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į surado kelius pa
int dalį Lietuvos žmo- 
Įūtina pašalpa.
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| globojama ir remia- 
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uvos dalią ir klibina 
>s visuomenės sąžinę, 
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dsingą Lietuvos by- 
a tokios asmenybės, 

jrkiv. Stritch, būkime 
kad Amerikos viešoji 
Uė nebus konspirato- 
tyli, kada Lietuvos li- 
sulauks sprendžiamo- 
nento.
! Tikėkime, Amerikos 
Intas Roosevelt ir kiti 
Igi asmens nesuteps 
inkų vienos seniausių 
vje tautų nužudymu.

jum su nauja Lietuvos 
Rija, Lietuvos įgaliotas 
bris Washingtone, Pov. 
ris, lankėsi Valstybės 
Ramente ir įteikė ati
ką pareiškimą. Apie tai 
|New York Times”.
Įuvos ministeris savo 
Brime pažymėjo, kad 
I Lietuvoje neteisėtai 
įsi lietuvių teritoriją, 
[aito su Lietuvos pilie- 
Įisėmis, prasilenkia su 
to Čarterio principais, 
[politinį persekiojimą, 
įkalbėjime su spaudos 
kais, p. žadeikis nurodė, 
plševikai atstatė sovie- 
0 1940-1941 m. dekre- 
Įad Lietuvoje jie be jo- 
pismo areštuoja, depor- 
| Sibiran ir net šaudo 
(tojus. Kaip įgaliotas 
vos vyriausybės atsto- 
jis pareiškė protestą 
'dabartinę elgseną Lie

knoje vyksta „apvaly- 
Iteismai. Juose nagrinė- 
B fašistinių nusikaltė- 
[ylos. Pirmoje eilėje tei
to artimiausi nacių tal- 
įkai italai, kurie išduo- 
I patriotus priešui. Bylų 
I daug. Teismai nesu- 
bba ir sprendimus pa
ltį.
Bseniai Roma išgyveno 
Pų įvykį. Kaltinamųjų 
e buvo toks Carreta, na- 
įkalėjimo tarnautojas, 
mo aikštėje ir viduje bu- 
lidžiulė, įniršusi minia. 
Hike, kada pasirodys su-

.mi į.^.1 į

imtasis kalėjimo viršininkas, 
kaltintas dideliais žiauru
mais. Bet jo neatvedė. Minia 
šėlo.

Viena isterikė sušuko prieš 
Carettą, ir šis buvo minios 
pagrobtas, išvilktas iš teis
mo, muštas, spardytas, įmes
tas Tiberio upėn ir ten pri
baigtas. Minia manė atliku
si „didelį” darbą — atkerši- 
nusi nusikaltėliui.

Bet tik dabar pranešta, 
kad Romos teismas rado Ca
rettą visiškai nekaltu. Bent 
tokia paguoda nulinčiuotojo 
giminėms: jis buvo nekal
tas...

Minios jausmai dažnai pa
daro klaidų.

Kalbant apie minios elge
sį, ta pati Roma duoda ir 
daugiau pavyzdžių.

Kai buvo Mussolini, prie 
jo balkono didžiulėje aikštė
je susirinkdavo didžiausios 
minios. Tūkstančių tūkstan
čiai italų šaukdavo iki is
terijos tam dučei. Tada dučė 
buvo didvyris...

Jei šiandie Mussolini pasi
rodytų toje pat savo garbės 
dienų aikštėje, tikriausiai jo 
likimas nebūtų geresnis, kaip 
to Carretos.

Lapkričio 12 d. Palatino 
aikštėje siūbavo, lingavo 80,- 
000 minia. Ji buvo susirin
kusi minėti Rusijos bolševi
kų revoliucijos laimėjimo 
šventę. Karaliaus vardas bu
vo keikiamas, niekinamas.

Bet kas mėgins užginčyti, 
kad prieš penkeris metus 
dauguma tų pačių žmonių 
tokiu pat laukiniškumu šau
kė: „tegyvuoja karalius, te
gyvuoja dučė”?

Minių aistros nėra joks 
tikras ženklas, kad tauta tik
rai nori to, kas reiškiama 
laikinuose masiniuose susi
būrimuose.

Amerikos lietuvių veikėjų 
veteranų eilės vis retėja ir 
retėja, štai lapkričio 8 d. mi
rė „Saulės” redaktorius ir 
leidėjas Pranas Bočkauskas.

Arkivyskupas Maldauja Nepražudyti Lietuvos
L. Pašalpos Fondas 

Išsiuntė $24,500

Bendras Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas spalių mė
nesyje išsiuntė Lietuvos 
žmonėms vaistams ir pabė
gėliams sušelpti $24,250.00.

Šiame mėnesyje didesnės 
sumos pašalpai bus išsiųstos, 
ir drabužių transportas yra 
rengiamas Lietuvos žmo
nėms.

Visi lietuviai nuoširdžiai 
yra prašomi aukoti rūbus ir 
pasidarbuoti Lietuvos žmo
nių sušelpimui.

Drabužių vajaus laiką sa
vo mieste bei apylinkei ma
lonėkit nustatyti savo nuo
žiūra ir pagal reikalą.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
Pirmininkas

Metzo Tvirtovė 
Arti Galo

Amerikos kariuomenės da
liniai prisiartino prie Metz 
miesto, kuris vokiečių apsup
tas visa eile tvirtovių. Ame
rikiečiai prasilaužė pro ke
lias tvirtoves. Rašant šiuos 
žodžius, buvo laukiama Metzo 
kritimas. Metzą puolė Tre
čioji armija, kuriai vadovau
ja generolas Patton.

Visame Europos fronte 
šią savaitę judėjimas padidė
jo. Anglų daliniai Olandijoje 
perėjo Elenos kanalą.

Tirpitz Pagaliau 
Nuskandintas

Londonas. — Lapkričio 12 
d. Anglijos lėktuvai užtiko, 
puolė ir visu įnirtimu sunai
kino paskutinį Vokietijos di
džiulį karo laivą — „Tirpitz”. 
Bombos buvo labai taiklios. 
Spėjama, kad drauge su lai
vu nuskendo per 1,200 vokie
čių jūrininkų.

„Tirpitz” slapstėsi Norve
gijos pakraščiuose, kur jį 
anglų lakūnai buvo jau ne 
kartą užklupę. Bet milžinas 
laivas vis išsigelbėdavo.

Tą pačią dieną" anglų lai
vyno jėgos kitoje Norvegi
jos vietoje nuskandino devy
nis vokiečių laivus, kurie vy
ko konvojuje. Išsigelbėjo tik 
du laivai — vienas palydo
vas ir vienas prekybinis.

Šiaurinėn Norvegijon yra 
atvykusių norvegų dalinių, 
kurie išlavinti Anglijoje. Jie 
iškelti toje Norvegijos daly
je, kurią yra užėmę rusai.

Jo Eksc.
ARKIV. S. A. STRITCH

Lėktuvų Gamyboj 
Didelis Streikas

Lėktuvo nelaimė
Lapkričio 12 d. Newfoun- 

lande, netoli Harmon aero-į 
dromo, nukrito armijos 
transporto lėktuvas. Jis bu
vo išlėkęs iš New Yorko. Ne
laimėje 9 užmušti, 9 sužeisti.

Karo bonai * galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jįj ko 
daugiausia.

Paterson. — čia lapkričio 
13 d. užsidarė penkios 
Wright lėktuvų dirbtuvės, 
kurios gamina didžiųjų bom
bonešių motorus. Jos užsi
darė po to, kai į streiką išėjo 
1,800 darbo prižiūrėtojų. Kai 
prižiūrėtojai išėjo streikan, 
fabrikų savininkai paleido 
neribotam laikui 35,000 
bininkų. Jie aiškinasi, 
darbas neįmanomas be 
cialistų — prižiūrėtojų.

Karo Darbo Taryba buvo 
įsakiusi streiko dalyviams 
grįžti į darbą. Kai to nepa
klausyta, įsakyta unijos va
dams atvykti Washingtonan 
ir pasiaiškinti. Lapkričio 14 
d. unija nutarė ir to nutari
mo neklausyti. Streiko daly
viai dabar nori, kad dirbtu
ves

dar- 
kad 
spe-

AMERIKOS LAKŪNAI EUROPOJE 
SUNAIKINO 15,210 LĖKTUVU 

 *---- -----
Amerikos sunkieji bombo

nešiai Europos fronte nuo 
mėnesioVelionis, kaip „Saulė” sa- Į942 m. rugpiūčio

ko, tą laikraštį per 35 metus iki šių metų spalių 31 d. nu-
metė 638,000 tonų sprogsta
mosios medžiagos. Iš šios su
mos 330,000 tonų bombų nu
mesta ant taikinių Vokieti
joje.

Amerikos aviacija Europo
je veikia iš dviejų vietų — 
Anglijos ir Italijos. Anglijo
je aviacijos daliniams vado
vauja generolas James H. 
Doolittle, o Italijoje — gen. 
Twining.

Amerikos lakūnai Europo
je per tą laiką sunaikino 15,- 
210 priešo lėktuvų, kurių 12,- 
640 nušovė oro kautynėse. 
Amerikos nuostoliai buvo: 

! 5,708 bombonešiai ir 2,449 
Kažkoks nerimas apnyko kovos lėktuvai — puolėjai.

„redagavo, tvarkė ir leido”. 
Laikraštį jis paveldėjo iš sa
vo tėvo, Domininko, kurs 
„Saulę” įsteigė 1888 m.

„Saulė” ir šiandie turi ne
mažai skaitytojų, kuriems 
patinka Taradaikos ir Bal
truvienės „pripotkai”, ku
riems artimesnė lenkiškų 
priemaišų rašyba. „Saulė” 
negvildeno ir negvildena gy
vybinių tautos reikalų, bet 
vis dėlto ji savo padarė. Ji 
pripratino dideles mases pa
mėgti skaitymą. Ir čia velio
nis Bočkauskas turi savo 
nuopelnų.

„Vienybę”. Jos puslapiai at
sidarė viskam, kas tik nieki
na bendrąjį darbą, dirbamą 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu.

Nepatinka „Vienybės” 
žmonėms Amerikos Lietuvių 
Tarybos kuklus užsimojimas 
sukelti $52,000.00 didiesiems 
tautos gelbėjimo 
paremti, 
bet net 
neduoti 
Tarybai

Kiek 
labai paiką „feljetoną”, mė
ginusį pajuokti Šimutį ir Gri
gaitį, o praeitą savaitę iš
drįso ir straipsniu sušukti 
prieš Šimutį ir Grigaitį vi
siškai nelietuviškais, ne
džentelmeniškais priekaiš- 
kais. Pavyzdžiui, „V” baisiu 
dalyku laiko, jei A. L. T. pa
reigūnams atlyginama už ke
lionės išlaidas.

Kai tokiais niekais remia
masi ir neapykanta švaisto-

Vengry Sostinė 
Apsupta

darbams 
Ne tik nepatinka, 

skelbiama agitacija 
Amerikos Lietuvių 
„nė cento”!
anksčiau „V” įdėjo

Londonas. — Rusų kariuo
menė sunaikino paskutinę 
priešo užtvarą, kuri dengė 
Budapeštą rytiniame Duno
jaus krante. Vengrų sostinės 
priemiesčiuose vyksta kau
tynės.

Tuo pačiu laiku rusai at
kirto vieškelį, kuriuo galėjo 
pabėgti vokiečiai, gynę Jasz-

masi, tikrai juokingai atro
do visetininkų skambūs šū
kiai apie vienybę.

Tikroji veiklos vienybė ga
li būti tik tarp džentelmenų, 
tarp žmonių, kurie viens kito 
nuomones pagerbia ir savo 
siauras asmenines ambicijas, 
jeigu jų turi, palieka ramy
bėje nors „for the duration.”

bereny vietovę, 31 mylia į ry
tus nuo sostinės.

Dabar rusai turi savo ran
kose visą rytinį Dunojų nuo 
Belgrado iki pat Budapešto 
vartų.

perimtų kariuomenė.

LATVIŲ ŠVENTĖ

i Lapkričio 19 d. New Yorko
Per paskutines 6 dienas latviai ruošia Latvijos nepri- 

Vengrijoj rusai paėmė ne- klausomybės paskelbimo me- 
laisvėn 7,700 vokiečių ir ven- tinę šventę. Minėjimas įvyks 

Yorkville Casino, 210 E. 86grų.

CHURCHILL LANKĖSI PARYŽIUJE

Paryžius. — Paliaubų die
noje Paryžiuje lankėsi Ang
lijos premjeras Churchill ir 
užsienio reikalų ministeris 
Eden. Paryžiuje minios pran
cūzų sveikino aukštuosius 
svečius labai nuoširdžiai. 
Ant nežinomojo kario kapo 
gėles Churchill uždėjo drau
ge su generolu De Gaulle.

Prancūzų patariamosios 
tarybos susirinkime Chur
chill pasakė ilgesnę kalbą, 
kurioje pažymėjo, kad Pran
cūzija vėl bus didelė jėga Eu
ropoje. Jis aukštai įvertino 
generolo De Gaulle asmenį ir

jo vadovybę, kviesdamas 
prancūzus jungtis aplink šį 
vadą.

Prancūzija nuo šiol daly
vaus Europos patariamoje 
komisijoje, kurioj anksčiau 
buvo tik Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos atstovai. Be to, 
Churchill pažadėjo prancū
zams, kad dalis okupuotos 
Prancūzijos turės būti paves
ta prancūzų laikinam valdy
mui. Iki šiol Sąjungininkų 
buvo susitarta, kad Vokieti
ją po karo kurį laiką tvarkys 
Amerikos, Anglijos ir Rusi
jos kariuomenės. Dabar bus 
priimta ir ketvirta valstybė.

HITLERIO BALSO NACIAI NEBEGIRDI

buvo su- 
Katalikų

pradėta

Čikagos L. K. Federacijos 
apskritis turi Lietuvių Kata
likų Spaudos Komitetą, ku
ris šiomis dienomis 
ruošęs Lietuvių 
Spaudos Savaitę.

Spaudos Savaitė
Lietuvos spaudos laisvės 40 
metų sukakties minėjimu. 
Tai padaryta Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijoje.

Apie spaudos laisvės su
kakties minėjimą buvo pra
nešta ir Čikagos arkivysku
pijos ganytojui, J. E. arkiv. 
Samuel A. Stritch. Arkiv. 
Stritch šią žinią priėmė la
bai palankiai ir minėjimo 
rengėjams parašė tokį laiš-

brošiūras ir laikraščius. Lie
tuvių spaudos leidiniai buvo 
skleidžiami, nežiūrint to, kad 
ją draudė caro valdžia..,

„Davimas., spaudos lais
vės Lietuvoje buvo daug di
desnis dalykas, nei panašiai 
būtų atsitikę kitoje šalyje, 
nes tai atitinkamu laipsniu 
reiškė pripažinimą jų (lietu
vių) teisės gyventi savo kul
tūra ir prisidėti savo ištek-, 
lių keliu prie tautų šeimos.

„Mums skaudu, kad Lietu
vos laisvei vėl gresia pavo
jus. Mūsų širdys yra su šiais 
gerais žmonėmis, kurie prašo 
tiktai tų teisių, kurios yra 
jiems bendros su kitais žmo
nėmis ir tautomis. Mūsų 
karšta malda ir viltis yra, 
kad jiems būtų leista naudo
tis laisve, gausiai prisidėti 
savo kultūra visam pasau
liui.

„Jūsų minima sukaktis yra 
įvykis, kurs atkreipia dėme
sį į šventumą teisių mažos 
didelės krikščioniškos tau
tos, parodžiusios savo istori
joje savo meilę taikai ir no
rą dalyvauti garbingame 
bendradarbiavime., su kito
mis tautomis visų žmonių ir 
viso pasaulio gerovei.

„Leiskite man šia proga 
pasakyti, kad aš jungiuosiu 
su jumis jūsų maldose už 
Lietuvą. Aš nuoširdžiai pra
šau Visagalio Dievo, kad, da
rant taiką po mūsų būsimos 
pergalės, mūsų vadai nesu-

„Man yra pranešta, kad 
Lietuvių Katalikų Spaudos 
Komitetas, Nekalto Prasidė
jimo parapijos Šv. Vardo 
draugijos vadovybėj, mini 
Lietuvos spaudos laisvės 40 
metų sukaktį.

„Peržiūrėdami Lietuvos 
istoriją, mes negalime nesi- 
gėrčti didele jos žmonių mei
le laisvei. Kiekvienu atžvil
giu jie siekė gyventi taikoje 
su savo kaimynais ir su vi
su pasauliu, ir reikalavo tik
tai vieno dalyko — tai, kad 
būtų pripažinta jų prigimtos 
žmogaus teises ir jų laisvė 
auklėti bei vystyti savo kul
tūrą tautų šeimoje. Mes žino
me, kaip Rusijos valdžia ne
leido jiems naudotis savo tei
sėmis ir kaip narsiai jie ko
vojo už savo laisvę. Kai lai s- teptų savo rankų pasikėsini- 
vė jiems buvo atimta jų ša
lyje, jie palaikė savo spaudą 
užsienyje, leisdami knygas,

mu nužudyti Lietuvą ar bet 
kurią tautą, nežiūrint kaip ji 
būtų maža ar kur ji rastųsi.”

LEYTE SALOJ KAUTYNĖS PASUNKĖJO

Generolo MacArthur dali
nių padėtis Leyte saloje šio
mis dienomis pasunkėjo. Ne
žiūrint didelio atsargumo ir 
apsukrios žvalgybos, japonai 
atsigabeno į Leyte salą pa
pildomai apie 45,000 karių. 
Japonams pagelbėjo blogas 
oras, kurio metu lakūnai ne
gali tinkamai veikti.

Admirolas Nimitz pranešė, 
kad lapkričio 13 d. Ameri
kos laivyno lėktuvai, pakilę 
nuo lėktuvvežių, bombarda
vo Filipinų salose Manilos ir 
Cavite uostus, šiame puolime 
sunaikinti 28 priešo lėktuvai. 
Pataikinta ir į kelis priešo 
laivus.

Leyte saloje, nežiūrint ja
ponų jėgų papildymo, ame
rikiečių daliniai puikiai iš
statė savo gretas, šiandie 
japonams ten gresia pavo
jus šiaurinėje salos dalyje. 
Kautynių vietos yra kalnuo
tos, per kurias reikia vis per
sikelti, stumiantis į priekį.

Pietinėje Leyte salos da
lyje japonai mėgino pralauž
ti mūsų linijas, bet jie buvo 
atremti. Toje dalyje Ameri
kos Septintoji divizija arti
nasi Ormoc koridoriaus ir 
stiprios priešo stovyklos link.

MIRĖ M. F. WEGRZYNEK

Lapkričio 8 d. savo namuo
se mirė Maximilian F. Wegr- 
zynek, 52 metų, lenkų dien
raščio %New Yorke „Nowy 
Swiat” redaktorius ir leidė
jas. Velionis gyveno Forest 
Hills.

Buvo įžymus Amerikos 
lenkų organizacijų veikėjas. 
Gimė Galicijoje, austrų val
dytoje. Amerikon atvyko 
1914 m. „Nowy Swiat” savi
ninku jis buvo nuo 1922 m.

Užuojautas pareiškusių 
tarpe buvo ir prezidentas 
Roosevelt, gubernatorius De
wey ir kiti.

Iškilmingai palaidotas lap
kričio 11 d.

KINAI ARTINASI PRIE BURMO KELIO

Japonijos kariuomenei Ki
nijoje pasisekė užimti 
Kwangsi provincijoje Kwei
lin ir Liuchow vietoves, kur 
amerikiečiai turėjo savo a- 
viacijos bazes, šie nauji ja
ponų laimėjimai labai pasun
kino Kinijos padėtį, tačiau 
Kinija ir toliau kovoja tuo 
pačiu dideliu ryžtingumu.

Šiaurinėje Burmoje kinie
čių daliniai pralenkė japonų 
įsitvirtinimus aplink Bhamo 
ir padarė didelės pažangos.

vieškelį su Kinija.
Jei pasiseks artimu 

atsiimti Burmos kelią, 
rikos pagelba Kinijai 
plaukti stambiu mostu. Šian
die Kinijai pagelba pristato
ma beveik tik lėktuvais, ir 
tai pačiomis pavojingiausio
mis sritimis.

laiku
Ame- 
galės

Lapkričio 12 d. vokiečių sur matė žydų ranką ir kvie
tė visą tautą gintis iš visų 
jėgų. Jis grasino mirtimi vi
siems vokiečiams, kurie tik 
jo įsakymų nepaklausytų. 
Net minėjo ir Dievo vardą.

Vokiečių propagandos mi
nisteris Goebels paskelbė per 
radiją, kad vokiečiai kovos Per vieną mėnesį jie nužy- 
tol, kol jų priešai pasiūlys giavo ir užėmė 122 mylių plo- 
garbingą taiką. Iki šiol na- tą. Jiems liko dar 100 mylių 
cių pareigūnai neužsiminda- iki senojo Burmos kelio, kurs 
vo apie priešo taiką.

radijas perdavė ilgą kalbą, 
kurią neva parašęs Hitleris. 
Ją skaitė Himmler, dešinė 
Hitlerio ranka, nacių vy
riausias budelis.

Hitleris savo kalboje aiš
kinosi neturįs laiko pasi
traukti iš savo štabo kalbai 
pasakyti. Jis vėl kalbėjo apie 
vakarų valstybių susitari
mą su bolševikų Rusija su
naikinti vokiečių tautą, vi-

RINKIMŲ DAVINIAI 
NUVARĖ Į KAPUS

Lawrence, Mass., mieste 
prezidento rinkimai nuvarė 
dvi moteris į kapus. Jos klau
sėsi per radiją pranešimų, gi
liai susijaudino ir — staiga 
mirė.atidarytų didįjį susisiekimo
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

ŠEŠTOJI KARO PASKOLA

Lapkričio 20 d. visoje šalyje prasidės šeštos Karo Pa
skolos vajus. Jis tęsis iki gruodžio 16 d. Jo metu reikės su
kelti 14 bilijonų dolerių, kurių penkis bilijonus dolerių no
rima gauti iš atskirų asmenų, ne įstaigų, bendrovių ar pan. 
Siekiama, kad šiame vajuje kiekvienas asmuo įsigytų extra 
100 dol. boną. '

Šios naujos paskolos vajaus išvakarėse prabilo gene
rolas Eisenhower, vyriausias Sąjungininkų pajėgų Euro
poje vadas. Jis nurodo, kad šiuo metu namų fronto dalyvių 
svarbiausias uždavinys yra pravesti šeštąją Paskolą di
džiausiu pasisekimu. Jis kviečia padvigubinti pastangas 
karo pergalei užtikrinti.

Gen Eisenhower savo atsišaukimą baigia jautriais žo
džiais: „Jūsų sūnų, brolių, vyrų ir draugų šiame karo 
fronte vardu aš prašau jus atlikti savo dalį, kad šeštoji 
Karo Paskola būtų stambiai pralenkta.”

Nors šio naujo vajaus metu Vokietija tebebus kariau
janti, tačiau daugeliui gali atrodyti, kad karas Europoje 
beveik užbaigtas, kad pergalė čia pat, todėl nebėra reikalo 
remti karo paskolos. Toks manymas būtų didelė klaida. 
Jei karas su vokiečiais ir baigtųsi greitai, tai reikia neuž
miršti, kad prieš akis tebėra didelis karas su japonais.

Atsakingi ginkluotųjų pajėgų asmens yra pareiškę, 
kad, vokiečius nugalėjus, reikės dar pusantrų metų Japo
nijai nugalėti. Ir tai bus įvykdyta, jei kiekvienas amerikie
tis atliks savo pareigą, žinokime, kad karas su pasalingai- 
siais japonais gali būti dar išlaidesnis, nei karas Europoje. 
Štai kodėl turime kiekvienas atlikti tai, kas įmanoma.

Amerikos kariškose pajėgose šiandie yra apie 12 mi
lijonų vyrų ir moterų. Jiems reikia ne tik moderniausių 
ginklų. Jiems reikia maisto, drabužių, susisiekimo priemo
nių. Kasdien auga žuvusiųjų ir sužeistųjų sąrašai. Ameri
ka negali užmiršti nei jų, nei jų artimųjų. Tam reikalingos 
milžiniškos sumos pinigų.

Reikia daugiau naujų ligoninių, daugiau poilsio namų, 
daugiau sužeistuosius gabenančių laivų ir lėktuvų. Ir šiam 
reikalui būtini doleriai.

Karo Paskola remtina ir grynai ekonominio saugumo 
sumetimais. Karo bonai yra saugiausias investmentas, kurs 
duoda nuošimtį ir užtikrina taupmenų tikrumą ateičiai. 
Žmonių įdėjimas pinigų į karo bonus ištraukia stambesnes 
sumas iš prekyvietės, ir tuomi apsaugoma piniginio vieneto 
vertė, neleidžiama daiktų kainoms iškilti į neribotas aukš
tumas.

Rašant apie naują karo paskolą, malonu pažymėti, kad 
lietuviai amerikiečiai nereikalingi ypatingo raginimo pirk
ti karo bonus. Jie yra pirmose eilėse. Šis straipsnelis tegu 
būna kukliu priminimu apie naują paskolą, kurios vajus 
pradedamas lapkričio 20 d. Stokime jin visomis jėgomis!

MARIJAI — MALONIŲ TARPININKEI
Motin malonės ir širdies dosnios, 

Prašom malonių iš Tavo rankos.
Prašom nuolankiai, ir Jėzaus vardan,

Kviesdami visus vieningan darban.

Prašom per Tave, nes visa gali,
Maldoms gi širdingoms esi paklusni.

Prašom mes Tave, nes Tu mus myli —
Negaun žmogus kits, ką Tu mums gauni!

O ko gi mes prašom, Tu mus klausi?
Trumpai suglaudus, štai punktai visi:

Prašom mes meilės, pastovios taikos,
Tikybos laisvės ir laisvos Tautos,

Laisvės nuo bado, nuo užpuolimo,
Teisėto vado, teisių gynimo.

Duok tad, Marija, per Savo rankas,
To, ko mes prašom per maldas šventas.

Kazimieras Žvirblis, O. P.
Providence College

PADĖKOS ŠVENTES REIKŠMĖ ŠIANDIE
Dėl to Van der Mullenbruch, 
Briuselio majoras, kuris su
šaukė susirinkimą, buvo de
portuotas į Prancūziją ir 
dingo.

Net ir daugelis italų ka
reivių padėjo žydams išsigel
bėti iš nacių nasrų. Dažnai 
jie juos įspėdavo, ir davė 
progos pabėgti.

Prancūzijoj, Belgijoj ir I- 
talijoj žydų vaikai buvo pa
slėpti vienuolynuose, bažny
čiose
Viena moteris, kuri dabar 
randasi Fort Ontario, turi 
pakvitavimą, kuriame pasira
šė du katalikų kunigai. Ji pa
liko su jais savo du vaiku
čius. Kvite parašyta „Šioj 
dienoj mes priėmėm iš Jūsų Willkie gimė. Jo motina i 
dvi šventas dovanas. Mes paėjo iš Vokietijos, 
meldžiame Dievo, jeigu Die
vas duos,

BALTIJOS LAISVINIMO KOMITETAS 
PRAŠO DEMOKRATIJŲ PAGELBOS

BENDROJO LIETUVAI ŠELPTI FONDO 
PIRM-KAS ATSAKO Į PRIEKAIŠTUS
Lapkr. 3d. „Vienybėj” į- 

dėtas p. J. Smetonos straips
nis „Šelpimo Klausimu”. Jo 
skaitlinės ir pareiškimai yra 
netikslūs, tur būt, įsivaiz
duoti. Todėl priverstas esu 
čia pareikšti sekančias ži
nias:

1. Tremtiniams Vokietijoj 
jokių sumų skirti negalima, 
kaip kad nori p. Smetona, 
nes į Vokietiją, priešų šalį, 
Amerikos valdžia pinigų 
skirs ir neleis ten siųsti.

2. Švedijoj lietuviams 
bėgėliams jau pasiųsta 
$2,000.00, bet $12,000.00.

3. Iš kur p. J. Smetona
rado likučius $62,500.00, ku
riuos National War Fund 
būk nubraukęs skirtus Lie
tuvai ir Rusijon ištremtiems, 
man visai nesuprantama. Nei 
mūsų šalpos Fondas pana
šios sumos nėra prašęs, nei 
National War Fund nėra pa
skyręs. Esu tikras, kad p. 
Smetona iš mūsų administra
cijos, be Valdybos tokių in
formacijų negavo ir negalė-

ne-

pa
ne

su-

Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centras (LAIC) 
prieš kiek laiko buvo prane
šęs, kad Švedijoje yra susi
organizavęs Baltijos Valsty
bių Išlaisvinimo Komitetas. 
Jį sudaro Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos piliečiai, išsigelbė
ję nuo abiejų žiaurių užpuo
likų — bolševikų ir nacių. 
Šis Komitetas visu savo pa
jėgumu kovoja dėl Baltijos 
valstybių teisių.

Šių metų spalių mėnesį 
Komitetas paruošė ir nusiun
tė savo atsišaukimą prezi
dentui Rooseveltui ir Angli
jos ministeriui pirmininkui 
Churchilliui. šio atsišaukimo 
pilną turinį paskelbė Šveica
rijos laikraščiai spalių 11 d. 
Štai to atsišaukimo turinys:

„1939 metais mūsų val
džios padarė Draugiškumo ir 
Tarpusavio Pagalbos sutartį 
su Sovietų Sąjunga, šia su
tartimi Sovietų valdžia ap
siėmė gerbti mūsų nepri
klausomybę, mūsų socialinę 
ir politinę santvarką. Bet, 
priešingai šioms apsiimtoms 
prievolėms, Sovietų kariuo
menė 1940 metais puolė mū
sų šalis. Rinkimai į mūsų ša
lių seimus buvo pravesti So
vietų durtuvų spaudimu. Sei
mai buvo priversti priimti 
rezoliuciją, kad mūsų Res
publikos pasidarytų Sovietų 
nariai.

„Mūsų žmonės tam nepri
tarė, bet mūsų protestai bu
vo nuslopinti neregėtais ci-

vilizuotų tautų istorijoje per
sekiojimais. Dešimtys tūks
tančių mūsų žmonių buvo 
nužudyti be teismo, daugiau 
kaip 100,000 buvo išgabenti 
gyvulių sunkvežimiais į Si
birą arba į Centralinę Aziją. 
Šie deportavimai buvo vyk
domi ypatingai nežmonišku 
būdu. Šeimos buvo išdrasko
mos, žmonos atskiriamos nuo 
jų vyrų, vaikai nuo jų mo
tinų. Buvo vykdoma prievar
tos keliu mūsų šalių sovieti
zacija, atimant iš mūs visą 
mūsų kilnojamą ir nekilnoja
mą turtą. Mūsų piliečiai vir
to proletarais.

„Įsiveržus į mūsų šalis vo
kiečiams, Sovietų valdžia pa
kartotinai skelbė, kad ji Bal
tijos valstybes išlaisvins. A- 
tėjo valanda, kada Sovietų 
valdžia privalo išpildyti sa
vo pareigas, apsiimtas 1939 
metais, Baltijos valstybių 
atžvilgiu, šis išlaisvinimas 
negali būti paremtas mūsų 
žmonių pajungimu ir Pabal- 
čio inkorporavimu į Sovietų 
Sąjungą. Plebiscitą, kuris bu
vo padarytas 1940 m. sveti
moje priespaudoje, mūsų 
žmonės laiko neturinčiu jo
kios vertės.

„Iš naujo užimdamos mū
sų šalis, Sovietų armijos at
neša ne žadėtąją laisvę, bet 
naują priespaudą ir naujus 
žudymus tūkstančiams ge
riausiųjų mūsų piliečių ir 
masinius mūsų gyventojų de
portavimus, kurie, pagal 1941Į siško sunaikinimo.
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War Relief direktorijate vi
sa dauguma yra amerikie
čiai, ne rusų kilmės. Kitų 
tautų šalpos administracijo
se irgi yra daug tikrų ameri
kiečių — „Jankių”.

Reikia apgailestauti, kad 
mažai nusimaną asmens mė
gina kritikuoti bei mokyti ki
tus. Būtų daug sveikiau 
jiems patiems ir mūsų lietu
viams Amerikoj, jei svečiai 
—pabėgėliai nesiimtų dikta
tūrinių principų taikinti mū
sų Amerikos laisvoj šalyj.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

SENATORIŲ IŠLAIDOS 
RINKIMŲ AGITACIJAI

Senatorių vietoms kandi
datai turi pranešti Senatui, 
kiek jie išleido rinkimų agi
tacijai. Keliolika kandidatų 
jau pranešė savo išlaidas.

toriui WagJ ziui (New Yor- 
ko valst.), kurio vardu suda-

jo gauti. Mums nereikia p.’ rytas klubas išleido 38 tūkst. | 
Smetonai atskaitas išduoti, dol. Pats senatorius nieko ne
nes National War Fund kiek-........ ..
vieną mėnesį išduoda sumas 
skirtiems reikalams, jų prie
žiūroj veikiama ir su jais at
siskaitoma.

4. United Lithuanian Re
lief Fund of America yra a- 
merikiečių, o ne svetimtaučių 
pašalpa Lietuvai, todėl val
dyboj ir administracijoj ga
li būti kiekvienas amerikie
tis be skirtumo tikybos, bei 
jo tautinės kilmės. Nėra ko 
įsižeisti ir nusiminti, jei į 
Fondo Administraciją, nega
vus kvalifikuoto lietuvio, pa
kviestas amerikietis Mr. 
Gyorda, kuris yra ne lietu
vių kilmės; be to, jį rekomen
davo mums President’s War 
Relief Control Board.

5. Mūsų lankymasis pas ki
tų tautų šalpos organizaci
jas yra reikalinga kuopera- 
cija su rusų, čekų, graikų, 
lenkų ir kt. organizacijoms.

išleido; visas išlaidas paden
gė jo rėmėjai.

Sen. Lucas, demokratas, 
Illinois valst., perrinkimo a- 
gitaeijai išleido 6,000 dol., o 
prieš jį ėjęs resp. Lyons — 
22,000 dol. Massachusetts 
Leveret Saltonstall — 1,125 
dol., New Jersey H. Alexan
der Smith — 15,116 dol. 
t.

ir
t.

ITALŲ KAIRIEJI 
PRIEŠ KARŪNĄ

Lapkričio 12 d. Romoje 
socialistai ir komunistai su
rengė didelį masinį susirin
kimą. Jame minėta Rusijos 
bolševikų revoliucijos sukak
tis. Į Palatine stadijoną su
sirinko per 80,000 italų, mo
terų ir vyrų.

Kalbas pasakė socialistų 
vadas Pietro Nenni ir komu
nistų vadas Palmiro Togliat-

Mes pas juos atsilankome, o įį (neseniai grįžęs iš Mas-
jie pas mus. P. J. Smetonai 
atrodo baisus nusikaltimas, 
kad BALF pareigūnas atsi
lankė į rusų šalpos ofisą. 
Russian War Relief visa ad
ministracija yra iš amerikie
čių, ne rusų kilmės. Russian

metų Serovo Planą, žada mū
sų tautas išnaikinti.

„Kadangi Sovietų Sąjunga 
yra prisidėjusi prie Atlanto 
Čarterio, kuris užtikrina tau
tų suverenumą ir laisvą val
džios pasirinkimą, tai Balti
jos Valstybių žmonės atsi
šaukia į Jo Didenybės Brita
nijos valdžią ir į Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdžią, 
prašydamos sudaryti Tarp- 
sąjunginę Kontrolės Komi
siją iš Britanijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir So
vietų Sąjungos atstovų, kuri 
sustabdytų Sovietų prievar
tą ir padėtų organizuoti mū
sų valdžias demokratiniu pa
grindu. Mes maldaujame jus 

, išgelbėti mūsų tautas nuo vi-

kvos, kur gyveno per 20 me
tų).

Susirinkimo dalyviai dau
gumoje buvo komunistai. Ne- 
nni griežtai pasisakė už res- 
publiką^ prieš monarchiją. 
Togliatti kalbėjo atsargiai, 
nes jis yra narys vyriausy
bės, kurią paskyrė princas 
Umberto, sosto įpėdinis. Mi
nia pritarė tiems žodžiams, 
kurie buvo nukreipti prieš 
karūną, prieš karaliaus sos
tą, prieš monarchinę san
tvarką.

SUOMIŲ PERMAINOS

Gal nėra grupės žmonių 
Amerikos žemėje, kuriems 
Padėkos Diena (Thanksgiv
ing) turės didesnės reikš
mės, negu toms 982 nacių 
persekiojimų aukoms, kurios 
atgabentos J. A. armijos 
transportu iš Italijos kon
centracijos stovyklų į laiki
ną buveinę Fort Oswego, 
New York.

Tiems amerikiečiams, ku
rie neturėjo progos išgyven
ti karo pavojų, bus sunku su
prasti, ką reiškia nors laiki
na prieglauda Amerikos že
mėje vyrams, moterims ir 
vaikams, kurie buvo išrauti 
iš savo namų Europoje, ku
rie matė žudynes savo arti
mųjų, kurie buvo priversti 
slėptis arba tapo įgrūsti į 
kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas. Ši Fort Ontario 
grupė, kuri atstovauja dau
geliui šalių, yra tiktai saujelė 
iš milijonų europiečių, kurie 
susilaukė panašaus likimo.

Padėkos šventė jiems nėra 
tiktai paprasta šventės die
na. Jie dėkoja, kad išliko gy
vi, ir tai prasidėjo nuo pat jų 
atvykimo dienos. Vieni iš jų 
atsiklaupė, bučiavo Amerikos 
žemę, kiti verkė. Dar kiti ne
galėjo tikėti, kad jų perse
kiojimai pagaliau pasibaigė. 
Vienas pareiškė: „Aš nema
niau, kad kada nors vėl ga
lėsiu juoktis. Praeitis per 
daug tragiška.” Beveik pas 
visus aiškiai matyti bado pa
sekmės ; šimtų neišmiegotų 
naktų mirties baimė. Jie ne
turėjo pinigų nei jokių kitų 
reikmenų. Jie visi buvo ap
driskę.

Dauguma šių atbėgėlių, 
kurie randasi Fort Ontario, 
yra žydų kilmės, kurie dau
giausia nukentėjo nuo Hit
lerio tiranijos. Bet tarp jų 
yra ir katalikų, ir protestan
tų, ir stačiatikių. Visi jie, pa
gal susitarimą, turės grįžti 
atgal į savo šalis, kada jos 
bus išlaisvintos.

Šių atbėgėlių išgyvenimai
yra tokie baisūs, kad^ prade- nę tokių baisių valandų, tu

rėjo pergalvoti tiek daug pa
grindinių įsitikinimų apie gy
venimą ir mirtį, kad jie ran
dasi toliau nuo mūsų šian
dieną, negu mes ir jie gyven
tume skirtingais istorijos pe
riodais. Jų karo meto kan
čios turėtų tapti jų pokari
niu išganymu. Nes, netekę jo
kių iliuzijų, yra priversti 
semti stiprybės iš tų verty
bių, kurių tironai negali su
naikinti, jie gali turėti dau
giau ryžtingumo ir drąsumo 
sutikti pokarines atstatymo 
problemas, negu mes. čionai, 
mūsų dabartinis saugumas 
žada būti ateities pavojug, ir 
gali būti, kad karui pasibai
gus Europa ir Britanija at
rodys mums lyg pergyvenu
sios revoliuciją, kuri mūsų 
nepalietė, netik politinę, bet 
ir dvasinę. Mes tada turėsi
me arba priimti tuos naujus 
įsitikinimus, kuriuos jie nu
kalė savo kančiose, arba at
mesti juos — ir gal tada tap
sime konservatizmo ir reak
cijos tvirtove pasaulio aky
se.”

Čia glūdi pavojus, apie ku
rį amerikiečiai turi pagalvoti 
šiais metais per šią Padėkos 
šventę. Pavojus, kurį mes 
galime išvengti, jeigu mes į- 
vertinsim mūsų laimę supra- 
šventę. Pavojus, kurio mes 
timo, nuolaidumo ir pareigos 
dvasioje.

Common Council (FLIS)

ir panašiose vietose.

mė New Yorko garsiame r|HliilL£i0 Į 
tiniame pakraštyje, iš netii
tingų tėvų. Jo motinos tėl AUKOS 
atvyko į šią šalį iš Airiji 
1841 m. Atvažiavo į Ni .
Yorką ir <
Al. Smith motina gimė.

Alfred E. Smith, žingsi 
po žingsnio, kilo politiniai ’ 
pasaulyje, visų gerbiam 
Jis išbuvo keturis termir jJŠty 
kaipo New Yorko valstyl jastų 
gubernatorius. 04
Willkie užaugo ūky j, vid' ^4 
vakariuose. Jo senelis ati 
ko į šią šalį su tūkstanči; 
kitų vokiečių emigrantų, i 
kodami vietelės, kur žmoi 
gali gyventi ir galvoti la 
vai. Jis atbėgo čia po rei 
liucijos prieš prūsus 1848 
Jis apsistojo Indiana vals 
bėj, kur Willkie tėvas ir p

I TT7 • 111 ’ ” T * •

Atvažiavo i Ni ,,kar0 pradžios iki 1 
čia apsigyveno. ( 8 į Amerikos Ar 

• -Laivyno nuostoliai

Armijos:
84,811 

243,054 
55,011 
54,480

Viso 437,3
Laivyno:

;15tŲ

įfflj

28,599
29,442
9,311
4,487

Viso 71,&

įlTNIOS MOTERS 
IfS KONGRESEŠis paveldėjimas ir ugni 

jas sugrąžinti Į noras ieškoti laisvės ir p
Jums, kada Jūs to pareika-'gos naujoje šalyje išaišk 7 d rinkimu 
lausite.” ' Smith ir Willkie nusista gaih

Suomijos ministerių kabi
netas su pirm. Urhu Jonas 
Castren priešakyje atsista
tydino. Nauju ministerių pir
mininku prezidentas Manner
heim pakvietė Dr. Juho K. 
Paasikivį, vedusį taikos de
rybas Maskvoje.

Suomijoje padėtis pasida
rė daugiau įtempta, kai Hel
sinkyje nežinomi asmens nu
šovė du rusų karininkus.

jongresą, mūsų šali< 
ybę, 35 moters mėgir 
įatekti į kongresą. B< 
įs laimėjo tik devj 
Štai naujai išrinkt 
s narės:

Apskritai, mums amerikie-1 mą tikybinės tolerancijos 
lygių progų visiems atž 
giu. i

Kada Ku Klux Klan ti 
prieškatalikiška ir prieš 
diską jėga šio šimtmečio j 
džioje, Smith ir Willkie s fBoothe Luce, respul 
jo kovon prieš jį. Klanas iš Connecticut. Ji lai 
patingai kovojo prieš Sm demokratę Mai 
aiškų kataliką, kada jis b iWors, advokatę, 2 
kandidatu į prezidenl cos Luce atstovauja 
1941 m., kai antisemitizi striktan įeina Bridge 
kilo kalbose svetimoj po 
ko j, Smith prieš tai kalbi 
„Jis griauna patį pagri p 2,000 balsų daugu 
mūsų tautinės vieny! 
Mes visada gyvenome tai 
j e su visais mūsų broliai! 
merikiečiais, tarpe jų ir 
dais, su visoms rasinėms 
tikybinėmis grupėms, ir

čiams šios grupės buvimas 
■tarp mūsų Padėkos dienoje 
turi svarbios reikšmės. Jų! 
padėjimas mums išryškina 
pavojus ir tragedijas, kurių 
amerikiečiai išvengė. Visuo
menei, kuriai didžiausias ka
ro suvaržymas yra taupyti 
mažiau sviesto, mėsos ir ga
zolino, gali būti sunku įsi
vaizduoti, kiek kiti turi nu
kentėti. Pabėgėliai Fort On
tario gali padėti amerikie
čiams įvertinti savo gerą pa
dėtį ir daugel dalykų, už ku
riuos jie gali būti dėkingi. 
Bet šis turi savo atsakomy
bes.

Amerikiečiai gali gerai pa
galvoti apie tas atsakomy
bes, kurias mūsų padėtis de
da mums. Atsakomybę su
prasti, ką nelaimingos tau
tos turėjo išgyventi ir kaip 
mes galime joms padėti at-' 
sigauti.

Vera Micheles Dean nese
niai pareiškė „Foreign Poli
cy” biuleteny: „Užkariauti 
kontinento žmonės, ir kiek 
mažiau britai, yra pergyve-

darni pasakoti, jie dažnai sa
ko: „Žinau, kad Jums bus 
sunku tikėti.”

Devynerių metų berniukas 
matė savo tėvą ir senelius 
nušautus prieš pat jo akis. 
Dvidešimts pirmų metų mer
gina, gimusi Berlyne iš len
kų tėvų, klaidžiojo po vaka
rų Europą nuo 15 metų, kol 
ji tapo uždaryta Vichy pran
cūzų koncentracijos stovyk
loje. Ji gulėdavo miškuose ir 
kalnuose, kentė alkį.

Keturiolikos metų vaikas, 
kuris norėjo tapti daktaru, 
sakė: „Nemanau, kad galė
siu būti daktaru, nes mano 
nervai per daug pakrikę”. 
Tokioj padėtyj randasi tūks
tančiai vargšų žmonių.

Bet jų išgyvenimuose ran
dasi ir narsumo ir gerašir
dystės. Užimtuose kraštuose 
jie rado gynėjų ir draugų, 
kurie jiems gelbėjo, net su 
rizika savo gyvybei. Jie pa
sakoja apie prancūzų pože
mio užpuolimą traukinio, ku
ris buvo prigrūstas su žy
dais. Jie buvo siunčiami iš 
Prancūzijos į Lenkiją, ir gal 
į pražūtį. Šie daliniai buvo 
išlaisvinti, pavalgydinti, pri
glausti ir net jiems tinkami 
dokumentai buvo parūpinti.

Vėl pasakoja apie 96 Bel
gijos miestų majorus (bur
mistrus), kurie, slaptai susi
rinkę, nutarė atmesti nacių 
diskriminacijos įstatymus.'

SMITH IR WILLKIE PALIKIMAS
Neseniai netekom dviejų 

pavyzdingų ir garbingų a- 
merikiečių, žymių asmeny
bių : Alfred E. Smith ir Wen
dell Willkie. Buvo jie skirtin
gos tikybos, politinių įsitiki
nimų ir praeities. Vienas gi
mė didžiausiame pasaulio 
mieste, kitas ūkyje. Abudu 
atstovavo eilinį pilietį, rem
dami žmonių valdžią, paskir-

ries demokratę Mai

siestas, kur gyven; 
iė a lietuvių skaičius. J

?T. Norton, demokra 
Xew Jersey. Ji yre 
K nuo 1924 metų. 
iNourse Rogers, res- 
4 iš Massachusetts, 
ese ji yra nuo 1925 me-žmonių, kovojusių prieš 

sus judėjimus, kurie prie 
gai veikia.” Anksčiau Sn įSumner, respubliko- 

jSakė: „Tikiu į sąžinės p: 
Į laisvę visiems žmonėms
laisvę visų bažnyčių, 1 P. Bolton, respub- 
sektų ir visų tikėjimų, k; [ - —
jų teisę. Ir tikiu į ber 
žmonių brolystę po vienu 
vu — Dievu.” •, . .ione, is Maine, esan- 

Wendel Willkie irgi taig^ nuo 1949 m. 
kejo. Jo knyga „Vienas^ 
saulis” parašytas kaipo 
kordas jo kelionės aplink Ly- 
saulį 1942 m. Jis išreiškė "šiuose rinld- 
vo naujai įgytą suprati 
Vienoje vietoje jis sakė: 
vilizacija pasiekta ne no 
produkcija, nei mūsų išr į de_
mais, nei mūsų pažanga, iišminois. Ji išrink- 
gabumais žmonių įvairu ? j 
kybų, ir Skirtingų rasių Woodh 
ėjimu gyventi viens su g Connecticut

tu Jungt. Valstybėse savi (5 
YAiYiiii nimrnrimn rmo’arh

Sois, esanti kongre
se m.

sOhio. Ji Kongrese

čkonė, iš Maine, esan-

o Gahagan Douglas, 
stė, judomųjų pa- 
! artistė. Ji išrinkta

Jos vyras, artistas 
Douglas, yra majo-

tą žmonėms. Nors abiem ne
pavyko laimėti rinkimų į 
prezidentus, vistiek iš to ma
tome, kad bet kuris Ameri
kos pilietis gali tapti šios ša
lies prezidentu. Abudu tikė
jo į lygias progas visiems, 
nepaisant gimimo, tikybos 
ar spalvos skirtumų.

Smith ir Willkie buvo šių 
laikų amerikiečiai. Smith gi-

piniu supratimu, pagarb 
naudingumu... Mūsų tai 
nesudaro viena rasė, tih 
ar kultūrinis paveldėjii 
Ne. 30 tautų žmonės su 
tingais tikybos įsitikini 
filosofijomis ir istorine, 
eitimi. Juos suvienijo j- 
kėjimas į mūsų demokral 
įstaigas, kaip pareikšta 
sų Nepriklausomybės Dr1s 
racijoje ir 
jos garantuota jiems pat 1 
ir jų vaikams. Mūsų va 
bę suvienija laisvė — Ii valstybės 
asmeniui melstis kaip nuo 1945 m. 
dirbti kaip nori, gyven ‘tas Maurice J. 
auginti savo vaikus kaijjaunas demokra- 
ri. ^įninkąs, 41 metų

Wendell Willkie tike 
mažumų teises. „Aparti 
manitarinių priežasčiųJ 
sveikas protas reikalauja 
saugoti silpnesnius, irj 
privalome saugoti maa 
teises. Demokratijoj ni 
ma visuomet yra šalį 
naujų idėjų, naujo mąsu 
ir akcijos ir visuomet | 
energijos. Mūsų gyven 
būdas Amerikoj yra stip 
bet smulkus audinys. JĮ 
daro labai daug siūlelių. 1 
sumezgė per šimtmečius] 
vę mylintieji žmonės. 1 
skydas, kuris apsaugo ne 
tingus ir turtingus, baltu 
juodus, žydą ir krikščl 
čia gimusį ir svetimšali

Istorija per amžius m] 
Al Smith ir Wendell Wil 
kaip žymius amerikie!

Common Council (FB

908 moters išrink- 
M Rūmus. Sena- 
i nė vienos moters.1 S • '*V**W» UlVVVlkJ.

įj ! Hattie Caraway, iš 
e a. praliimėjo demo- 
į ^joje nominacijas, 

išrinktas J. W.

ir kaip Konsti Jj^ATORIUM— 
įtuota jiems pat PAJAMŲ

■ i bus Maurice J.

Mis metus jis bu- 
-jfflayoru. Palaikė 
^tykius su lietu-

p Bostono mayoru, 
po algos 20,000 
ps. Tapęs guber- 
pgaus mažiau— 
R dot Piniginiu 
t gubernatoriaus 
pi menkesnė. Bet 
pus vardas, gar- 
p irgi nemažai

0 NELAIMĖ

„The Challen- 
iš Chicagos į San 
lapkričio 8 d. nu- 
įių netoli Cal- 
Nelaimėje 9 žmo- 

apie 80 sužeisti, 
važiavo apie 800



IKsMĖ ŠIANDIE**. ricio-November 17’1944
tini?-.

o Van der Mullenbruch, 
įelio majoras, kuris su- 
j susirinkimą, buvo de- 
iotas į Prancūziją ir 
>.
t ir daugelis italų ka-

AVAITĖS ĮVYKIU NUOTRUPOS
KARIŲ AUKOS

Alf^. 
po K 

4 padėjo žydams išsigel- paįj 
iš nacių nasrų. Dažnai Jį 
uos įspėdavo, ir davė kaipo v

o karo pradžios iki lap-
8 d. Amerikos Armi- 

Laivyno nuostoliai bu-

49 BALSAI NULĖMĖ 
ATSTOVO RINKIMĄ

os pabėgti.
ancūzijoj, Belgijoj ir I- 
)j žydų vaikai buvo pa- 
i vienuolynuose, bažny- 
s ir panašiose vietose, 
a moteris, kuri dabar 
asi Fort Ontario, turi 
'itavimą, kuriame pasira- 
1 katalikų kunigai. Ji pa
su jais savo du vaiku- 
Kvite parašyta „Šiojbėįf 

oj mes priėmėm iš Jūsų M.
šventas dovanas. Mesijo? 

Ižiame Dievo, jeigu Die-! į 
duos, jas sugrąžinti’^' 

s, kada Jūs to pareika- 
ite.-” snhj
pskritai, mums amerikie- mą fr- 
is šios grupės buvimas lygĖ- 
> mūsų Padėkos dienoje gii

svarbios reikšmės. Jų Kaį!? 
ėjimas mums išryškina 
ojus ir tragedijas, kurių 
jrikiečiai išvengė. Visuo- 
įei, kuriai didžiausias ka- 
suvaržymas yra taupyti 
dau sviesto, mėsos ir ga
no, gali būti sunku įsi- 
jduoti, kiek kiti turi nu- 
tėti. Pabėgėliai Fort On- 
10 gali padėti amerikie- 
ns įvertinti savo gerą pa- 
Į ir daugel dalykų, už ku- 
as jie gali būti dėkingi.

šis turi savo atsakomy-

* Armijos:

ieistų 
vate-'
1 , flia^nn 
to į jį 

•ūH 
kodat- 
gali^. 
vai į. 
liiiajn} 
Jiaifc

nsvių

84,811 
243,054
55,011
54,480

Viso 437,356
Laivyno: 

austų 
eistų 

šių 
svių

Bronx (N. Y.) New Yorko 
valstybės atstovų rūmų vie
tą laimėjo demokratų kondi- 
datas vos 49 balsų daugu
ma.

Štai balsavimo daviniai: 
demokratas Francis T. Mur
phy gavo 23,659 balsus, o 
respublikonas David M. 
Potts — 23,610.

28,599
29,442

9,311
4,487

Viso 71,839

VYNIOS MOTERS 
US KONGRESE

kričio 7 d. rinkimuo- 
kongresą, mūsų šalies 

bę, 35 moters mėgino 
[ patekti į kongresą. Bet 

us laimėjo tik devy- 
Štai naujai išrinkto 
so narės:
e Boothe Luce, respub- 

, iš Connecticut. Ji lai- 
prieš demokratę Mar- 
Connors, advokatę, 29 
nios Luce atstovauja- 
istriktan įeina Bridge- 
miestas, kur gyvena

Ja

prie*

jote?

kilo

NEVALIA TURĖTI 
DAUG ŽMONŲ...

. Salt Lake (Utah valst.) 
mieste pasibaigė keista byla. 
20 vyrų ir 11 moterų buvo 
teisiami už laužymą pagrin
dinės gyvenimo taisyklės: 
nevalia vyrui turėti daugiau 
kaip vieną žmoną; nevalia 
moteriai turėti daugiau vy
rų, kaip vieną.

Kaltinamieji teisinosi, kad 
jų išpažįstama murmonų ti
kyba reikalauja turėti kelias 
žmonas, kelis vyrus. Bet pa
siteisinimas nieko nepagelbė
jo. Visi kaltinamieji ir kalti
namosios atrasti kaltais. 
Bausmės paskirta: po viene- 
ris metus kalėjimo.

HITLERIS TYLĖJO

unerikiečiai gali gerai pa- 
voti apie tas atsakomy- 
, kurias mūsų padėtis de
rminis. Atsakomybę su- 

.sti, ką nelaimingos tau-
turėjo išgyventi ir kaip gairį 

s galime joms padėti at- sakė: 
auti.
7era Micheles Dean nese- 
i pareiškė „Foreign Poli-.* 
’ biuleteny: „Užkariauti N 
itinento žmonės, ir kiek 
.žiau britai, yra pergyve-^-- 
tokių baisių valandų, tu- k 
o pergalvoti tiek daug pa-Įėjai: 
radinių įsitikinimų apie gy- šaute 
aimą ir mirtį, kad jie ran- koš
si toliau nuo mūsų šian- janki 
raą, negu mes ir jie gyven- vo e 
ne skirtingais istorijos pe- Vir< 
►dais. Jų karo meto kan- yfe 
►s turėtų tapti jų pokari- proix

esu a 
ŽIUE 
sus f

jas lietuvių skaičius. Ji 
o 2,000 balsų daugu-

T. Norton, demokra- 
New Jersey. Ji yra 
se nuo 1924 metų.

th Nourse Rogers, res- 
onė, iš Massachusetts, 
ese ji yra nuo 1925 me-

ie Sumner, respubliko- 
Ulinois, esanti kongre- 
1938 m.
ces P. Bolton, respub- 

, iš Ohio. Ji Kongrese 
o 1940 m.
arett Chase Smith, 

►likonė, iš Maine, esan- 
igrese nuo 1940 m.
m Gahagan Douglas, 
rate, judomųjų pa- 

artistė. Ji išrinkta 
ijoje šiuose rinki- 
Jos vyras, artistas 
Douglas, yra majo- 
ijoje.

y Taft Douglas, de-
1 išganymu. Nes, netekę jo-’niahBtė, iš Illinois. Ji išrink
ti iliuzijų, yra priversti gatP^ričio 7 d.
mti stiprybės iš tų verty-'ky^,|se^Going W°°dhouse, 
ų, kurių tironai negali su-jėjisl 
.ikinti, jie gali turėti dau- tolią 
au ryžtingumo ir drąsumo 
tikti pokarines atstatymo 
■oblemas, negu mes. Čionai, 
ūsų dabartinis saugumas 
da būti ateities pavojuj, ir 
iii būti, kad karui pasibai- 
is Europa ir Britanija at- 
dys mums lyg pergyvenu- eitri: 
os revoliuciją, kuri mūsųlėjfe 
‘palietė, netik politinę, bet įstai#
dvasinę. Mes tada turėsi- sy 

e arba priimti tuos naujus1 radį:) 
itikinimus, kuriuos jie nu- jajišf 
alė savo kančiose, arba at-jirj|& 
tęsti juos — ir gal tada tap- 
me konservatizmo ir reak- 
jos tvirtove pasaulio aky- 
j.”
Čia glūdi pavojus, apie ku- 
amerikiečiai turi pagalvoti 

tais metais per šią Padėkos 
ventę. Pavojus, kurį mes 
alime išvengti, jeigu mes į- 
ertinsim mūsų laimę supra- 
ventę. Pavojus, kurio mes 
mo, nuolaidumo ir pareigos 
vašioje.
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UBERNATORIUM — 
ŽIAU PAJAMŲ

s šios moters išrink- 
tstovų Rūmus. Sena- 

us nė vienos moters, 
rė Hattie Caraway, iš 
as, pralaimėjo demo-
partijoje nominacijas, 
eton išrinktas J. W.
ht.

achusetts valstybės 
atorium nuo 1945 m.
1 d. bus Maurice J. 
Tai jaunas demokra- 
stybininkas, 41 metų
s. Dvejis metus jis bu- 

stono mayoru. Palaikė 
s santykius su lietu-

rate, iš Connecticut, 
si šių metų rinkimuo-

dE PALIKIMAS
kete

ą žmonėms. Nors abiem ne
pavyko laimėti rinkimų į 
irezidentus, vistiek iš to ma- 
ome, kad bet kuris Amen- 
:os pilietis gali tapti šios ša- 
ies prezidentu. Abudu tikė- 
0 į lygias progas visiems, 
lepaisant gimimo, tikybos 
ir spalvos skirtumų.
^ith ir Willkie buvo šių 

■’-‘očiai. Smith gi-

ir 
$ 

R ■,

amas Bostono mayoru, 
gaudavo algos 20,000 
r metus. Tapęs guber- 

ųm, jis gaus mažiau— 
10,000 dol. Piniginiu 
iu, gubernatoriaus 
vigubai menkesnė. Bet 

aatoriaus vardas, gar- 
areigos irgi nemažai 
i.

ElUKINIO NELAIMĖ

ukinys „The Challen- 
ėjęs iš Chicagos į San 
isco, lapkričio 8 d. nu- 

■ nuo bėgių netoli Cal- 
ralif. Nelaimėje 9 žmo- 
žmušti, apie 80 sužeisti, 
riniu važiavo apie 800 
iu.

■J

Kasmet (nuo 1933 m.) lap
kričio 8 d. Hitleris kalbėda
vo vokiečiams per radiją. 
Lapkričio 8 d. yra nacių di
delė šventė. Mat, 1923 m. 
Hitleris su savo pasekėjais 
Miuncheno mieste buvo su- 
ruošęs sukilimą prieš vokie
čių respublikos tvarką. Tas 
sukilimas nepavyko. Hitleris 
tada atsidūrė kalėjime, ku
riame sėdėdamas parašė savo 
programinę knygą „Mano ko
va”.

Šiemet lapkričio 8 d. Hit
leris nekalbėjo.

AMERIKA

Aukokite
Rūbus

Lietuvai!

bukite dosnus nuo karo
nukente j ilsiems.

Už tai Dievas Jus laimins!

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
Raginami nepalikinėti darbų

Paul V. McNutt, Karo 
Darbo Jėgos Komisijos pir
mininkas, išleido karštą atsi
šaukimą į laivų dirbtuvių 
darbininkus, gaminančius 
puolimo transportacijos ir 
prekybinius laivus, nuošir
džiai ragindamas juos ne
mesti darbų. Stodamas į tal
ką Laivyno ir Jūrininkystės 
Komisijos vadovybei, Mc
Nutt pabrėžė būtiną reikalą 
kuo skubiau varyti puolimo 
transportacijos laivų gamy
bą. McNutt pareiškė:

— Sustiprinus Japonijos 
puolimą, Laivynui be galo 
padidėjo transportacijos lai
vų gamybos reikšmė. Sustip
rinti laimėjimui, kurio pasie
kėme sėkmingai išlipdami Fi
lipinų krantuose, mums rei
kia daugiau puolimo laivų, ir 
jų pristatymas privalo būti 
dar greitesnis. Jei norime 
kuo greičiau užbaigti Paci- 
fiko kovas, privalome gamin
ti laivus pilnu tempu, ir todėl 
visi darbininkai kviečiami 
nepalikinėti darbų iki pat 
galo.”

Prekybos laivynas
Karo Informacijos Įstaiga, 

duodama Prekybos Laivyno 
nuopelnų kare ir taikos meto 
laivininkystės apžvalgą, pa
žymi, kad, pasibaigus karui 
su Japonija, Jungtinių Vals
tybių Prekybos Laivynas bus 
užimtas bent šešis mėnesius, 
o gal ir trejis metus, kariuo
menės repatrijavimui, atsar
gų bei pabūklų pergabenimui 
ir atstatymo darbais.
Kviečia dirbti padėkos dieną

J. A. Krug, Karo Gamybos 
Vadybos pirmininkas, kvie
čia visas karo pramonės dirb
tuves dirbti pilnu tempu Pa
dėkos Dieną ir jos savaitga
lį. „Didžioji gamybos darbo 
dalis mums dar stovi prieš 
akis,” pasakė Krug, „todėl 
geriausiai švęsime, pilna šir
dimi pasišvęsdami savo svar
biausiai pareigai.”

Kepėjams ir saldumynų 
gamintojams

Kainų Reguliavimo Įstai
gos pranešimu, kepėjai, sal
dainių gamintojai, pusryčių 
kruopų gamintojai ir kiti as
menys, vartoj ą racijonuoja- 
mus produktus prekybos 
tikslais, privalo iki š. m. 
gruodžio 15 d. išpildyti apli
kacijas, norėdami gauti di
desnį kiekį racijonuojamo 

_ produkto ar įvesti kokį pa- 
valst. Drauge su jais išvyko keitimą racijonuojamo pro- 
būrys artimų draugų. | dūkto srityje.

GATVIŲ ŠLAVIKAS 
BUS KONGRESE

Minnesotos valst. gyvento
jai vienos apylinkės atstovu 
į Kongresą išrinko buvusį 
gatvių šlaviką — William J. 
Gallagher, 69 metų amžiaus. 
Jis laimėjo prieš kongresma- 
ną respublikoną Richard P. 
Gale.

Nau jasai kongresmanas 
gyveno iš miesto pensijos 
(25 dol. 48 c. mėnesiui). Po
litika jis domėjosi nuo vai
kystės dienų, bet tik šiemet 
pasisekė jam aukštai joje 
pakilti.

KARDINOLAS SEREDI 
SAVO VIETOJE

Roma. — Vengrijos pri
matas, kardinolas Justinian 
Seredi, pranešė Vatikanui 
nepasišalinsiąs iš savo vietos, 
nežiūrint koks likimas ištik
tų Budapeštą, vengrų sosti
nę.

Kardinolas Seredi yra iš
leidęs nurodymus katalikų 
kunigams ir tikintiesiems 
nepalikti savo gyvenamų vie
tų. Popiežiaus atstovas 
kiv. Rotta irgi atsisakė 
vykti iš Budapešto.

ar- 
iš-

RINKIMŲ DAVINIAI

Prezidento rinkimams pra
ėjus, prisimenama anksčiau 
buvusiųjų rinkimų daviniai, 
kiek kuris kandidatas gavo 
balsų:

1932
Roosevelt
Hoover

1936
Roosevelt
Landon

1940
Roosevelt
Willkie

m.
22,821,857
15,761,841

m.
27,476,673
16,679,583

m.
27,243,466
22,304,755

GUB. DEWEY ILSISI

Gubernatorius Thomas E. 
Dewey lapkričio 11 d. išvyko 
su šeima atostogų į Georgia

3

TEKA SAULE IŠ RYTŲ
Teka saulė iš rytų rausvai ūkanota,
Pilki debesėliai šluosto dangų ašarotą.
Oi, saulute, tu šviesioji, ką mums pranašauji — 
Gal pas mus žiniom skaudžiom tu atkeliauji?

Tu matei Lietuvą mus brangią nukankintą, 
Tarp dviejų ten priešų viskas sunaikinta 
Tu girdėjai mūsų brolius ten vaitojančius, 
Didį skausmą, baisų vargą tik nešiojančius.

Baimė, badas siaučia. Šmėkla vaidinas, 
Dieve, pasigailėki. Kančios jų dar didinas. 
Išblaškytos šeimynėlės, atskirti vaikučiai, 
Nieks negaili senio, nei našlės, net ir mažučių.

Mūsų brolių išdavikai, jūs čia sudrebėkit — 
Vietoj kenkti, tiesti ranką paskubėkit.
Atsiminkit kaip močiutė jus meiliai lydėjo 
Kaip į širdį meilę mūs tėvynės ji įliejo.

Suzana Gudaitiene

ATVAŽIAVO IŠ JERUZALĖS
Tėvas Agnelius Krasaus

kas, O. F. M., šiomis dieno
mis netikėtai atvažiavo iš 
Jeruzalės į Jungtines Ameri
kos Valstybes ir apsigyveno 
Lietuvos Pranciškonų vie
nuolyne, Mount St. Francis, 
Greene, Maine. Tėv. Agne
lius išgyveno Palestinoje ir 
Sirijoje 6 metus. Dar prieš 
karą jis buvo nusiųstas Lie
tuvos Pranciškonų Provinci
jolo studijuoti teologiją ir 
Šv. Raštą Jeruzalėje, Pales
tinoje.

1941 m. liepos 6 dieną Tėv. 
Agnelius Krasauskas baigė 
mokslus ir Jeruzalės Patri- 
jarko buvo įšventintas į ku
nigus. Negalėdamas grįžti į 
Lietuvą, jis liko Palestinoje 
ir misijonieriavo tarp arabų. 

„ _ _ , Daugiausia Tėv. Agnelius dir-
ir Naujų Metų Dienai, jaujbo Jeruzalėje gyvendamas 
išsiųsti į paskyrimo vietas. 
Bet nežiūrint to, įsakymas, 
reikalaująs visus kalakutus, 
užaugintus ir supirktus nu
statytose apylinkėse, laikyti 
arba pristatyti kariuomenei, 
negali būti atšauktas, iki bus 
išpildyti visi švenčių kariuo
menės užsakymai.

Pramonės ir saugumo reika
lai

Karo Gamybos Valdyba 
savo raporte sako, kad pas
kutiniųjų penkerių metų lai
kotarpyje naudojimas pra
monės saugumo pabūklų ne
atsiliko nuo besiplečiančios 
gamybos, ir kad saugumo 
pabūklai suvaidino svarbų 
vaidmenį karo gamybos pro
gramoje, pagelbėdami iš
vengti nelaimingų atsitiki
mų.

Vadybos 1944 metų pra
džios daviniais, šiais metais 
17 pramonės šakų, vaidinan
čių vadovaujančią rolę sau
gumo pabūklų pirkime, nau
dosis virš 14 milijonų saugu
mo įrankių rūšių.

Pagalba automobilių suradi
me plečiama

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
pakeitė automobilių racijona- 
vimo įstatymą, kad galėtų 
padėti leidimų gavėjams au
tomobilių susiradime. Svar
biausias pakeitimas pasireiš
kia automobilių pardavinėto
jų pareiga išstatyti sąrašus 
turimųjų pardavimui 1942 
metų automobilių.

Sąrašuose privalo būti su
žymėta automobilių firma, 
rūšis (coup ar sedan), seri
jos numeris, motoro numeris, 
ar automobilis naujas, ar pa
naudotas. Tuo atveju, jei au
tomobilių pardavinėtojai ne
turi 1942 metų laidos auto
mobilių pardavimui, reikia ir 
apie tai iškabinti pranešimą. 
Pirkliui atsisakius parduoti 
automobilį pirkėjui, turin
čiam reikiamą sumą pinigų ir 
dokumentus, gali būti už
drausta prekiauti bet kokiais 
dabartiniu metu ar ateityje 
racijonuojamais automobi
liais.

Kalakutų reikalu
Karo Maisto Administra

cijos pareiškimu, kalakutai, 
skirti užjūrio karinių pajė
gų Padėkos Dienai, Kalėdoms

Padėka mokiniams
Paul V. McNutt, Karo 

Darbo Jgos Komisijos pirmi
ninkas, oficialiai padėkojo 
šimtams tūkstančių pradinės

BALF SKYRIAMS IR VI
SUOMENEI

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo Centrui la
bai svarbu turėti visas ži
nias, liečiančias šalpą. Todėl 
malonėkite siųsti į centro o- 
fisą šias informacijas:

1. Laikraščių iškarpas, pa
žymint laikraščio vardą ir 
datą.

2. Fotografijas iš skyrių 
veiklos bei vaizdus iš lietuvių 
darbuotės dėl Community 
War Chest-National War 
Fund.

3. Spaudos ištraukas ir fo
tografijas, darant drabužių 
vajų Lietuvai.

Šv. Grabo Pranciškonų vie
nuolyne ir Betliejuje. 1942 
m. jis buvo nusiųstas virši
ninkų į Siriją, Aleppo miestą. 
Po dvejų metų įtempto dar
bo Tėv. Agnelius vėl buvo 
perkeltas į Jeruzalę.

Lietuvos Pranciškonų A- 
merikoje Viršininko Tėv. 
Justino Vaškio, O. F. M. kvie
čiamas, Tėv. Agnelius spa
lių 28 dieną atvyko į Ameri
ką. Tėvo Vaškio rūpesčiu bu
vo gautas Tėv. Agneliui ypa
tingas Washingtono leidimas 
važiuoti Amerikon su konvo
jų. Kelionė iš Egipto į Ame
riką su konvojų užtruko apie 
mėnesį.

Per visą laiką Tėv. Agne- 
lių Krasauską nuoširdžiai 
globojo Amerikos konsulai 
Sirijoje, Palestinoje ir Egip
te.

Tėv. Agnelius džiaugiasi at
vykęs į Ameriką, kur savo 
jėgas galės pašvęsti Ameri
kos lietuviij gerovei. Džiau
giasi ir Lietuvos Pranciško
nai Amerikoje susilaukę nau
jos jėgos.

Šiuo metu Lietuvių Pran
ciškonų vienuolyne Mt. St. 
Francis, Greene, Me., gyve
na 4 kunigai: Tėv. Justinas 
Vaškys, Tėv. Agnelius Kra
sauskas, Tėv. Juvenalis Liau- 
ba, Tėv. Stanislovas Deks- 
nis, klierikas Pranciškus 
Giedgaudas, kuris šiuo metu 
mokosi Pranciškonų Semina
rijoje Teutopolis, Ill. ir bro
lis Cheslovas Petkevičius.

Netrukus laukiama atvažiuo
jant 6 Lietuvos pranciškonų 
kunigų, esančių Romoje, Ita-1 
Ii jo j e.

Tėv. Krasauskas gimė Lie
tuvoje, Panemunės parapijo
je, Rokiškio apskr., 1914 m. 
kovo mėnesio 28 d. Jo tėvai 
buvo ūkininkai, šeimos buvo 
4 broliai ir viena sesuo. 1942 
m. komunistai užpuolė Tėv. 
Agnelio tėviškę ir nužudė jo 
du broliu. 1943 m. naciai nu
žudė Tėv. Agnelio vedusią 
seserį.

1933 m. Tėv. Agnelius įs
tojo į Kretingos Pranciško
nų vienuolyną, kur netrukus 
padarė vienuoliškus įžadus. 
Baigęs Pranciškonų šv. An
tano Kolegiją, 1937 m. buvo 
išsiųstas mokytis į Austriją, 
paskui į Italiją, o iš ten 1938 
m. išvyko į Jeruzalę.

Tėv. Agnelius gerai kalba 
itališkai, vokiškai ir prancū
ziškai. Kadangi Maine vals
tybėje yra daug prancūzų. 

'Tėv. Agnelius ruošiasi dar
bams ir tarp prancūzų.

Lietuviai ir American 
Council

Mes priklausome prie „A- 
merican Council for Foreign 
Service”, ši organizacija yra 
valdžios žinioje. Ji parūpina 
tinkamus žmones vykti į Eu
ropos, Azijos ir Afrikos ša
lis, šalpos organizacijoms 
atstovauti. Į šių organizaci
jų skaičių įeina United Na
tions War Relief Agencies ir 
United Nations Relief and 
Rehabilitation Administra
tion.

American Council dažnai 
nusiunčia vieną iš delegatų 
į bet kurią šalį, kuriam pa
vedama atstovauti kelių tau
tų šalpos reikalus. Be to, A- 
merican Council parūpina ir 
rekomenduoja atitinkamus 
asmenis tarnybon į UNRRA 
bei atskiroms tautų šalpos 
įstaigoms. Lietuvių kilmės 
asmens, moką keletą kalbų ir 
norį šioj srityj dirbti, prašo
mi kreiptis su aplikacijomis 
sekančiu antrašu:

Dr. Joseph B. Končius, 
President, United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
19 W. 44 St., New York 18,

PRISIPAŽINO NUŽUDĘ 
LORDĄ MOYNE

SUŠAUDĖ REDAKTORIŲ
NACIŲ TALKININKĄ

Praeitą savaitę Kaire, E- 
gipte, du asmens užpuolė ir 
nužudė lordą Moyne, Angli
jos ministerį — įgaliotą ats
tovą. Nušautas ir jo šoferis, 
važiavęs drauge. Užpuolikai 
buvo tuojau suimti.

Po ilgo tardymo, abu už
puolikai prisipažino. Jie pasi
sakė esą Palestinos teroristi
nės žydų ,,Stern” organizaci
jos nariai. Jų vardai — Mo
she Cohen ir Itzchak Salz
man. Abu jie aiškina, kad 
lordas Moyne buvo priešin
gas žydų siekiams turėti Pa
lestinos valstybę.

$O
$

Praeitą savaitę Prancūzi
jos specialus teismas pas
merkė mirtimi laikraštinin
ką Georges Suarez, 53 metų. 
Nacių okupacijos metu jis re
dagavo nacių leidžiamą laik
raštį.

Pasmerktasis buvo prašęs 
pasigailėjimo. Jo prašymas 
atmestas.

Suarez sušaudytas lapkri
čio 9 d.

Prancūzijoj yra suimta ke
liasdešimt tūkstančių pran
cūzų, kaltinamų bendradar
biavime naciams. Jų bylų 
svarstymas skubinamas.

*
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
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mokyklos mokytojų ir moki
nių, savo noru pašventusių 
vasaros atostogas karo pra
monės darbams.

Dr. J. W. Studebaker, J. 
V. švietimo Komisijonierius, 
pabrėžė, kad mokiniai ir mo
kytojai, vasaros metu dirb
dami karo pramonėje ar da
lyvaudami kituose svarbiuo
se namų fronto darbuose, la
bai parėmė karo pastangas.

McNutt taip pat pasveiki
no mokytojus ir mokinius, 
sugrįžtančius į senąsias pa
reigas mokyklose, nes demo
kratijoje mokslas net karo 
metu privalo būti tęsiamas, 
ir kad jaunimas, dabar te- 
belankąs mokyklą, privalo 
būti pasiruošęs išsaugoti tai
ką, kai ji bus laimėta.
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„VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jaunimo or
ganizacija — Lietuvos Vyčiai.

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

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

judėjimą.
„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

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

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

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

„VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

„ T J A A

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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AMERIKA Lapkričio-November 17,19'4

SVARBUS LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Philadelphijos Karo Pergales ir Raudonojo Kryžiaus 
Komitetas rengia svarbias prakalbas ir visų lietuvių susi
rinkimą šį sekmadienį, lapkričio 19 dieną, 2:30 vai. popiet. 
Įvyks Lietuvių Muzikalinėje salėje. Tai bus visų lietuvių 
pasirodymas, kad jie remia U. War Chest, iš kur gauna ir 
lietuviai tiek daug pašalpos.

Visų philadelphijiečių šventa pareiga dalyvauti šiame 
susirinkime ir taip paremti Komiteto rimtą darbą.

Šiam susirinkimui numatyta ir įdomi ir naudinga pro
grama :

1. Atidarymas — Komiteto pirm. J. Kavaliauskas.
2. Amerikos Himnas.
3. Priėmimo Žodelis — kun. Dr. V. Martusevičius.
4. Kalba — Teisėjas Hon. Harry S. McDevitt.
5. Meno dalis — Loreta ir Irena Kavaliauskaitės.
6. Kalba — Kun. Dr. J. Končius, Bendro Fondo Pirm.
7. Meno dalis — Justina ir J. Tunaičiai.

PRADINGĘS KARYS

Juozas Kavaliauskas,
Philadelphijos Lietuvių 

Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto pirminin
kas, kurs išrinktas ir Bend
rojo Lietuvai šelpti Fondo 
skyriaus pirmininku. J. Ka
valiauskas jau yra paskirtas 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Karo Vajaus lietuvių 
komiteto pirmininku.

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOSVAKARAS
' Lapkričio-Nov. 26 d. 1944 m.

331 EARP STREET, PHILADELPHIA, PA.

4 vai. vak.
Kortų ir Kauliukų Lošimas, Dovanų 

Traukimas
Bus Skaniu Valgiij Ir t.t.

Laimėjimų knygutes platinamos per namus. 
KVIEČIAME VISUS,-LAUKIAME VISŲ

Nusišypsok ir - 
Pamiršk Karą!

8. Komiteto darbų pranešimas.
9. Svarbus pranešimas — kun. Dr. J. Končius.

10. War Chest Drive.
11. Užbaiga — Lietuvos Himnas.

DARBAS PRADĖTAS 
LABAI ŠAUNIAI

Lapkričio 12 d. Conven
tion Hall įvyko metinis U. 
War Chest rinkliavos atida
rymas su didelėmis iškilmė
mis. Keliolika tūkstančių 
milžiniškoj salėj, išpuoštoj 
draugijų ženklais ir patrijo- 
tiškai nuteikto j, tyvuliojo 
minios žmonių. Daugiausia 
galėjai matyti jaunųjų, ypač 
mergelių, kurios taip godžiai 
rinkosi, kad galėtų pamatyti 
garsųjį Frank Sinatrą ir pa
siklausyti jo „žavėjančios” 
dainos. Ir pasisekė vieniems 
ir kitiems, nes ir Frank buvo 
ir mergaitės galėjo pamaty
ti tą garsuolį.

kad surinktų 9 milijonus do
lerių visiems mielaširdin- 
giems darbams Amerikoje ir 
visame pasaulyje. Svarbią ir 
įkvėpiančią kalbą pasakė ad
mirolas Watt Cluverius, U. 
'S. N. Kiti kalbėtojai tą patį 
pažymėjo, kad visiems reikia 
ir namų frontą laikyti stiprų, 
kad galėtų karo frontas atsi
laikyti prieš didelius neprie
telius.

Programą paįvairino cho
ras ir p. Helen Jepson su 
Frank Sinatra.

Šiame susirinkime buvo ir 
kitų įdomybių. Padaryta 
daugelio tautų paradas — 
demonstracija. Ir čia lietu
viai tikrai vykusiai ir suma
niai atstovavo.

_ Bet didžiulo susirinkimo 
tikslas buvo pradėti vajų,

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo {staiga,
elė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa- 
elelvingiems sutelkiama nakvynė.
Viskas nemokamai. Kreipkitės 

dieną ar naktį.

Di

: Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Kiekvienos tautos grupei 
buvo paskirta 50 vietų gar
bingoj vietoj salėj. Visų jų 
atstovai dalyvavo apsirengę 
tautiškais drabužiais.

Lietuvaičių spalvingi dra
bužiai traukė ne vieno akį, 
nes jų buvo labai daug ir tik
rai įvairių drabužių, kai ku
rie pasiūti pagal tikrą lietu
viškų drabužių nustatymą. 
Pažymėtina, kad čia pasirodė 
ir vyrai su uniformomis, kas 
pridavė grupei dar didesnės 
svarbos.

Visų tautų atstovai su vė
liavomis padarė didingą ir 
margą paradą salės viduryj, 
grojant orkestrui ir dalyvau
jantiems keliant entuziastiš
ką valio.

Viso to lietuviško judėji
mo ir gražaus pasirodymo 
vyriausia vadovė buvo ponia 
G. Ramanauskienė, kuri tiek 
daug ir sunkiai darbavosi, 
kad šis pasirodymas tikrai 
pavyktų. Ir pavyko. Visi žur
nalistai iš visų pusių klausi
nėjo, iš kur ši graži grupė. 
Kai kurios grupės buvo ma
žesnės ir be savo tautiškų 
drabužių, kas nedarė įspū
džio. Prisidėjo ir „Dainos” 
choras, kurs paskolino vyrų 
lietuviškas uniformas. Jei 
kas parodys paveiksluose, 
kaip lietuvaitės ten gražiai 
atrodė, bus kuo pasigrožėti.

Justinas Antanavičius, 334 
Manton St., vienas jauniau
sių karių iš šv. Kazimiero 
parapijos, gal jau paaukojo 
savo jauną galvelę ant Ame
rikos laisvės ir gerovės au
kuro. Taip neseniai teko jį 
matyti savo namuose, vos 
pradėjusį gyventi, pilną vil
čių ir didžių sumanymų.

Jo du broliai buvo jau išė
ję tarnauti. Nerimo ir jis. Ir 
šiemet gegužės mėn. pats sa
vo laisvu noru įsirašo į US. 
laivyną, kuriame ir tarnavo.

Baigęs reikiamą apmoky
mą, tuoj buvo ugnies ir ko
vos sūkuryje. Negailestingas 
priešas ar šiaip nelaimė ap
lankė, ir Justinas nebegrįžo į 
savųjų būrį nuo rugsėjo 25 
_dienos, Olandijos kovose. 
Gauta žinių, kad jis yra 
„missing”, todėl turima vil
čių, kad gal atsiras, gal ne
laisvėj, bet jau auka padary
ta.

Jo tėveliai ir artimieji, ga
vę tą liūdną žinią, tuoj už
prašė mišias už savo mielą 
pradingusį sūnų. Mišios at
laikytos lapkričio 12 d.

Šv. Jurgio Parapija

MIRČIŲ SAVAITĖ

Šią savaitę Philadelphijoj 
daugiau mirė, kaip kokią ki
tą savaitę. Iš viso mirė 516 
žmonių.

Daugiausia mirė nuo šir
dies ir plaučių ligų — 160; 
nuo plaučių uždegimo ir ger
klės ligų 15; vėžio ir kitų vi
daus ligų — 79; džiovos—19; 
venerinėmis ligomis — 14; 
smegenų — 35; inkstų —40.

LIETUVĖ VIENUOLĖ

Neseniai Olga Kaupaitė, 
635 N. 11 St., padarė amži
nus apžadus Notre Dame Se
serų vienuolyne. Ji iš pat 
jaunatvės mėgo vienuolinį 
gyvenimą. Vienuolyne išbu
vusi 6 metus, visiškai pasiau
kojo. Ji dabar yra Sesuo Pa
tricija Josepha, mokytojauja 
Washington, D. C., apylin
kėj.

TURIM 400 JAPONŲ

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.
Ko daugiau bonų išpirk- 

sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

į Tel. REgent 8434. |

I RICHMOND GROCERY CO. f
WHOLESALE GROCERS $

5 . '5Savininkai Lietuviai Staponavičiai §
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $

Šiuo metu mūsų mieste gy
vena apie 400 japonų. Daugu
ma jų atsikėlę iš tų vietų, ku
rios yra laikomos karinėmis 
ir jiems uždrausta ten gyven
ti. Kai kurie jų tuoj po Pearl 
Harbor įvykio buvo patalpin
ti koncentracijos stovyklose, 
bet dabar jie vėl pradeda gy
venti normalų ir tą patį gy
venimą, kaip ir kiti Ameri
kos piliečiai.

Dabar vyriausi teisėjai 
stengiasi išaiškinti, ar toks 
japonų išvarymas iš savo gy
venamų vietų buvo konstitu
cinis ar ne. Jei surastų, kad 
tai buvo pagal konstituciją, 
tai tuoj po karo galėtų ir 
daugiau panašių iškrausty- 
mų sudaryti, tai lyg būtų 
prieš Amerikos demokratinį 
gyvenimą.

Šv. Kaz 
rėmėjos p 
viena mir 
džiaginę 
miero Sės 
Lapkričio 
jubiliejaus 
ni vakarie: 
ma bus Šv 
mijoje.

U šelpti 
L pskutinia- 
L pasitarta 
talą ir kaip 
L drabužių 
•įžiai bus 
ta savaitę, o 
Lgrooklynan

Ištvirkino
— Mano žmona mane tail 

lepina, kad man net batus 
numauna.

— Kai tu vakare pareini j 
namus?

— Ne. Visai ne. Kai po va< 
karienės noriu iš namų išeiti

Išgalvojimas
— Viskas, kas pasakojama 

apie moters veido grožį, yri 
grynas prasimanymas. Viso: 
moterys stengiasi būti grą 
žesnės, negu protingesnės,-J 
tarė pabuvęs jaunuolis.

— O tas viskas daromi 
dėl to, — atsako panelė, 
kad kvailų vyrų yra daugi 
daugiau, negu aklų.

Gražus pavyzdys
Šeimininkas: — Tamstą 

negali vakarėlyje mušti savi 
žmoną!

Vyras: — Ne jūsų dalykai 
Juk kviesdami į balių, laiški 
pažymėjote, kad įvyks šei 
myniškas vakarėlis.

Išsigelbėjo
Adomas: — Paklausy] 

Tadai. Turėjau nepaprastą 
vykį.

Tadas: — Kokį?
Adomas: — Traukinys p 

re j o per mane ir nieko blog 
man nepadarė.

Tadas: — Laimingas 1 
žmogus.

Adomas: — žinoma.
Tadas: — Kokiu būdu išs 

saugojai tos nelaimės?
Adomas: — Sėdėjau ] 

tiltu.

L skyriui) į- 
į Venskienė, 
•Juškienė, 
' fiktasienė, 
U Titenie- 
įį Kerševi-

1937 m. 
zbieta Ske: 
savo jauni 
kaimyno E 
na porelė j 
Hazelton, 
Lisle, Hl. I 
vo šio mies 
mutinė gy 
slaugė, o j( 
finis gydyt 
nęs. Dr. O 
ligos, vos 
mirė šv. 1 
Aurora, UI 
trys maži 
Lisle mies 
kurie pami 
ir jo žmoi 
čekų kilmė 
tuvė.

; dol Em.
Lėliškai.

Vietinis
nė, 327 Fernon St. 21. Mrs. 
Barauskienė, 225 Monutain 

Vietiniai veikėjai buvo nu- St. 22 Mrs. Jankauskas, 1353 
siuntę p. Broniui Balučiui, S. Newkirk St. 23. A. T. Dzi- 
Lietuvos Atstovui Londone, kas, 3619 E. Thompson St. 
knygą „Timeless Lithuania”. 
Lapkričio 3 d. nuo jo gautas 
padėkos laiškas, kuriame 
yra ir šie žodžiai:

„Tamstų laiškelį iš rugsė
jo 2-ros dienos gavau šian
dien. Labai ačiū už jį, kaip

BALUČIO BALSAS

Jau aplankė
Mūsų parapijos kunigai

jau aplankė visus parapijie- lygiai Įr už pažadėtą „Time- 
čius, arba „kalėdojo”, kaip less Lithuania” knygą, ku- 
senieji sako. Lankant para- j ri°s tačiau dar nesu gavęs— 
piją surasta nemaža lietuvių, įmanau ateis kiek vėliau. Ne- 
kurie ir toliau gyvena, bet paisant kai kurių klaidų — 
mielai lanko savo lietuvišką klaidelių, ji yra geras įran- 
parapijos bažnyčią. Mat, jie 
supranta, kad jei jie nepalai
kys savos, tai kiti nepalai
kys ir parapijai bus sunku 
laikytis. Kadangi parapijie
čiai gražiai remia savo para
piją, todėl parapijoj sekasi daugiau jų paskleisti. Gerai 
labai gerai. Jau girdėti, kad 
ir šiemet nemažai skolos su
mažinta, o kitais metais ti
kisi dar daugiau, gal net bus 
sudeginti skolos popieriai.

Drabužiai Lietuvai
Drabužiai renkami parapi

joj labai sėkmingai. Jau su
rinkta labai daug ir gerų 
drabužių. Ir vis dar nešama, 
nes visi stengiasi paremti vi
sų lietuvių bendras pastan
gas. Jau sunešta tiek drabu
žių, kad galvojama pasamdy
ti sunkvežimį, kad galėtų 
juos nuvežti į New Yorką ar 
bent į geležinkelio stotį.

Drabužiai nešami į klebo
niją ir pas nurodytus asme
nis. Bendro Fondo mūsų sky
riui 
Stan. 
kauja

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.

Pagyrimai už knygas

i irtai
i Bendrojo

parapijoje, 
krijos ribų, 

jįdrabu- 
J-j puikiau-

r. Juozapo 
pigai pre- 
- Drabužiai

kis supažindinimui anglo
saksų tautų su Lietuva ir jos 
problemomis. Esu jau gavęs 
keletą jos egzempliorių ir 
tinkamai jas sunaudoju. Bet 
galėčiau su nauda ir daug

Washington. — Karo Lai
vininkystės Administracija 
pagyrė įvairių miestų ir 
miestelių vaizbos butus ir 
gyventojus už pasiuntimą 
knygų ir žurnalų Prekybos 
Laivyno jūrininkams. Tai

Vyčių 1 
bus sportin 

I mokykloje kis šiomis 
k iki 8 vai. gai atleista 
ta priimami Dvejis meti 
[(U John liforaijoj.įMJohn 
ciotuvėje,

padarėt, pasiųsdami ją ir j atneį jie]į nevien šviesi

pirmininkauja kun.
Lukšis. Jam talkinin- 
kiti komiteto nariai.
Mokykla juda

Iš mokyklos veiklos maty
ti didelis pasiryžimas ne tik 
mokytis, bet ir auklėtis. Mo
kiniai šįmet vėl pradėjo leis
ti dviejų puslapių savo laik
raštėlį — žiniaraštį. Jis iš
leidžiamas karts nuo karto. 
Laikraštėliui rašo patys mo
kiniai. Redakcija sudaryta iš 
visų skyrių atstovų.

Laikraštėlis ateityj žada 
pasitaisyti, kad būtų įdomes
nis ir turės vieną skyrių lie
tuviškai, nes lig šiol viskas 
angliškai, o čia lietuviška 
mokykla, tai bus progos ir 
lietuviškai lavintis.

Pramoga
Parapijos kortų lošimo ir 

dovanų vakaras bus lapkri
čio 26 d. parapijos salėj. Ren
gėjai jau smarkiai pasiren
gę-

Australiją. Dominijos loš vis 
didesnį vaidmenį pasaulio 
politikoj ir būtų labai gera, 
jeigu žymūs Dominijų vals
tybės vyrai ir veikėjai galė
tų ją gauti.

„Lietuvių tauta eina labai 
sunkiu ir erškėčiuotu keliu. 
Kaip gaila, kad ne visi lietu
viai mėgina erškėčius kapoti 

i ir tą kelią jai lengvinti. Bet 
todėl tie lietuviai, kurie rei
kalą supranta, juo labiau tu
ri pasidarbuoti ir ne tik sa
vo, bet ir tų neišmanėlių pa
reigą atlikti.”

Mūsų supratimu, kas turi 
„Timeless Lithuania” ir jas 
tik pas save laiko, tai ar ne 
geriau būtų jas ponui Balu
čiui pasiuntus. Būtų gera nu
siųsti ir ispanišką „Lituania 
Entre Fuego Crusado”.

Ministerio Balučio adresas 
yra toks: Mr. B. K. Balutis. 
Lithuanian Legation, 19, 
Kensington Palace Gardens, 
London, W. 8, England.

Turim Skautus
Skautai parapijoj organi

zuojami tarp 12 metų berniu
kų.

URŠINSKIO METINĖS

Spalių 27 d. sukako lygiai 
vieneri metai, kai mirė Alek
sandras Uršinskis, plačiai ži
nomas vietinei visuomenei. 
Jis palaidotas Šv. Grabo ka
pinėse. Liko velionies našlė, 
Marijona Psichodskienė — 
Uršinskienė.

Jonas Barauskas, 333 Mon
roe St., sunkiai ir pavojingai 
serga. Ligonis jau senas. Ap
tarnautas Šv. Sakramentais.

DRABUŽIŲ VAJUS

324

valandą jūros vienatvėje.
Administracijos teigimu, 

gruodžio 31 d. atėjus, netoli 
600,000 įvairiausiomis temo-, 
mis knygų bus šiais metais 
išdalinta Prekybos Laivyno 
jūrininkams.

Pranas Bekam]

Omaha, Nebr

Reikės daug namų

Nupirko namą
Juozas Virbickis, senas 1 

mahos gyventojas, nusipirl 
namą. Klebonas padeda ja 
pertaisyti į naują. Jei dą 
giau lietuvių interesuoti; 
namais, aplink parapiją s 
sidarytų lietuvių kolonija, jWashington. — Valstybi

nė Apgyvendinimo Agentū
ra pareiškė, kad,norint pa-; 
tenkinti Amerikos šeimų bū-.__  _ _ __
tiniausius reikalavimus ir,'mokytis medicinos" Crei; 
einant progreso keliu, pakei- ton universitete, Omah< 
čiant netinkamus namus jįs pirmiau, ėjo mokslus 
naujais, pirmojo pokarinio riuomenėie

Gali mokytis namie 
Butkų sūnus gavo leid:

dešimtmečio metu reikės 
statyti 12,600,000 miesto 
mų.

pa
na

riuomenėje.

DAUGIAUSIA BOMBŲ 
SPALIŲ MĖNESĮ

Washington. — Jungti 
Valstybių žemės Ūkio J 
partamento Miškų Tanų 
aukštai įvertino apie 3,! 
visos šalies aukštesnios 
mokyklos amžiaus bernil 
nuopelnus. Jie per liejLondonas. — Vokietija bu- nuopelnus. Jie per lieĮ 

vo daugiausia bombarduota1 rugpiūčio ir rugsėjo mė 
šių metų spalių mėnesį. Kiek- sius pagelbėjo kovoje j 
vieną minutę, numesta po du miškų gaisrais Šiaurės ‘ 
tonus bombų, kai bombar- j karų didžiųjų girių valsty 
duoti taikiniai. i se.

s John S. 
tasprokla- 
h gyvento- 
& Lietu-

Netekom 
bingų veikė 
Maskolaičic 
draugijų ve 
spalių 28 d 
žmoną Emil 
davo visur 
brolį kun. ] 
besidarbuoj 
Pietų Amei

Erdvioj 
Šv. Kazim 

., 60 mergai*
“^choras dab 

„Draugo” h 
lietuviai pir 
rėš garbės 
operos žva: 
Stoškiūtę. 1 
nistratorius 
nikas ir vis 
riai ir tarn: 
stangas, kač 
sias laikrašė 
savo 35 met

b rinkimo

hrolan-
8 laimėti.

S) per dvi 
□us ry

ta valdy- 
[4 Alek- 
į.'aušaitis, 
paitienė, 
kiauskie-

1 Andri- 
m Dra-

k Jasaitie-
i'iiitienė ir

INr. 10) 
fDevemenė, 
tei-Dr. 
-rP.VUei-

Fribij rin
ki! Grand

Pearl Ha: 
karų veterai 
Pusčius iš 1 
skirtas kai 
Anglijoje.

„Sabranet 
klubo narės 
vakarą Šv. £ 
los salėj. Pe 
jaunimo cei 
sykį į menes 
ramą U. S. 
grupės darbi 
kių mokytoj 
Lillian Cins

risas gais- 
p nuolatos 

gali 
^dijosto- 

vajų ir 
patarnavo 

radijo

dI I B y

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 
Cross St. 20. Mrs. Rimdeikie-

3580
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. 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.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
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PamįpRESPONDENTV PRANEŠIMAI
t Neck, N Y.

lepina, kadaro  j o Lietuvai šelpti 
numauna. Ir’—5 — — ’ ' ’ '

namus? |
— Ne- Vi< J 

karieDėsnoiijd

| skyriaus paskutinia- 
nsirinkime pasitarta 
keities veiklą ir kaip 
lia pravesti drabužių 
p vajų. Drabužiai bus 
ni dar vieną savaitę, o 
jus nuvežti Brooklynan

apie motels!., _  , SK|< 
grynas prasį-r 
moterys steųgi
žesnės, negu J 
tarė pabuvę

St. 21. Mrs.
5 Mountain 
auskas, 1353 
53. A. T. Dzi- 
jmpson St.

kiti privatūs 
aukas ir jau 
i vietas. Visi 
rėti įgalioji- 
rinkti drabu- 
j lapeliai iš- 

žinotų kaip 
:ti ir kaip 
askirtas vie-

dėl to, - atį 
kad kvailą^ 
daugiau, į

jais nariais skyriun į-
Uršulė Venskienė, 

rienė, Treinauskienė, 
Jantinas, Viktasienė, 
Gutauskienė, Titenie- 

tpčiūnienė ir Kerševi-

)jo po 2 dol. Em. 
enė ir Petrauskai.

Vietinis
Šeimininh;

negalintoj 
žmoną!

Vyras:-))- pašalpos darbai 
Juk kviesdac. ' 
pažymėjote, į

erbury, Conn

įveikia du Bendrojo 
ai Šelpti Fondo sky- 

myniskasubj vienas — par pi jo j e, 

— už parapijos ribų, 
aug dirba, kad drabu- 
ikimo vajus puikiau-

ž knygas

— Karo Lai- 
iministracija 

miestų ir 
los butus ir 

pasiuntimą 
,lų Prekybos 
nkams. Tai 
vieną šviesią 
ienatvėje.

os teigimu, 
įtėjųs, netoli 
siomis temo-, 
šiais metais 

bos Laivyno

Adomas: -
Tadai. '
vyty isisektų.

Tadas: -Ir
Adomas:-) įžnyčioje kunigai pra- 

rėjo pernai 
man nepaini

Tadas: -į n nuo 6 vai. iki 8 vai. 
žmogus. )ienos metu priimami

Adomas:-: Baking Co., 8 John
Tadas:-Ei Jenušaičio krautuvėje, 

saugojai tos k ink St.

Adomas:- }į0 mayoras John S.

iričio 5 d. Šv. Juozapo
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L BOMBŲ 
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Vokietija bu- 
bombarduota 
nėnesį. Kiek- 
irnesta po du 
jai bombar-

icepirm. J. Jenušaitis, 
— ienė ir N. Jenušaitienė, 

l sekr. O. Barkauskie- 
taudos sekr. M. Andri- 
ižd. Jonas Breivė. Dra- 
rinkimo komisijoj dir- 

visos šalies e Jokubauskas, Jasaitie- 
anapkienė, Jakštienė ir 
minas.
o skyriaus (Nr. 10)

Washingto.- 
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nuopelnus. J 
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Ivaldybos nariai — Dr. 
lia Colney, Dr. P. Vilei- 
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Šio skyriaus rūbų rin- 
fcentras yra 148 Grand
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Tai sužinosi perskaitęs
Dr. Vyskupo Bučio gaisą h# 
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APSIREIŠKIME

Šia knyga susidm 
Amerikos Liete*-

Ją skaito ir netiki
Liurdo kny?J

Gausiai paveiksluota, r 
kietais viršeliais P5 

virs 500

KAINA-jjj

Kreipkitės su užsakė Į

DARBININKAS
adway So. Boston#-1

Chicago, Ill.
Šv. Kazimiero Akademijos 

rėmėjos per 25 metus dirbo 
viena mintim: suteikti me
džiaginę paramą šv. Kazi
miero Seserų kongregacijai. 
Lapkričio 19 d. rengiamas 
jubiliejaus užbaigimas. Ska
ni vakarienė ir įvairi progra
ma bus Šv. Kazimiero akade
mijoje.

1937 m. rudenį slaugė El
zbieta Skerlonytė ištekėjo už 
savo jaunų dienų draugo ir 
kaimyno Dr. J. Ozelkos. Jau
na porelė paliko savo tėviškę 
Hazelton, Pa., ir atvyko į 
Lisle, Ill. Daktaro žmona bu
vo šio miestelio istorijoje pir
mutinė gyvenanti (resident) 
slaugė, o jos vyras — pirmu
tinis gydytojas čia apsigyve
nęs. Dr. Ozelka, po trumpos 
ligos, vos 34 metų amžiaus, 
mirė šv. Karolio ligoninėj 
Aurora, III. Liūdi jo žmona, 
trys maži vaikučiai ir visi 
Lisle miestelio gyventojai, 
kurie pamilo jauną gydytoją 
ir jo žmoną. Velionis buvo 
čekų kilmės, o jo žmona lie
tuvė.

Vyčių bendradarbis, ga
bus sportininkas Stasys Shu- 
kis šiomis dienomis garbin
gai atleistas iš kariuomenės. 
D ve j is metus jis praleido Ka
lifornijoj.

Netekom vieno iš savo gar
bingų veikėjo — Pranciškaus 
Maskolaičio. Meno mėgėjas, 
draugijų veiklus narys mirė 
spalių 28 d. Velionis paliko 
žmoną Emiliją, kuri dalyvau
davo visur su savo vyru ir 
brolį kun. Petrą Maskolaitį, 
besidarbuojantį Ekvadore, 
Pietų Amerikoj.

Erdvioj Orchestra salėj 
Šv. Kazimiero akademijos 
60 mergaičių „A Capella” 
choras dalyvaus dienraščio 
„Draugo” koncerte. Čikagos 
lietuviai pirmutinį kartą tu
rės garbės matyti ir girdėti 
operos žvaigždę, Apoloniją 
Stoškiūtę. Dienraščio admi
nistratorius kun. Petras Ci
nikas ir visi štabo redakto
riai ir tarnautojai, deda pa
stangas, kad šis būtų didžiau
sias laikraščio įvykis, minint 
savo 35 metų gyvavimą.

Pearl Harbor ir Pacifiko 
karų veteranas S. Sgt. Jonas 
Pusčius iš Athol, Mass., pa
skirtas kareivių lavinto j u 
Anglijoje.

Jstas pavedė visas gaiš
tų stotis, kur nuolatos 
iors yra ir visada gali 
ižius priimti. Radijo sto- 
bolatos mini tą vajų ir 
abai puikiai patarnavo 
tas, atsiųsdamas radijo 
Įkytus posakius.
skyriaus valdyba ieško- 
r platesnės rėkiamos ir 
I į vietos didžiąsias 
suves, kaip drabužių, 
ir kitų daiktų. Visos 
25) krautuvės pažadė

jo skelbimuose įdėti 
įžodžius: „Donate your 
Įng to the Lithuanian 
t Fund drive.” Todėl vi- 
traščiai pilni mūsų skel-

„Sabranette” mergaičių 
klubo narės suruošė didelį 
vakarą Šv. Brendano mokyk
los salėj. Pelnas — naujam 
jaunimo centrui ir suteikti 
sykį į mėnesį medžiaginę pa
ramą U. S. O. centrui. Šios 
grupės darbšti veikėja ir šo
kių mokytoja yra lietuvaitė 
Lillian Cinskas.

Leit. Vladas Rutkauskas 
buvo apdovanotas garbės 
kryžium Italijoje. Jis yra pa
sižymėjęs lakūnas. Turi oro 
medalį ir kitus garbės ženk
lus. Jis yra dalyvavęs 40 oro 
atakų.

biptasi į biznierius, pro- 
balus, draugijas ir klu- 
Jie apsiėmė laikraščiuo- 
elbimus apmokėti. Viso 
jzultate valdyba džiau- 
| kad apie 80 nuoš. su- 
u drabužių atėjo iš ten, 
r nebūtų atėję, jei ne tos 
ptangos. Kartu su dra- 
Šs atėjo maldos, simpa- 
ir užuojautos mūsų nau- 
taugų, kurių mes taip 
Ingi.

Rep.

MILŽINIŠKAS RADIJO KONCERTAS
IR ŠOKIAI

PAGERBTI

JOKŪBĄ J. STUKĄ
Jo SUGRĮŽIMO iš J. V. Kariuomenės prie radijo 

Rengia

“Rūtos” Lietu viii Radijo Klubas ir Choras

Sekmadienį, LAPKRIČIO-NOV. 19 d., 1944
ŠVENTO JURGIO SAEEJE

180-2 New York Ave. Newark 5, N. J.

Programa 4 vai. po pietų — šokiai 8 vai. vakare.

Programoj dalyvaus naujas „Rūtos” Radijo choras, 
įžymūs dainininkai, artistai, kalbėtojai, lošėjai ir 1.1.

ŠOKIAMS GROS ANTANO PAVYDŽIO ORKESTRAS 

Įžanga 75c. — Pridedant 15c Taxų — Viso 90c.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti vienintelę 
New Jersey Lietuvių Radijo Programą

APKASŲ SVAJONES
Pro šūvius, pro dujas, pro fronto miglą 
Aš vis regiu pirkelę mažą pagiry...
Sapne menu, maldoj svajoju išsiilgęs 
Pabelst į tolimas, mielas duris...

Pabelst, kai vakare susės prie stalo 
Visa šeima, susės visi — tik be manęs, 
Duris pravert iš tolimo ir ilgo kelio, 
Pravert su ilgesio ir džiaugsmo šypsena...

— Ugny ir apkasuos aš svajoju,
Aš vis regiu pirkelę mažą pagiry...
Tik ar ateis, ateis kada diena šviesioji, 
Kai aš pabelsiu į mielas duris ?!!

EI TU, DOMAI!
Ei tu, Domininkai, 
Tu nežinai nieko, 
Atsisėdęs šalia pečiaus 
Netikusioj vietoj!

Karvė pievą ėda, 
Ant stuobrio pelėda 
Šaukia, rėkia tupėdama:
— Domininkai, bėda!

Vienoj pusėj šlėkta, 
Antroj pusėj dvaras; 
Tu nežinai, Domininkai, 
Kas ant tavęs baras.

Eug. Matuzevičius

SENATO PLANAI NACIŲ ATŽVILGIU
Ateina urėdas
Ir paskui tijūnas — 
Domininko nabagėlio 
Dreba visas kūnas.

Nevada universiteto koman
da. Karių komanda vadinasi 
„Alaska Clippers,” jų žaidė
jų tarpe randasi čikagietis 
lietuvis S. Sgt. Mikas Kos- 
lauskis; anksčiau jis žaisda
vo futbolą su Tilden techni
kos mokykla. Jis yra jūsų 
korespondento artimas gimi
naitis.

Jūreivis Jonas Jankaus
kas, grįždamas iš Pacifiko 
karo laukų į savo naują pas
kirtą vietą, Great Lakes 
Training Centre, buvo susto
jęs pas savo pažįstamus Či
kagoj. Jis išbuvo pustrečių 
metų Pacifike. Jis yra jū
reiviu vienuolika metų.

Corp. Valterane Saveikis, 
gyv. 1917 Canalport St., yra 
karo stovyklos raštinėj Clo
vis, New Mexco. Saveikytė 
įstojo į moterų kariuomenės 
diviziją sausio mėn. Savo pa- 

! grindinį lavinimo periodą at
liko WAC centre, Fort Ogle- 
thope, Georgia. Civiliane gy
venime ji turėjo gerą vietą, 
kaipo didelės krautuvės ve
dėjo pagelbininkė.

Jonas A. Stoškus

Marquette universiteto 
žurnalistikos profesorius, ka
talikų universitetų, kolegijų 
ir aukštesnių mokyklų žur
nalų, laikraščių ir metraščių 
kontesto vedėjas, prof. J. L. 
O’Sullivan, paskelbė šių me
tų kontesto davinius. Laimė
tojų sąraše yra ir „SCA Fla
shes”, šv. Kazimiero lietuvių 
akademijos laikraštis.

Lietuvaitė, lankanti Mor
ton aukštesnę mokyklą, daug 
dirba mokyklos organizaci
jose ir užsipelnė vietą mo
kyklos drabužių rinkime nu- 
kentėjusiems Europoj. Tai 
Bernadine Kuras.

Karių futbolo komanda iš 
Edmontan, Alberta, žaidė su

Lewistone, Maine.

Einame pirmyn!
Lewistono lietuviai vis di

desniu dėmesiu seka Lietu
vos Pranciškonų darbus tau
tinėje ir religinėje srityje. 
Iki šiol Maine valstybės lie
tuvių kolonijos buvo lyg pa
mirštos ir kai kur tapusios 
komunistų lizdais, bet Tė
vams Pranciškonams, kurie 
yra dideli patrijotai ir giliai 
išlavinti vyrai, apsigyvenus 
Maine, lietuvių religinis ir 
tautinis gyvenimas pradeda 
smarkiai atgyti ir lietuviai 
ima energingai kratytis iš
davikų komunistų, kurie A- 
merikos lietuviams daro gė
dą, iš pasalų griaudami A- 
merikos demokratiją" ir 
trokšdami Lietuvai vergijos 
ir pažeminimo.

Rugsėjo 24 d. šv. Baltramie
jaus Lietuvių salėje įvyko 
Lewistono lietuvių masinis 
susirinkimas. Lietuvos ir lie
tuvių tremtinių šelpimo rei
kalais kalbėjo prof. Dr. K. 
Pakštas ir T. Just. Vaškys. 
Tuoj buvo suorganizuotas 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Skyriaus, prie 
kurio prisirašė apie 50 narių. 
Komunistėliai bandė triukš
mauti ir prieštarauti, bet bu
vo daugumos susipratusių 
lietuvių priversti su gėda ap
leisti salę.

Dr. K. Pakštas, apsigyve
nęs apie 10 dienų pas Tėvus 
Pranciškonus Mt. St. Fran
cis, Greene, Me., Lietuvos 
klausimu turėjo daug pa
skaitų svarbiuose Lewistono 
anglų ir prancūzų klubuose 
per radiją.

Lietuvių ir Lietuvos reika
lais susidomėjo ir vietos a-

merikoniška ir prancūziška 
J spauda.

Tokios akcijos negalėjo 
pakęsti vietos surusėję lietu
viai komunistėliai, kurie 
kaip paprastai melais ir 
šmeižtais bando ardyti lie
tuvių vienybę. Komunistų 
„Laisvė” tuoj paskelbė tuos 
melus. Lewistono lietuviai, 
kurie klausėsi paskaitų, tie
siog nustebo, perskaitę ko
respondenciją „Laisvėje”, ir 
kartu pasipiktino. Tai gry
nas melas, dėl kurio autorė, 
vietos lietuviams labai gerai 
žinoma, gali labai nukentėti. 
Vargo-Melo Duktė ima kas
kart labiau rodyti savo ko
munistinius įsitikinimus vie
šai. Bet iš nugirsto pasikal
bėjimo su vienu išsilavinusiu 
lietuviu, matytis, kad ji ne
žino visai, kas yra komuniz
mas, kas yra E. Browderis 
ir ką jis savo knygose rašo. 
Kai minimas lietuvis jai pa
aiškino, ko komunizmas pa
gal Browderio knygas siekia 
Amerikoje, ji nustebo ir su 
fanatizmu neigė, kad tai esą 
netiesa. Pasikalbėjimo klau
santieji nustebo, kad „Melo 
Duktė” gina karštai komu
nizmą ir visai nesupranta 
kas jis yra. Iki šiol Vargo 
Duktė savo įsitikinimus slė
pė ir veržėsi į įvairias Lietu
vių draugijas. Kai kurių mo
terų organizacijų ji yra pir
mininkė ir iždininkė. Ištikro, 
tai yra pažeminimas lietu
viams ir lietuvėms moterims, 
kad neišmanėlė moteris, kuri 
niekina ir žemina lietuvių 
vardą, lietuviams vadovauja, 
ir kuri būdama neteisinga,— 
nes rašo melus į laikraščius, 
žemindama ypatingai vietos 
lietuvius, — valdo Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus Komi
teto kasą, to komiteto, kurį 
viešai niekina įtarinėdama. 
Melo Dukterim piktinasi jau 
ir patys vietos komunistėliai.

Nepaisydami kliūčių, vie
tos lietuviai dirba. Uoliai, 
prisideda prie Community 
War Chest Campaign. Lap
kričio 5 d. vėl organizuoja 
lietuvių susirinkimą, kur y- 
patingai bus svarstomas 
klausimas, kaip rinkti Lietu
vai rūbus.

Nepamirštami ir vietos 
lietuvių dvasiniai reikalai. 
Lapkričio 16-18 d. d. šv. Juo
zapo bažnyčioje ruošiamos 
trumpos rekolekcijos, kurias 
ves Tėvai Pranciškonai.

Dirbdami tarp Lewistono 
lietuvių, Tėv. Pranciškonai 
neužmiršta ir kitų Maine lie
tuvių kolonijų. Neseniai Tėv. 
Just. Vaškys lankėsi su pas
kaita Rumford, Me., Montre
al, Canada. Tėv. Vaškys ne
trukus žada važiuoti su pas
kaitomis į Millinocket Me. ir 
į Manchester, N. H.

Tiesos Sūnus

Washington. — Senato ka
ro reikalų komitetas buvo 
sudaręs komisiją, kuriai pa
vedė paruošti pasiūlymą, 
kaip pasielgti su Vokietija, 
kad ji nebebūtų pavojinga 
taikai. Komisijai vadovavo 
senatorius Harley M. Kil
gore.

Senatoriaus Kilgore komi
sija savo darbą užbaigė. Ji 
viešai paskelbė savo tokią 
nuomonę: po karo turi būti 
panaikinta Vokietijoje ne tik

tiesioginė karo gamyba, bet 
ir visa ta išdirbystė, kuri pa
gelbsti karinei gamybai. Ji 
nurodo, kad reikia sunaikin
ti vokiečių metalo ir chemi
jos dirbtuves, kurios turin
čios būti išardytos ir iškil
notos po įvairias Europos 
vietas.

Po karo, sako senatorių 
komisija, turi būti sudaryta 
tarptautinė komisija, kuri 
prižiūrėtų ir valdytų Vokie
tijos ekonominį gyvenimą.

Ožkos karklus plėšia, 
Vilkas paršą neša — 
Domininkas nabagėlis 
Sau čiupryną peša.

Jaučiai rugienose, 
Arkliai pūdymuose, 
Tu nežinai, Domininkai, 
Ne savo laukuose.

Tu nežinai, vargše, 
Ko tujen sulauksi — 
Užkirstas per uodegą, 
Kaip vaikelis šauksi.

Antanas Strazdas

KATALIKAI RŪPINASI ŪKININKAIS *-
Amerikos Katalikų Ūki

ninkų Sąjunga lapkričio 10- 
15 d. d. turėjo savo konferen
ciją. Ji įvyko Cincinnati, Ind. 
Dalyvavo apie 3,000 atstovų.

Sąjungos valdyba perrink
ta kitiems metams. Pirmi
ninku yra J. E. vysk. Joseph 
H. Schlarman, Peorios vys
kupas.

Vysk. Schlarman nurodė į 
pavojų ūkininkams, jei pa
siliktų po karo tokia valdžios 
centralizacija, kokia šiandie 
yra įsigalėjusi.

Vyskupas pažymėjo, kad 
biurokratija yra neigiamas 
veiksnys. Jis pareiškė, kad 
klaidingai elgiasi tos ūkinin
kų grupės, kurios skelbia, 
jog mažųjų ūkių dienos jau 
praėjusios.

Ši katalikų ūkininkų są
junga šiemet turėjo suruo
šus! ūkio mokslų kursus, 
kurie veikė 17-koje valsty
bių, 52 vyskupijose. Juos 
lankė 28,740 asmens. Sąjun
ga jau dabar veikia, kad ū- 
kius palikę asmens grįžtų iš 
miestų atgal į farmas.

SUNKIOS IŠTREMTŲJŲ 
DIENOS SIBIRE

tos, kurių metu išrengdavo 
nuogai ir tą patikrinimą at
likdavo ko šlykščiausiai. Vi
sus geresnius daiktus, kaip 
laikrodžius, retežėlius, rašo
mąsias plunksnas, netgi do
kumentus nuo tremtinių atė
mė. Už mažiausį nepaklus
numą —karceris, kur vietos 
vos tik apsisukti; jei ten ne
gauna įsinešti dėžės, tai turi 
susirangę ant drėgnų grindų 
snausti. Dieną ir naktį dega 
šviesa. Valgis — puodukas 
vandens ir pusantro svaro 
duonos. Aplinkui girdisi kitų 
nelaimingųjų verksmai, 
keiksmai ir maldos, net gi 
klyksmas mažų kūdikių, ku- 

! rie čia pakliūva su motino
mis.

Ne kuo geriau ir kamero- 
I je. Jų kameroje buvo 15 žmo
nių ir vietos tiek mažai, kad 
kai kurie turėjo sėdomis 
naktį praleisti, nebuvo vie
tos kur atsigulti. Lageriuose 
tremtiniai buvo saugomi to
torių, kurie šaudavo į kiek
vieną, kurs artinosi prie 
spygliuotų vielų tvoros. 
Tremtiniai turėjo dirbti po 
12 valandų per dieną ir dar 
po 2-3 valandas laiko pra-

leisti visokiems patikrini
mams, stovėti eilėje laukiant 
valgio ir t. t. Miegui likdavo 
po kokias 5 valandas. Laisvą 
dieną gavo tik vieną per 2-3 
mėnesius^ bet ir tą dieną tu
rėjo pakelti pagrindinį pati
krinimą.

Šitokias baisenybes turėjo 
pergyventi tremtinys prof. 
P. Skowyry, kurs po lenkų- 
rusų susitarimo galėjo su
grįžti iš ištrėmimo dar gy
vybės nepraradęs ir pranešti 
apie tremtinių kančias.

Lapkričio 16 d. įeina ga
llon cukrui pirkti 34 numerio 
ženklelis.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Federalė valdžia prašo 
New Yorko pramonininkų 
gaminti civiliams reikalingų 
daiktų daugiau.

Neseniai iš Chicagos bu
vo nusiųsta pinigų vienai 
tremtinei į Sibirą. Pinigai 
grįžo su prierašu, kad nebu
vo galima įteikti, nes adre
satė neatsišaukė jų pasiimti. 
Per pora gi paskutinių metų 
su ta tremtine dar buvo gali
ma palaikyti šioks toks su
sisiekimas laiškais ir- tele
gramomis. Yra pagrindo ma
nyti, kad bolševikai ją per
kėlė, nepalikdami galimybės 
net jai skirtų pinigų persiųs
ti.

Šitokių atsitikimų žinoma 
ir daugiau, kada asmuo, už
mezgęs ryšį su savo giminė
mis, staiga senuoju adresu 
pasidaro nebepasiekiamas, 
pranyksta kažkur išvežtas 
toliau.

Laikraštis „Ameryka- 
Echo” š. m. rugp. 13 d. iš
spausdino pergyvenimus 
vieno ištremtojo į Sibirą. Ta
sai tremtinys pasakoja, kad 
jam teko sėdėti bolševikų 
kalėjimuose, kur tarp kitų 
kalinių buvo uždaryti net še- 
šerių metų vaikai. Prasidė
jus rusų vokiečių karui bū
rį tremtinių atgabeno prie 
šiaurinio Uralo, kur jiems 
teko basomis kojomis vaikš
čioti po užšalusią žemę.

Maisto stoka buvo baisi. 
Dviejų, trijų svarų kepalėlį 
duonos duodavo 10-12 vyrų. 
Kitą tokį gabalą gaudavo 
per pietus drauge su skur
džia sriuba, o kai kuriomis 
dienomis visiškai duonos ne
gaudavo. Buvo dažnos kra-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.



AMERIKA

KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS

Lapkričio-November 17,1!

PADĖKOS IŠVAKARIŲ
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(THANKSGIVING EVE DANCE)

Trečiadienį, Lapkričio-November 22, 1944

APREIŠKIMO AUDITORIUME
Pradžia 8:30 vai. vak. Bilietas 60c.

F. C. WALTERS & HIS LONG ISLAND HILL-BILLIES

BAZARO KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS

STOŠKIŪTĖ OPEROJE

„Amerikos” Bazaro Ren
gimo Komisijos susirinkimas 
bus šį sekmadienį, lapkričio 
19 d., 2 vai. popiet, Angelų 
Karalienės par. salėje.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Jame visi susirinkę 
priims planus, kaip geriau
siai bazarą pravesti. Bazaro 
komisijos nariai ir visi ar
timieji „Amerikos” bičiuliai 
prašomi dalyvauti.

FEDERACIJOS NARIAMS

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

UŽ NORMAN THOMAS 
BALSAVO 11,902

New Yorko mieste už so
cialistų kandidatą į prezi
dentus Norman Thomas pa
duota 11,902 balsai.

L. K. Federacijos New 
Yorko Apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, lapkričio 24 d., 7:30 
vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje.

Visi atstovai ir draugijų 
veikėjai maloniai prašomi 
dalyvauti.

„Valdyba

labai

Šv. Jurgio pašelpinės drau
gijos priešmetinis susirinki
mas bus trečiadienį, gruo
džio 6 d., 7:30 vai. vak., 
Brooklyno piliečių klubo sa
lėje, 280 Union Avė.

Šis susirinkimas
svarbus. Bus renkama pusė 
valdybos: pirmininkas, fi
nansų sekretorius, iždinin
kas ir vienas maršalka. Yra 
ir kitų didelės reikšmės dar
bų.

Visi nariai turėtų būtinai 
dalyvauti šiame susirinki
me.

Būkime savo draugijos šei-

Lapkričio 14 d. New York 
City Opera statė 3 veiksmų 
Strauso operetę „čigonų Ba
ronas”. Princesės Saffi rolę 
turėjo Polyna Stoska (Stoš- 
kiūtė).

Teatras buvo pilnas žiūro
vų — kiekviena vieta buvo 
užimta. Operetės gražioji 
muzika, jos spalvingumas 
sutraukė publiką kaip mag
netas. Lietuvių ten irgi ma
tėsi gražus būrys. Jie atėjo 
daugiausia pamatyti Stoš- 
kiūtę scenoje.

Nuo pat pirmo žingsnio 
scenoje Stoškiūtė buvo susi
domėjimo centras. Tiesa, šio
je operetėje nedaug progos 
jai atidengti savo gražaus, 
sultingo balso visą turtingu
mą, bet ir vienos ilgesnės ari
jos pirmame veiksme užteko, 
kad ji patrauktų visų dėme
sį ir susižavėjimą.

Stoškiūtė scenoje laikosi 
labai laisvai. Ji ten ne vaidi
na, bet tikrai gyvena. Tikrai 
būtų įdomu ją pamatyti di
džiųjų operų rolėse.

Tą vakarą scenoje buvo 
malonu .matyti ir kitą lietu
vaitę dainininkę, tai Suzaną 
Griškaitę. Ji dainavo opere
tės choro pirmose eilėse.

Tegu kyla lietuviškosios 
pajėgos mene ko aukščiau
siai!

Angelų Karalienes 
Parapija

Pašalpos skyrius
Lapkričio 13 d. par. salėje 

įvyko susirinkimas, kuriame 
įsteigtas Bendrojo Lietuvai 
Šelpti Fondo Angelų Kara
lienės par. skyrius, žinias su
teikė kun. J. Aleksiūnas, J. 
B. Laučka ir J. Tumasonis. 
Valdybon išrinkta: pirm. D. 
J. Averka, vicepirm. J. Pa- 
žereckaitė ir Ag. Vasauskai- 
tė, ižd. kun. J. Aleksiūnas ir 
sekr. J. Tumasonis. Visi pa
sižadėjo remti drabužių rin
kimo vajų.

Drabužiai yra priimami 
par. salėje, iš kur bus per
duoti Fondo sandėliui. Juos 
par. salėje sutvarkys A. 
Tvaskienė ir R. Pankevičie- 
nė.

Kūgelio Balius
Gyvojo Rožančiaus drau

gijos ruošiamas balius bus 
šeštadienį, lapkričio 25 d., 
Angelų Karalienės par. salė
je.

Bus įdomi programa ir šo
kiai. Rengėjos kviečia visus 
atsilankyti.

Brn.

KATALIKŲ LABDAROS 
SUVAŽIAVIMAS

Draugijos Narys

Lapkričio 17 d. prasideda 
Katalikų Labdarių Konfe
rencija, Šv. Jurgio viešbuty, 
Brooklyne.

Tai jau 30-ta metinė konfe
rencija.

CUKRAUS ŽENKLELIS

Automobilių numeriai 1945 
metams jau gatavi. Aplikaci-

Koncertas-balius
Lapkričio 12 d. Transfigu

ration salėje įvyko mūsų pa
rapijos metinis koncertas — 
balius. Parapijiečiai puikiai 
jį įvertino. Salė buvo pilna.

Koncertas pradėtas lygiai 
5 vai., kaip buvo skelbta. 
Tuojau sugiedotas Amerikos 
himnas ir — koncerto pro
grama be jokios pertraukos 
tęsėsi beveik iki 8 vai. Scena 
dažnai keitėsi. Buvo didelis, 
įdomus margumėlis.

Štai programos eiga:
Ona Zajankauskaitė ir Eu

genija Karpiūtė pasakė di- 
jalogą. Po to scenon įžygia
vo, įmaršavo naujasai para
pijos benas, susidedąs iš ber
niukų ir mergaičių. Jam va
dovauja kun. Ant. Masaitis. 
Na, ir užtriūbavo, ir užgriau- 
dė tie jauni dūdoriai, švil- 
pauninkai, būgnininkai ir ki
ti — rodos, ir langų stiklai 
išlakstys po visus kampus. 
Publika beną sutiko labai 
palankiai. Geriausio jam pa
sisekimo. Pradžia gera, tad 
ir turės sektis.

Parapijos mažyčiai, sese
lių pranciškiečių išmokyti, 
padainavo angliškai ir pašo
ko lietuviškai. Dauguma 
mergyčių dėvėjo lietuviškas 
spalvas.

Jaunuosius sekė parapijos 
mišrusis choras, muz. Pr. 
Dulkės vadovaujamas. Pra
dėta Žemaitaičio daina „Ei, 
prie darbo jaunimėli.” To
liau sekė „Augo kalnelyj” ir 
„Žalioj girelėj”. Akompana
vo N. Kralikas. Buvo malo
nu klausytis darnaus choro 
ir pastebėti naują varg. Dul
kės dirigavimo techniką.

Stella Lengirdaitė ir Genė 
Stančaitytė ir sudainavo ir 
pasakė duetą. Milda Maka- 
revičiūtė, waterburiete, pa-

Lapkr. 12 d. šv. Vardo 
draugijos vyrai, po bendros 
Komunijos, turėjo trumpą 
susirinkimą, kuriame aptar
ti svarbūs reikalai ir nutarta 
paaukoti parapijos reika
lams 75 dol.

Pereitas balius davė drau
gijai pelno apie 50 dol.

Šį sekmadienį, lapkr. 19 d., 
parapijos sodalietės ir visos 
mergaitės eis bendrai prie Šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Visos narės ir geros valios 
lietuvaitės prašomos daly
vauti kartu.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• St. Serž. Al. Thomas, 
Apreiškimo CYA narys, žuvo 
Anglijoje, automobilio ne
laimėje.

• Jokūbo Stuko radijo pro
gramos koncertas įvyksta 
Newarke, Šv. Jurgio dr-jos 
salėje, šį sekmadienį, lapkr. 
19 d. Šiuo koncertu pamini
mas Stuko grįžimas prie lie
tuviškos radijo programos.

• Serž. Justas Jankus te
bėra Kinijoj. Laisvą laiką su
naudoja studijoms, imda
mas universiteto kursą ko- 
respondecijos keliu.

• „Moterų Vienybės” dr- 
ja savo dešimtmetį lapkr. 19 
d. mini Labor Lyceum salė
je koncertu ir vaidinimu.

® „Amerikos” Bazarui pri
tarimas auga, didėja. Drau
gijų veikėjai stoja talkon.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos metinis susirinkimas 
bus lapkričio 27 d., pirma
dienį, Apreiškimo mokyklos 
muzikos kambaryje.

® Prof. K. Pakštas lapkri
čio 15-17 d. lankosi Pittsbur- 
ghe Lietuvos šelpimo reika
lais. Ten jam teks pasakyti 
kelias kalbas per radiją ir 
salėje.

• Lietuvai Šelpti Fondo 
skyriai jau veikia kiekvieno
je Brooklyn© ir Maspetho 
lietuvių parapijoje.

• Sue Griškaite vyksta į 
Bostoną. Lapkričio 19 d. ji 
ten dainuos lietuvių par. 
koncerte.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

DĖKOJA LAIMĖJĘS

Angelų Karalienės par. ba
liuje lapkr. 12 d. 25 dol. ka
ro boną laimėjo Teofilius Su- 
šinskas. Jis labai patenkintas 
šia laime ir atsiuntė „Ameri
kos” redakcijai laišką, ku
riuo dėkoja klebonui ir vi
siems parapijiečiams, o ypač 
tai mažai mergytei, kuri iš
traukė laimingą numerį.

T. Sušinskas savo ilga
me gyvenime yra daug kar
tų „laimę” mėginęs, bet tik 
senatvėje sulaukė laimikio. 
Jam ši dovana bus ir naudin
ga, nes dabar gyvena iš se
natvės pensijos.

Maspetho Žinios

L balsas.
^dirbat

iielaus- 
;įninkaūja!

įo. Praeitą savai-

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Tel.

ve jie išleido 
įįns. Viename pa- 
; liūdną padėtį Pa
lose ir Lenkijoje, 
Jaus susirūpini- 
/ralstybių gyven
ta nukrikščioni- 
i tikrovėje reiškia 
. pavergimą.

jį) savo nuomonę 
3 siūlymus naujai 
g organizacijai 
3 pareiškimą ma
kojai atras lais

Aplink Pasidairius

"MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m. 
Station WEVD — 1830 ML, 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

TeL MArket 2-5360

j antrame pusią-Brooklyn, N. Y. — Lapk 
čio 4 d. Apreiškimo para 
jos bažnyčioj apsivedė ko 
John Adamėnas su Anta 
na Grižulyte. 1

East Orange, N. J. — L 
kričio 4 d. inžinierius VI. 
Iz. Diliai savo namuose 
rengė gražią „! 
puotą, pagerbti jūrininką

savo
Newark, N. J. — Šį sekma

dienį, lapkričio 19 d., įvyks
ta milžiniškas J. Stuko radi
jo „Sugrįžimo” koncertas, Šv. 
Jurgio salėje, 180 New York 
Avė. Pradžia 4 vai. popiet. 
Šokiai prie Pavydžio radijo 
orkestro nuo 8 vai. vak. Kon
certo bilietas 90c., įskaitant 
taksus. Tik šokiams bilietas 
60 c.

Programoj dalyvauja nau
jas „Rūtos” merginų radijo 
choras, ved. J. Stuko, Kear
ny Lietuvių Klubo vyrų cho
ras, ved. J. Dirginčiaus, so
listai L. Juodytė, G. Vitaity- 
tė, L. Simelevičiūtė ir S. Ur
bonas, įžymūs burtininkas 
H. Fitz iš N. Y.

Žodžiu, šis koncertas bus 
puikus; smagus laikas atsi
lankiusiems yra užtikrintas. 
Ta pačia proga paremsite ir 
vienintelę New Jersey lietu
vių radijo programą.

Bayonne, N. J. — Lapkri
čio 12 d. įvyko .parapijos va
karienė. Dalyvavo arti 300 
žmonių, ne tik parapijiečių, 
bet ir iš apylinkės. Progra
mą vedė kleb. kun. Kemėžis. 
Dainavo varg. Liubinsko ve
damas parapijos choras. 
Kun. Kemėžis padarė labai 
malonią staigmeną — jis so
lo sudainavo Šimkaus „Kur 
bakūžė samanota”. Jis pui
kiai padainavo!

Kalbėjo kun. Gilbert, kun. 
Stašaitis, kun. Dr. Malagan 
(iš šv. Henriko par.) ir J. 
Stukas.

Sveikiname darbštų kleb. 
kun. Kemėžį ir linkime jam 
ir jo vadovaujamai parapijai 
geriausios kloties.

Bayonnėj veikia BALF 
skyrius (nr. 61) ; jau turi 
per 70 narių. Valdybą suda
ro kun, Kemėžis, Kalanta, 
Šedvydis ir Liubinskas.

Linden, N. J. — Lindeno 
Vyčių 113 kuopa rengia šo
kius šį šeštadienį, lapkričio 
18 d., Lietuvių Laisvės Par
ke, 340 Mitchell Ave. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Great Neck, L. I. — Povi
las ir Zuzana Bukantai mi
nėjo vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį lapkričio 12 d. 
Sveikiname.

3) 17-20 d. d. 
i įvyko Tautinės 
jhdsrių Konf eren-

sugrįžta
fjrmetinis susiva- llimą Licht, kuris parvykt 
Europos; ten jis išbuvo v 1 
dvejų metų karo frontuok^ n____
Jūrininkas V. Licht yra n 
nios Dilienės švogeris, Ta 
kevičių iš Hillside, N. J. ž 
tas. Be artimųjų gimii 
puotoj dalyvavo Trečiokai 
sūnum Albinu, ir J. Stukj

Iki pasimatymo šį seki 
dienį!

Dalyvavo atstovai

■ Mumbo Vyeii 
Mhamo univer 
ą parapijų salės 
netose. Suvažiavi

Jok. Stukas, iūėtojai ir papil

Nauja pilietė
Moterų S-gos 30 kp. pirm. 

A. Kivitienė šiomis dienomis 
tapo Amerikos piliete. Svei
kiname naują Amerikos pi- 
letę!

Renka drabužius
Lietuvai drabužių rinkimo 

komisija jau surinko pilną 
sunkvežimį ir nuvežė į san
delį Brooklynan. Laukiame, 
kad dar daugiau geri žmonės 
atneštų drabužių į par. salę.

Laiku ateina
Visi „Amerikos” skaityto

jai labai džiaugiasi, kad „A- 
merika” jau kelinta savaitė 
ateina ketvirtadieniais, o ne 
šeštadieniais. Gauname švie
žių žinių.

Mūsų kariai
— Kaz. Zabelskis buvo at

vykęs pas tėvus iš Alabamos. 
Jis paskirtas į karininkų mo
kyklą.

— Sež. Alfred Wezwik bu
vo sužeistas Prancūzijoj, kur 
jį atlankė jo du broliai ka
riai, Mikas ir Jonas. Ketvir
tas brolis, jauniausias, Vac
lovas yra Anglijoj.

— St. Serž. Bernardas Pet
rulis, grįžęs iš 4 dienų atos
togų, sužeistas dešinėn ko
jon, manevrų metu. Gydosi 
Mississippi ligoninėje.

O. P.

PARDUODAMA'“^ .
iuiM) dalyvių tai

Geri, pigūs, patogūs ; vyskupą 
mai. Gerose vietose. Pat jsknpas Thoms 
navimas teisingas.‘ ' St Joseph, Mi

Apdraudžia viską, kas ^ Charles 1

rinu) ir žmones. ireatoi
Kreipkitės: ■ ‘2‘..

■i štame suvazi
Joseph Vastunai kun. n. i

496 Grand St, Brooklyn, N vpač buvc 
Tel. EVergreen 7-1670 fe organizac

parapijose ve

Clement Voketait
Advokatas

41-40 — 74th Stree

Arthur J. Scj

labdarių drau

Rems bazarą
Sąjungietės lapkr. 7 d. tu

rėjo savo susirinkimą. Nu
tarta užprašyti mišias už mi
rusias nares. Mišios bus 
gruodžio 24 d., Kūčiose, 11 
vai.

Nutarta remti „Amerikos” 
bazarą. Paskirta 5 dol. dova
na; bazaro rengimo komisi- 
jon išrinktos A. Kivitienė ir 
A. Jocienė. Bazare padirbėti 
apsiėmė O. Laukaitienė ir ki
tos. New Yorko Karo Fon
dui paaukota 5 dol.

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo Ali
Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiūrėjim

3ūs nei nelaisvi

kainomis pagal jų rūšis.
Si {staiga įsteigta prieš 40 meljos pildomos nuo pereito tre-l gjrodė su gitara. Mikliai ji 

paskambino lietuviškų melo
dijų. Be to, ji su St. Lengir- 
daite ir padainavo. Pianu 
duetą skambino Ad. Garbi- 
niauskaitė ir Norb. Kralikas.

Ona Ginkienė ir Edna Ro
kus labai švelniai išpildė J. 
Žemaičio „Vai kalba žada” ir 
„Mylimas bernelis”. Pasirodė 
ir vyrų oktetas, kuriame bu
vo net keturi vargonininkai 
(Dulkė, Stankevičius, Ka
minskas ir Sakodolskis).

Gale buvo bendrojo choro 
dainos, čia choras pasirodė 
su viena staigmena — „Bi
rutės kantata”. Tai ilgokas 
kūrinys, ir choras jį išpildė 
dideliu stropumu.

Klebonas kun. J. Aleksiū
nas nuoširdžiai padėkojo vi
siems baliaus dalyviams, o 
ypač programos pildytojams. 
Jis šiltais žodžiais įvertino 
varg. Pr. Dulkės uolų darba- 
vimąsi parapijoje.

Programa baigta bendro
mis dainomis, J. Avižonio 
orkestrui pritariant ir Lietu
vos himnu. Po to buvo jau
kus pasilinksminimas

čiadienio.
tanmistai

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines 
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. JEZAVITAS
495 Grand St. Muzikos Vedėjas
Brooklyn, N. Y. - EVergreen 4-7142

Į KOMEDIJA - KONCERTAS - ŠOKIAI Į
| SEKMADIENĮ j

i Lapkričio-November 19, 1944 Į
Rengia

MOTERŲ VIENYBĖ

LABOR LYCEUM!
949 Willoughby Ave.,

Brooklyn, N. Y. i

Pradžia 4 vai. vak.

KOMEDIJA: !
"Pasaulis Be Vyrų"

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAK TORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Namai — Apdrauda

Tadas Šidlauskas PO PROGRAMOS ŠOKIAI

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

OPTOMETRISTAS — OPTIKA® 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Ir

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN j
Patogi Vieta Užejimui 

Su MOTERIMS

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE į 

Maspeth, N. Y.

į bet taip gyš
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