ir 
Šv. Pranciškaus Mylėtojų re
kolekcijos ir konferencija, 40 
vai. atlaidai, lapkričio 23-28 
d., Tėv. Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
M. Nek. Prasidėjimo novena, 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d., 
T. Just. Vaškys, O. F. M.

Amsterdam, N. Y. — 
Kazimiero par., gruodžio 
17 d. Tėv. Juv. Liauba.

Franciscan Fathers 
Mt. St. Francis, Greene, Me.

ri, todėl ir jų parengimai yra 
remtini. Turint tokią organi
zaciją savo tarpe, negali bū
ti baimės komunizmui už
viešpatauti lietuvių tarpe.

Tegul nepalieka nė vieno 
lietuvio, nedalyvaujančio šia
me jų iškilmingame pokyly
je.

Be kitų gerų darbų, pos
tas kiekvieną Decoration 
Day užprašo Mišias už mi
rusius savo draugus.

J. K. Chapas

Washington. — Karo In
formacijos Įstaiga praneša, 
kad šio karo eilinio Ameri
kos kareivio vidutinis išsila
vinimo laipsnis yra lygus an
trųjų viduriniosios mokyk
los metų studento išsilavini
mui.

Lietuvai šelpti susirinkimas
Spalių 22 d. Šv. Kazimiero 

parapijiečių būrys susirinko 
parapijos salėje, kur kleb. 
kun. J. Vaitiekūnas, iškal
bingai išdėstęs svarbą tikrų 
žinių apie dabartinę skau
džią Lietuvos padėtį ir rei
kalingumą jai sušelpti pini
gais ir rūbais, pakvietė su
sirinkimo programai vesti 
domininkoną Tėv. Kazimierą 
Žvirblį.

Chorui ir susirinkusiems 
atgiedojus Lietuvos himną, 
pirmiausia prabilo gražiakal- 
bė EI. Devenienė (atvykusi 
iš Waterburio, Conn.), ku
rios vyras daktaras daug 
kentėjo rusų ištrėmime. 
Vaizdžiai nupiešusi tikrąjį 
vargą brolių lietuvių, badau
jančių ir šąlančių baisiame 
Sibire, karštu žodžiu ragino 
visus neatidėliojant gelbėti 
tautiečius ypač rūbais ir a- 
valyne.

Po to kalbėjo garbės sve
čias, vietos gubernatorius J. 
Howard McGrath. Tikrai 
nuoširdžiais, tiesiog dinamiš
kai trykštančiais iš giliai su
jaudintos sielos, šis mūsų 
valstybės galva brėžte pabrė-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



ŠTAI KAIP

Dr. John Waluk

Koncertas-Balius 161 No. 6th Street

1

Tel.

$ 81.42Viso

PRADŽIA 5 VAL POPIET BILIETAS 50c.

ta
$ 49.00

da

$10.00 apie vysku-

10.00 $ 10.00
darbą.

Bayonne, N. J.

New York, N. Y. Elizabeth, N. J
patogūs

-pavojus šiandie
ir

Paterson, N gyvi

Šelpti

pasakė mono-
PAMINKLAS SMITHUI

Jackson Heights, N.|

NEwtown 9 - 59721

KARIŲ BALSAI

ka-nuomo-

• Albina Urbonaitė, gyv.
nes juose nerasta karių para- 59.10 57 Dr Maspethe, jsto-

svių

Pradžia 4 vai. vak

Tadas Šidlauskas

Bazaro 
po du

KARO FONDO 
KONCERTAS

pradėtas 
baigtas

$ 10.00
$ 15.00

$100.00 
$ 25.00

rt 
te

lietuvių Kunigų 
lovytes narių, 

budi Lietuvos 
jovią tautos gy-

si, 
da

ATLIKIM PAREIGI 
KARO FONDUI

Ame-
Lietu-

Šv. Vardo vyrų dr-jos su
sirinkimas bus lapkričio 19 
d. tuojau po sumos.

Kun. K. E. Paulionis,
Lietuvių Komiteto Iždininkas

jo 
je 
mi 
čia 
ter 
bui

n 
t 
b 
s: 
n

j Įrangai, 
^nesusitepa!

wos pilie- 
Menkia su

tikri 
rai : 
laiki 
būrii

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

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

Sritch, būkime 
Mos viešoji 
as konspirato- 

Lietuvos li
fe sprendžiamo-

a apie nuošir-

Parapijos jaunimo rengta 
pramoga lapkr. 4 d. pavyko 
geriau nei tikėtasi. Jaunuo
lių prisirinko labai daug 
visi gražia Inksiminosi.

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

New Yorko valstybės 
rių balsų komisija pranešė, 
kad iki lapkričio 5 d. atėjo 
407,440 karių balsų. 9,644 ba
lotai pripažinti netinkamais,

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

()

Drabužių Lietuvai rinkimo 
vajus prasidėjo. Drabužius 

i prašoma nešti į parapijos sa
lę. Vėliau gal bus vieta ir 
Bronxe.

.jjiismai.
, redaktorius.

Iš viso nusiųsta į New York War Fund nuo Lie
tuvių Komiteto, spalių 1 — lapkričio 6 d., 1944, $635.32

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR  AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimų, plasteriavirni), šaiigat- 

cementavimų ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6. N. Y.

ALUDĖ 
Karšti Užkandži 

KASDIEN 
Patogi Vieta Ūžė j

Su MOTERIMS
DIDELIS PAS 

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Stree 

Brooklyn, N. Y<

4 įgaliotas 
<Ws atsto- 

protestą 
elgseną Lie-

M* Lietuvos 
suros įgaliotas 

= ulingtone, Pov.
2si Valstybės 
!ir įteikė ati-

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

Rengimo Komisija maloniai kviečia visus į šią metinę 
parapijos pramogą.

§>;

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1US 
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. yJ

Viso
Angelų Karalienės parapijos: Brooklyn, N. Y.
Moterų Sąjungos kuopa, $ 10.00

y jie be jo- 
LIETUVIŠKA Stoja, depor- 

net šaudo

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

0 io * ' “ au- 
□augok savo A Są Apie tai

° i Times".
Eteris savo 
i^ėjo, kad

iivyskupijos ga- 
iirtivyskupo Sa-

Romos miesto taryba ^UJU riešu 
rinko prezidentą Roosev ■ Arkivyskupas, 
Romos garbės piliečiu. Lietuvos ko-

i^ojimą.

nurodė, 
atstatė sovie-

AMERIKA Lapkncio-November 10,1

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS

Sekmadienį
LAPKRIČIO - NOVEMBER 12, 1944

TURESIME BAZARA šašienė, R. Kašėtienė, Eu
genija ir Morta Karpiūtės, 
Kaz. Baltrušaitis, K. Galčius, 
Sim. Cerebiejus, P. Montvila, 
M. Mikolaitis, M. Putinienė. 
Visi nuoširdžiai pasiryžo pa
sidarbuoti, kad šis bazaras 
geriausiai pasisektų.

„Amerikos” bazaro nebuvo 
jau per penkeris metus, to
dėl tikimasi, kad visi „Ame
rikos” skaitytojai ir jų arti
mieji labai nuoširdžiai ben
dradarbiaus, kad šis bazaras 
praeitų tikrai gražiu pasise
kimu.

Lapkričio 5 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje įvyko 
New Yorko Lietuvių Dienos 
Komiteto narių ir „Ameri
kos” artimųjų bičiulių susi
rinkimas. Jame pranešta Lie
tuvių Dienos apyskaita ir pa
sitarta ateities veiklos reika
lais.

Visi susirinkimo dalyviai 
vieningai pasisakė už suren
gimą atitinkamos pramogos 
„Amerikai” paremti. Darbš
čiosioms moterims pasiūlius, 
nutarta ruošti dviejų dienų 
bazarą: gruodžio 9 ir 10 d., 
šeštadienį ir sekmadienį. Ba
zaras bus Angelų Karalienės 
par. salėje.

Pageidauta, kad bazare tu
rėtų savo skyrius kiekvienos 
parapijos draugijos. Pavyz
džiui, Angelų Karalienės par. 
draugijos turės vieną skyrių, 
Apreiškimo draugijos — sa
vo, šv. Jurgio dr-jos — savo 
skyrių ir Maspetho — irgi

m7^’Tlda7šidtaMk’as ’(pU- 
nistas). Prof. K. Pakštas pa
sakė kalbą. Programos vedė
ju buvo Jonas Valaitis. Bu
vo ir vienas nepramatytas 
dalyvis — akordianistas Ben. 
Kaveckas. Jaunamečių gru
pės dalyvė, T. Vaičiulytė, pa
deklamavo eilėraštį. Ona Za- 
jankauskaitė 
logą.

Koncertas 
rikos himnu, 
vos himnu. Dalyvių buvo per 
250.

Lapkričio 5 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko New Yorko 
Karo Fondo Lietuvių Komi
teto suruoštas koncertas. Jo 
programą išpildė Barbara 
Darlys, Marijona Kižytė, Sue 
Griškaitė, Al. Vasiliauskas, 
Lietuvių Jaunamečių šokėjų 
grupė, Br. Brundzienės veda-

Angelų karalienes 
Parapija

Parapijos metinis nepap
rastas koncertas ir balius 
bus šį sekmadienį, lapkričio 
12 d., Transfiguration salė
je, Hooper ir Marcy gatvių 
kampas, Brooklyne. Įžanga 
50 centų.

Šiam koncertui mūsų var
gom Pr. Dulkė rengiasi nuo 
vidurvasario. Jis mokė nau
jų ir neužmiršo senų dainų 
antradienių ir penktadienių 
vakarais.

Čia malonu pranešti, kad 
kun. A. Masaitis suorganiza
vo parapijos jaunuolių beną. 
Nuo mažiausio iki didžiausio 
daikto reikėjo supirkti nau
jai instrumentus ir unifor
mas. šis jaunuolių benas pir
mą kartą pasirodys šiame 
koncerte ir sugros keliolika 
išmoktų maršų ir kitų kūri
nių. Jau tik dėl jaunimo pa
gerbimo reikėtų, kad visi pa
rapijiečiai susirinktų į kon
certą.

Į Koncertui užsibaigus bus 
ir dovanų laimėjimas. Bus 
ten keli laimingi žmonės.

Visi esate kviečiami ateiti 
į koncertą lygiai 5 vai. po- 

1 piet. Užtikrintas pasitenkini
mas.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus šį sekma
dienį, lapkričio 12 d., 9 vai. 
mišių metu. Po to bus labai 
svarbus susirinkimas.

Visi nariai prašomi ir baž
nyčioje, ir susirinkime daly
vauti. Parapijos geros valios 
vyrai prašomi ateiti ir prie 
šios garbingos draugijos pri
sirašyti.

Y. Karo Fondo Lietuvi y Komiteto
Surinkty Auky Apyskaita

Šv. Jurgio Parapijos:
Katarina Vaitkevičienė
Čirgeliai, Jonas,Apolonija,
Petras Adomaitis,
Pan. Šv. Marijos Sodalicija,
Juzė Jasalskienė,
Surinkta Onos Karalienės,
Trečias Švento Pranciškaus Ordenas
Gyvojo ir Amžinojo Rožančiaus Draugijos
Marijona Zarskienė,
Antanina Binkienė,
John Aibinėse,

Iš Apreiškimo Parapijos:
Moterų Sąjungos 29 Kuopa,
Gyvojo Rožančiaus Draugija,
J. Gražienė,
N. N.
Lit. R. K. Susivienijimo 135 Kuopa
Šv. Monikos Našlių draugija,

Brooklyno Lietuviai

$ 5.00
2.00
3.00
8.00
5.00

12.90
15.00
22.52
3.00
3.00
2.00

$ 12.00 
16.00

5.00
1.00 
5.00 

10.00

Viso
Atsimainymo Parapijos, Maspeth, N. Y.
Trečias Švento Pranciškaus Ordenas $
Kitos aukos:
Moterų Vienybė, Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Amerikiečių Piliečių Klubas,
Surinkta Eugenijos Karpiūtės Atkočaičio siuvykloj $103.90
Moterų Sąjungos New Yorko-New Jersey Apskr.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 242 Kuopa,
Pelnas iš Lietuvių Komiteto surengto koncerto lap
kričio 5 d., Apreiškimo Parapijos salėje $118.00
Surinkta Mrs. Lottie Ulrich (Adomavičiūtė), $113.00

jos bažnyčioje lapkričio m. 
19 dieną 2 vai. p. p.

— Kaip ir kitose kolonijo
se, ir mūsų parapijoje šiuo 

i metu eina drabužių rinkimo 
| vajus nukentėjusiems lietu
viams aprengti. Įvairių orga
nizacijų moterys, BALŠF. 
narės, atlieka tą kilnų ir sun
kų

Ūkių Gyventoja
Bėga Į Miestus

.;S katalikų yysku- 
įirdžiausi ir tik- 
įuvos draugai. Ir 
į širdimi džiaug- 
įjerikos visuome- 

vyskupų bal- 
jįtįkamo svorio.
$ katalikų vysku- 
jjmieji amerikie- 
; ištiesė pagelbos 
įvai nuo pat pir
mos dienų. Jie 
rjado kelius pa- 
■įlj Lietuvos žmo-
2 pašalpa.

i j katalikų spauda, 
įįojama ir remia- 
įurnu skelbia bai-
3 dalią ir klibina 
romėnės sąžinę, 
įeitų sąmanomis 
$ teisių atžvil-

ir New Yorko Aušros Vartų 
parapijos draugijos.

Bazaro rengimo komisijos 
valdybon išrinkta: pirm. 
Kaz. Baltrušaitis, vicepirm. 
Eugenija Karpiūtė, J. Tuma- 
sonis, V. Pūkas ir Sim. Ce- 
rebiejus, sekr. J. B. Laučka. 
Sekantis komisijos susirinki
mas bus sekmadienį, lapkri
čio 19 d., 2 vai. popiet, An
gelų Karalienės par. salėje.

Šiuo metu į bazaro rengi
mo darbą kviečiamos visos 
draugijos. Kiekviena draugi
ja prašoma išrinkti 
Rengimo Komisijon 
atstovu.

Susirinkime savo 
nes pareiškė A. Pažereckie- 
nė, B. Adomaitienė, M. šert- 
vytienė, O. Sijevičienė, A. 
Tvaskienė, J. Tumasonis, U. 
Šarkauskienė, S. Subatienė, 
O. Rimidienė, V. Pūkas, U.

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

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

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

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

Aušros Vartų parapijos di
džiulis bazaras bus lapkričio 
19 d., sekmadienį, nuo 5 vai. 
popiet. Bus daug gražių do
vanų, įvairių įdomybių.

Klebonas kun. J. Gurins- 
kas ir rengimo komisija kvie
čia visus atsilankyti.

šų ar būta kitokių trūkumų. I

"MEMORIES of LITHUANIA" į
RADIO HOUR :

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m. <
Station WEVD — 1330 Ml., 5000 Watts J

DIRECTOR — JACK J. STUKAS *
£ t*- 429 Walnut St., Newark 5, N. J.- I

Tel. MArket 2-5360

Lietuviy Radijo Draugijos Vakarinės 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS AD. JEZA VITAS
495 Grand St. Muzikos Vedėjas
Brooklyn, N. Y. EVergreen 4-7142

Washington. — šalies 
mės ūkio gyventojų skaii 
per paskutinius ketverJ įįrštf tų 
metus sumažėjo 4,748,000 
menų. Taip praneša žei 
ūkio departamentas.

Šių metų pradžioje fa 
se gyveno 25,521,000 asme^oje. 
1940 m. sausio mėnesy 
mose gyveno 30,269,000 
menų. Daugiausia iš farnlrus draugus, Ne
įmestus išsikraustė 1942 įiiaugti kilniojo 
tais.

— Lapkričio 5 d. apkrikš
tytas Richard Baker.

— Parapijos vakarienė 
bus šį sekmadienį, lapkričio 
12 d., 6 vai. vak. Visiems pa
tiks įdomi programa.

— Novena prie Dievo Mo
tinos Stebuklingo Medaliko 
trečiadieniais dabar bus ke
turis kartus: 2, 7, 7:30 ir 
8:15 vai. Lietuviškai pamal
dos būna 7:30 vai. vak.

— Lapkričio 2 d. čia buvo 
Lietuvai Šelpti Fondo sky- 

: riaus susirinkimas. Kalbėjo 
i Dr. K. Pakštas. Gauta nau- 
| jų narių.

rod 
die) 
liki 
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kų 
švei 
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dauį 
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j įvertino lietu-
PARDUODAM^p teises į sava-

Geri, pigūs, ] 
mai. Gerose vietose. P 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas maldomis, 
ko prašo. Apdraudžiu (i i&ugiojo, kad 
rinu) ir žmones. * '■

Kreipkitės:

Joseph Vastuna
JL

Real Estate Insurances asmenybės,
496 Grand St., Brooklyn, I

Tel. EVergreen 7-1670

— Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje paskuti- ‘ 
tiniu laiku yra pakrikštyti 
šie kūdikiai: John Joseph! t 
Makovich, Donald Peter Rut-I1 
kauskas, Mary-Anne Miški
nis, Carole-Ann Šivickis, Ed
ward Gechis, John Anthony 
Juzaitis, Darleine Victoria 
Jasunskis, Diana Pocius, Re
gina Michaline Vaktaris.

— Moterystės sakramentą 
mūsų bažnyčioje priėmė: Mi
chael Kotch su Alberta Ka
raliūte, Pranas Degutis su 
Antonina Jankūnaite, Char
les Lelis su Mildred Norušy- 
te, Mykolas Zabita su Doro
thy Matuza.

— Šiame mėnesyje rengia
si susituokti: Louis Pocius 
su Genovaite Salyklyte, An
tanas Mizera su Cecilija Kva- 
raciejūte, Martynas Zabita 
su Ona Lukšyte, Erving 
Heuer su Lillian Haika.

— Mūsų parapijoje yra mi
rę ir po bažnytinių pamaldų 
palaidoti: Cecilija Malaške- 
vičienė ir Jurgis Bieliauskas.

— Šiuo metu yra paren- 
Smitho stovylos pagamini- giami jaunuoliai prie Sutvir- 

mo išlaidos bus padengtos iš tinimo Sakramento, kuris 
visuomenės aukų. i bus teikiamas mūsų parapi-

Bendrojo Lietuvai
Fondo skyriaus valdybą su
daro: garbės pirm. kun. J. 
Kinta, pirm. Fab. Saranka, 
vicepirm. J. Treinis ir Edv. 
Kindera, sekr. J. Jokubavi
čius, ižd. V. Adomavičius.

nesuteptų 
Narname Lie- 
ae.
3 Lietuvos by

Mayoras La Guardia pra
nešė, kad rimtai ruošiamasi 
pastatyti paminklą velioniui 
gubernatoriui Al. E. Smith 
pagerbti. Paminklas susida
rys iš pigių butų namų sta
tybos ir jo stovylos. Smitho 
stovyla kaštuos apie 75,000 
dol. Ji buvo pradėta dar Smi- 
thui gyvam esant.

Tretininkai turėjo vakarie
nę naujos par. salės fondo 
naudai. Kalbėjo kun. J. Kin
ta, J. Jesulaitis, Obelevičius, 
J. Lekavičius, Ona Vaičaitė, 
J. Spranaitis, Fab. Saranka, 
B. Vyčienė, tretininkų pirm. 
Mar. Stankienė. Programos 
vedėju buvo J. Jokubavičius. 
Po vakarienės buvo šokiai.

Clement Voketai
Advokatas

I Roosevelt ir kiti
41-40 — 74th Stref" nesuteP8 

rflios seniausių 
nužudymu.

jo į laivyno tarnybą, į 
WAVES. Buvo Hunter Col
lege studentė.

• Florence Bernotaitė įs- Į 
tojo į kariuomenės moterų j 
dalinį — WAC. Išvyks šiomis Į 
dienomis. Ji grįžo iš Lietuvos Į 
1940 m. „American Legion” : i 
laivu drauge su apie 100 lie- I 
tuvių, Amerikos piliečių.

• Polyna Stoska (Stoškiū- 
tė), operos artistė, dainuos 
New York City Center teat
re lapkričio 14, 18 ir 22 d. Ji 
dainuos operoje „čigonų Ba
ronas”.

LANKĖSI VIEŠNIOS
Pas Mačiulius Woodhave- 

ne pereitą savaitę buvo at
vykusios Ona Šimonienė su 
dukterimi iš Detroito ir p. 
Kerbelienė iš Amsterdamo.

Jos buvo atvykusios atlan
kyti Mačiulių sergančios 
dukters Virginijos, kuri gy
doma St. Charles ligoninėje, 
277 Hicks Street, Brooklyne. 
Lankymo valandos trečia die- 

i niais ir sekmadieniais nuo
iki 3:30 po pietų.

Drabužių Lietuvai rinkimo 
komisiją sudaro ponios S. 
Shellis, Kiderienė, Pališaus- 
kienė, Treinienė, Vyčienė, 
Dickienė, Papečkienė, Bie
liauskienė. Prašom drabu
žius nešti į kleboniją.

Rimgaudas

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėjir
AKINIAI prieinamiausiC neteisėtai
kainomis pagal jų rūšis WĮ teritoriją,

Si {staiga įsteigta prieš 40 n

į KOMEDIJA - KONCERTAS - ŠOKIAI

SEKMADIENĮ
Lapkričio-November 19, 1944

Rengia 
MOTERŲ VIENYBĖ

LABOR LYCEUM 
949 Willoughby Ave., 

Brooklyn, N. Y.

KOMEDIJA:
"Pasaulis Be Vyrų" 

KONCERTAS:
Art. Anna Kaskas
Art. Barbara Darlys
Art. J. Olšauskas

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

Stenger & Steni ^principais, 
& c Maojimą.

optometristas — opth į su spaudos
394-398 Broadway, Brooklyn,
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RALPH K R U C

FOTOGRAF
65 - 23 GRAND AVE
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