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įlyvauja nau- 
erginų radijo 
Stuko, Kear- 

įbo vyrų cho- 
rginčiaus, so- 
;ė, G. Vitaity- 
liūtė ir S. Ur- 
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f.
koncertas bus 
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a užtikrintas, 
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Jersey lietu- 
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q namų sienų lš- 
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ną Ir kt darbas. 
UJER ST., 
YN 6, N. Y.
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Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiuose karo frontuo
se savo gyvybes paaukojo 
šie lietuviai amerikiečiai ka
riai:

Raimondas Brazauskas iš 
Waterbury, Conn. Vienas ga
biausių Marianapolio moki
nių. Mirė Italijoj nuo fronto 
žaizdų.

Henrikas Šimanskis iš Wa
terbury, Conn, ir Scranton, 
Pa.

Viktoras Jančiūnas iš Wil- 
Ikes-Barre, Pa.

Juozas Stankus iš Union
dale, Pa.

Antanas P. Stalūnas iš 
Chicago, Ill.

Juozas M.
nosha, Wis.

Zenonas
New Haven,

Jonas M. Žedalis iš Phila
delphia, Pa.

Antanas J. Stankus iš Chi
cago, Ill.

Antanas Stasys iš Nor
wood, Mass.

Londonas. — Kelyje 
Prancūziją nukrito didžiulis 
transportinis lėktuvas. 26 A- 
merikos kariai užmušti, 4 su
žeisti. Nelaimė įvyko pieti
nėje Anglijoje.

Lapkričio 18 d. „New York 
Times” paskelbė Estijos at
stovo Amerikoje, p. Johan
nes Kaiv, laišką, kuriuo nu
šviečiama dabartinė Estijos 
padėtis.

Lapkričio 3 d. „New York 
Times” buvo įdėjęs savo ko
respondento Švedijoje pra
nešimą, kuriame buvo pažy
mėti paskutiniai įvykiai Es
tijoje. P. Kaiv patikrino to 
pranešimo smulkmenas 
Stockholme, švedų sostinėje, 
ir ten gautomis žiniomis 
štai ką praneša „New York 
Times” skaitytojams:
- 1. Rusija neduoda estams 
jokių medžiagų nei maisto. 
Maisto padėtis Estijoje sun
kėja.

2. Estų partizanus sudarė 
estai patriotai, kurie buvo ir 
prieš nacius ir prieš komu
nistus.

3. Sovietai vėl pradėjo ma
sinius estų areštus. Tarp su
imtųjų estų yra gerai žino
mi patriotai, neseniai pabė
gę iš vokiečių kalėjimų.

4. Sovietai įsteigė naujas 
koncentracijos stovyklas.

Savo laišką Estijos atsto
vas J. Kaiv baigia tokiais 
žodžiais:

,,... Niekada nebuvo sovie
tinės Estijos, nėra tokios 
nei šiandie. Įsiveržimas Esti
jon 1940 m. ginkluotų Rusi-

jos pajėgų, sulaužant veiku
sias sutartis, buvo užpuolimo 
veiksmas... DabArtinis Sovie
tų vyriausybės elgesys savin
tis Estiją kaip Sovietų Są
jungos dalį ir laikyti estus 
Sovietų piliečiais neturi 
kio teisinio ar dorovinio 
grindo.”

Anglija Moka 
Savo Skolą

Washington. — 1941 
liepos mėnesy Amerika 
Finansų Atstatymo Bendro
vę buvo paskolinusi Anglijai 
425 mil. dol. Šią paskolą An- 
lija panaudojo apmokėti už 
Amerikoje pirktas karo me
džiagas, kol dar nebuvo Sko
linimo — Nuomojimo (Lend- 
Lease) įstatymo.

Dabar pranešta, kad Ang
lija jau atmokėjo 133,931,513 
dol. iš tos paskolos.

Kinijos Išdavikas 
Mirė Japonijoj

Didysis Vokietijos Puolimas
Laivyno Nuostoliai 
Nuo Karo Pradžios

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad nuo 
priešo veiksmų Pacifike ne
tekom dar dešimties laivų, 
kurių vienas buvo naikinto
jas.

Iš viso šiame kare mūsų 
laivynas neteko 228 laivų.
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kainoms t

ikų labdarių draugi- 
erikoje atlieka milži- 

darbą. Jų darbas ypač 
karo metu, reikšmin-

fvyskupas Charles H. 
>nd, Ogdenburgho vys- 

cEntegart, Trentono 
riffin.

etuvių šiame suvažia- 
dalyvavo kun. N. Pa- 

I, kun. J. Balkūnas ir
Paulionis. Dalyvavu- 

eiškimu, ypač buvo į- 
posėdis organizacijų 
imo parapijose veik- 

ausimu. čia referentas 
prel. Arthur J. Scan- 
New Yorko ir kun. Ed- 
E. Pawlinski iš Chica-

kija išlaisvinta, bet 
duje labai didelė suiru- 
kupacijos metu įsistei- 
Jlios požemio kovotojų 

, kurios nei nelaisvės, 
abar laisvės metu ne- 
a viena kitos.
iausiai neapykanta pa- 
i kairiausioji grupė, 

: valdo komunistai. Ši 
stipriai pasireiškia Sa- 

aW^guose ir apylinkėje. Ten, 
,New York Times” ko- 
ndentas praneša, šių 
■ lapkričio mėnesį pa- 

gai 5,000 graikų din-

onikų apylinkėje tvirta 
liberalų partija, prie- 
komunistams. Du jos 
užmušti. Viešai ne- 

ama, kad dingę tūks- 
i Salonikų gyventoj ai 
užudyti, bet taip saky- 

rindo yra daug.
raikija nėra laisva 

kraštutinio elemento
o.

Popiežius Pijus XII šiomis Fargo, N. D., — vyskupu į 
dienomis paskyrė penkis 
naujus vyskupus Amerikoje’:

Prel. Michael J. Ready, A- 
merikos 
centro 
kirtas 
kupu.

Prel 
bonas
kirtas naujos Lafayette, Ind., 
vyskupijos vyskupu.

Prel. Henry J. Grimmels- 
man, kolegijos rektorius, pa
skirtas naujos Evansville, 
Ind., vyskupijos vyskupu.

Prel. William T. Mulloy iš

neužginčija pasiskelbęs bai
siu strielčium.

Bet štai ką tas strielčius 
„nauja” sugalvojo. Jis pano
ro pasidaryti kankiniu, net 
pasmerktu nukryžiuoti. Mat, 
Brooklyne vienas kalbėtojas 
pasakė, kad Bimba ir kiti 
savo tautos niekintojai tu
rėtų atsirasti ant gėdos stul
po.

Iš to pasakymo Bimba pa
sidarė savo išvadas ir kala 
save prie kryžiaus. Piktžo
džiavimas jam nieko nereiš
kia!

Iš strielčiaus kailinių ver
žiasi į „kankinius”. Ką gi— 
pasisekimo!

niai Bostone Bimba 
tė savo pasekėjams 
ras „strielčius”. Jis 

do širdies suvirpėjimo 
ė, kad visi pabėgėliai 
ai Švedijoje turės bū- 
inti Lietuvon, teisia-
- sušaudomi!
iela jam pasidarė, kai 

areiškimą paskelbė ke- 
livių laikraščiai. Bim- 

1 to tylėjo ir tyli. Jis

Tokio radijas pranešė, kad 
lapkričio 10 d. Japonijoje mi
rė Wang Ching-wei, 62 metų 
amžiaus, japonų sudarytos o- 
kupuotai Kinijai vyriausybės 
galva. Jis miręs cukraus li
ga.

Wang bendradarbiavo su 
japonais nuo 1938 m., kai jis 
pabėgo į japonų pusę. Prieš 
tai jis buvo Kinijos Vyriau
sybėje užsienio reikalų mi-

Čiangkaišeko bendradarbis.
Prieš Wangą patriotai ki

nai buvo suruošę kelis pasi
kėsinimus, bet jis vis išliko 
gyvas. Bendradarbiaudamas 
su japonais, Wang labai pra
turtėjo. Turėjo savo bankus, 
laikraštį.

Pearl Harbor. — Admiro
las Nimitz pranešė, kad Paci- 
fiko laivyno lėktuvai vėl puo
lė Manilos, Filipinų sostinės, 
uostą. Bombarduoti uosto į- 
taisymai ir aerodromai.

Lapkričio 18 d. Manilos 
uoste palikti liepsnose trys 
japonų laivai. 118 priešo lėk
tuvų sunaikinta. Puolimui 
vadovavo viceadmirolas Mc
Cain.

Iš viso lapkričio mėnesį 
mūsų laivyno pajėgos Filipi
nuose sunaikino priešo 731 
lėktuvą.

Sąjungininkams Europoje 
pasijudinus visu frontu prieš 
vokiečius, tuojau pralaužta 
vokiečių gynimosi linijos ke
liose vietose. Pirmiausia 
stipraus laimėjimo pasiekė 
prancūzų Pirmoji armija, 
kuriai vadovauja generolas 
de Tassigny.

Prancūzai užėmė Belforto 
miestą ir tuojau perėjo Bel
forto kilpą, kur vokiečiai 
tvirtai laikėsi nuo pat fron
to pradžios. Perėję Belforto 
kilpą, prancūzai pasiekė Rei
no upę į pietus nuo Mulhouse.

Vokiečių gynimasis prie 
Metzo visiškai palaužtas. 
Metzą užėmė generolo Pat
ton armijos daliniai.

Metzo mieste prancūzai 
labai iškilmingai ir nuošir
džiai pasitiko savo ganytoją, 
vyskupą Heinz.

Vyskupas Heinz buvo ži
nomas visoje Prancūzijoje, 
kaip tvirtai gynęs prancūzų 
teises ir griežtai priešinęsis 
nacių okupacijai nuo pat jos 
pradžios.

Nuo Šveicarijos pasienio 
iki Olandijos ištiestame fron
te dabar puola šešios Sąjun- 
giningų armijos.

Generolo Patch vadovau
jama Amerikos Setptintoji 
armija rytų Prancūzijoje 
pralaužė vokiečių gynimosi 
linijas, gynusias vokiečių 
Reino kraštą. Lapkričio 22 
d. šios armijos kariai buvo 
visai arti Reino upės, kurios 
krantus jie beveik galėjo ma
tyti. -

Prancūzų Pirmoji armija, 
greitai žygiuodama į priekį, 
jau užėmė Mulhouse miestą, 
kur jiems į nelaisvę pateko 
1,000 vokiečių karių. Nelais
vėn ten pateko ir vokiečių 19 
-tos armijos štabas.

Šveicarų šaltiniai skelbė, 
kad prancūzai užėmė ir Cal
mar miestą, 23 mylios į šiau
rę. Ten prancūzai eina pir
myn, stengdamiesi susisiekti 
su amerikiečių Septintąją 
armija Strasburgo apylinkė
je ir taip apsupti tūkstančius 
vokiečius Vosges apylinkėje.

Nebraskos valstybėje gy
ventojai lapkričio 7 d. turė
jo progos pasisakyti, ką jie 
mano apie prohibiciją. Buvo 
siūlymas įvesti valstybėje 
prohibiciją, kad nebūtų lei
džiama pardavinėti svaigina
mus gėrimus.

Už „sausųjų” pasiūlymą 
pasisakė 119,816 gyventojų.' niu išvalyti vokiečius iš Ry- 
Bet „šlapiųjų” buvo beveik ’ gos įlankos. Vokiečių užsili- 
trigubai daugiau. Prieš pro
hibiciją balsavo 358,924.

įstei- 
vedė-

Londonas. — Lapkričio 21 
d. Amerikos lakūnai puolė 
Vokietijoje tris sintetinio a- 
liejaus fabrikus, esančius ar
ti Hamburgo, Harburgo ir 
M er^sburgo.y-** j

Puolime dalyvavo 1,250 
sunkiųjų bombonešių, o juos 
lydėjo 1,100 kovos lėktuvų. 
Į nurodytus taikinius numes
ta 4,000 tonų sprogstamo
sios medžiagos. Puolime da
lyvavę lėktuvai daugiausia 
buvo atlėkę iš Anglijos.

Kitame puslapyje yra at
spausdintas vieno seno tauti
ninko straipsnis, kuriame jis 
stebisi „Vienybės” kryptimi 
pulti ir niekinti įstaigas ir 
asmenis, nuoširdžiai dirban
čius Lietuvos gelbėjimo dar
be.

Netenka daug stebėtis dėl 
tokių dalykų, kokie šiandie 
reiškiasi „Vienybėje”. Šian
die yra visos tautos tragedi
ja, tad ji negali nepaliesti 
silpnesnės valios asmenų. 
Turime bolševikų, susilau
kiame jiems ir talkininkų.

Bet ateis, tikrai ateis lai
kas, kai ne vienam bendrojo 
tautinio darbo ir jį dirbančių 
asmenų šiuo tragišku laiko
tarpiu niekintojų teks dau
giau nei raudonuoti.

Tegu jie sau plūstasi, kiek 
tik pajėgia ir išmano!

Lapkričio 17 d. mirė En
dicott Peabody, protestantų 
episkopalų dvasininkas, Gro- 

iton (Mass.) mokyklos 
gėjas ir ilgametis jos 
jas. Buvo 87 metų.

Groton mokyklą jis 
gė 1884 m. ir buvo jos
ju iki 1940 m. Mokykla pri
imdavo ribotą skaičių moki
nių. Buvo tai ir yra turtuo
lių berniukams mokykla. Ją 
yra baigęs prezidentas Roo- 
seveltas, jo sūnūs, Morgano 
vaikai ir anūkai, ambasado
rius Grew, Sumner Welles.

kę daliniai turėjo savo kon
trolėje estų Oesel salą, turin
čią 1,010 kvadratinių mylių 
ploto.

Beveik visa Oesel sala jau 
išvalyta. Vokiečių jėgos ne
turėjo kur išsigelbėti, nes sa
la buvo iš visur rusų apsup
ta.

Rusai taip pat pradėjo žy
gius Latvijoje prieš vakari
niame pakraštyje užsiliku
sius vokiečių dalinius, kurių 
čia buvo 30 divizijų. Berlyno 
pranešimu, rusai nori galuti
nai išstumti vokiečius iš Lat
vijos ir tada 
puolimą prieš 
Lietuvos.

Kita vieta, 
re jo šią savaitę dideles kau-

tynęs, buvo Budapeštas, 
vengrų sostinė. Paskutiniai 
pranešimai skelbė, kad vokie
čiai Budapešte pradėjo sprog
dinti didesniuosius pastatus 
ir įruošti gatvėse kulkosvai
džių lizdus. Tai rodo, kad Bu
dapešte vokiečiai gins kiek
vieną namą, kiekvieną gat
vę.

Jugoslavijoje drauge su 
rusais ir Jugoslavijos dali
niais kovoja ir bulgarai. 
Maršalas Tito šią savaitę bu
vo Maskvoje, kur vyksta 
svarbūs pasitarimai dėl Ju
goslavijos ir visų Balkanų 
ateities.

Švedijos „Svenska Dag
bladet” laikraštis spalių 15 
d. pranešė, kad tuo metu Šve
dijoje buvo 160,000 svetim
šalių, kurie pagal tautybes 
taip skirstomi:

30,000 norvegų, 516,000 da
nų^ 7,000 Eatijos švedų, 6,- 
000 Baltijos piliečių (lietuvių, 
latvių ir estų), 5,500 vokie
čių, 1,000 lenkų, 1,000 pran
cūzų ir olandų, ir keli šim
tai jugoslavų ir belgų. Be to, 
Švedijoj globojama apie 45,- 
000 suomių vaikų.

Kitas švedų laikraštis pa
pildomai pranešė, kad iki 
spalių 12 d. vidurnakčio iš 
šiaurinės Švedijos Suomi j on 
atvyko 27,971 asmuo.

„Dagens Nyheter” spalių 
9 d. paskelbė, kad, švedų ap
saugos štabo pranešimu, spa
lių 8 d. Gottlande nusileido 
vokiškais ženklais atžymėtas 
lėktuvas, kuriuo atvyko du 
lietuviai. Abu lietuviai lakū
nai pareiškė pabėgę nuo vo
kiečių tarnybos.

Švedijos valstybės sekre
torius Mossberg spalių 14 d. 
pranešė, kad „per paskuti
nes tris savaites” į Švediją 
iš Baltijos valstybių atvyko 
apie 19,000 pabėgėlių. Iš vi
so 1944 m. Baltijos pabėgė
lių Švedijoje buvo apie 21,- 
000.

Planuojama keliems tūks
tančiams pajėgių pabėgėlių 
duoti darbo medvilnės išdir- 
bystėje. Boras fabrikai pla
nuoja savo apylinkėje pasta
tyti naujus barakus lietu
viams, latviams ir estams 
darbinintams.

Marš. Vorošilov 
Prašalintas

Maskva. — čia lapkričio 
22 d. pranešta, kad Sovietų 
Apsaugos Tarybos pirminin
kas maršalas Klementy E. 
Vorošilov atleistas iš parei
gu-

Taip pranešė sovietinė 
spauda, nepaaiškindama jo 
atleidimo priežasties.

Roma. — Popiežius Pijus 
XII lapkričio 21 d. susitiko 
su savo jaunystės dienų trim 
draugais — vienu arkivysku
pu ir dviem prelatais.

Prieš 50 metų visi jie ke
turi drauge įstojo į semina
riją. Susitikime po 50 metų 
pasidalino gražiais atsimini
mais.

MASKVAI VISKAS VISUR NEPATINKA
pradėti didelį 
Rytprūsius iš

kur rusai tu-

DE GAULLE RUOŠIASI MASKVON

Paryžius. — Prancūzų lai
kinosios vyriausybės galva 
gen. Charles de Gaulle priė
mė Stalino pakvietimą at
vykti į Maskvą. Jis išvyks 
šiomis dienomis, lydimas, 
tur būt, užsienio reikalų mi
nisterio Bidault.

Prancūzijoje šiuo metu 
daug kalbama dėl anglų į- 
takingų šaltinių siūlymo su
daryti vakarų Europos bloką, 
kurin įeitų Anglija Prancūzi
ja, Belgija, Olandija ir Skan
dinavijos šalys. Apie tai kal
bėta ir prancūzų Patariamo-

joj Taryboj, kuri užima tau
tos atstovų rūmų vietą.

Tarybos susirinkime kal
bėjo min. Bidault. Jis pareiš
kė, kad visa Prancūzija 
džiaugiasi prezidento Roose- 
velto perrinkimu ir laukia jo 
atsilankant Paryžiuje. Jis 
nurodė, kad Prancūzija ne
prisidės prie jokios Sąjun
gos, kuri būtų nukreipta 
prieš Rusiją.

Po ministerio kalbėjęs ko
munistų atstovas Bonte ra
gino sudaryti glaudžią Pran
cūzijos — Rusijos sąjungą.

Maskva. — Komunistų 
,,Pravda” lapkričio 19 d. sa
vo puslapiuose kritikavo 
Prancūzijos ir Belgijos vy
riausybes. Abi vyriausybės 
puolamos už tai, kad jos įsa
kiusios buvusiai požemio ar
mijai nusiginkluoti ir kad 
jos nepakankamai pajėgios 
išvalyti fašistinę įtaką savo 
šalyse.

Toliau „Pravda” pažymi, 
kad generolo De Gaulle ir 
ministerio pirmininko Pier- 
lot vyriausybės nepajudėjo 
pakankamu greičiu prieš na
cių bendradarbius ir jų pri
tarėjus.

Paryžiuje komunistų par
tijos sekretorius Duclos dėl 
visų dar esančių Prancūzijo
je neramumų visą kaltę ver
čia generolui de Gaulle. Jis

kaltina generolo De Gaulle 
vyriausybę nerangumu griež
tose priemonėse prieš „penk
tosios kolonos” narius. Jo 
pareiškimu, Prancūzijoje 
„yra koks šimtas asmenų, 
kurie turi būti sušaudyti ir 
tūkstančiai prašalinti iš tu
rimų vietų.”

Vienoje Siaučia 
Epidemija

Pranešama, kad Vienoje, 
austrų sostinėje, siaučia ne
žinomos ligos epidemija. 
Tūkstančiai žmonių miršta 
nuo jos. Visas miestas dabar 
esąs kvarantine.

Vienos apylinkėje
daug lietuvių, kuriuos vokie
čiai išgabeno iš Lietuvos.

yra

šeštoji Karo Paskola pra
sidėjo lapkričio 20 d. Jos va
jus tęsis iki gruodžio 16 d.

Vajaus metu šaliai reikės 
išpirkti karo bonų už 14 bi
lijonų dolerių.

New Yorko valstybės kvo
ta yra 4 bil. 226 mil. dol.; 
miesto — 3 bil. 667 mil dol.

Šios paskolos vajuje kiek
vienas amerikietis yra pra
šomas pirkti nors vieną Bo
ną, nors už 100 dol.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

AMERIKOS VYSKUPAI APIE TAIKĄ

' Washingtonan praeitą savaitę buvo susivažiavę Jungti
nių Amerikos Valstybių katalikų vyskupai. Jie turėjo meti
nį savo posėdį, kuriame apsvarstė visą eilę svarbių katali
kams ir visai šaliai klausimų. Vyskupai priėmė ir paskelbė 
atskirą pareiškimą dėl Baltijos kraštų ir Lenkijos žmonių 
dabartinės būklės. Jie išsamiai apsvarstė pasiūlymus tarp
tautinei organizacijai sukurti.

Amerikos katalikų vyskupų pareiškimą apie tarptau
tinį bendradarbiavimą ir sąlygas pasaulio taikai palaikyti 
paskelbė ir vadinama pasaulinė spauda. Jo turinį ištisai at
spausdino „New York Times”, kiti laikraščiai padavė iš
traukas, treti savo redakciniuose straipsniuose paminėjo 
ir panagrinėjo. Toks įžymus žurnalistas, kaip David Law
rence, vyskupų pareiškimą pavadino didelės reikšmės li
beraliniu dokumentu.

Šiandie, kai pilna įvairiausių nuomonių, kai net kai ku
rie įžymūs asmens linkę net nuolaidas daryti dėl Atlanto 
Čarterio, Amerikos vyskupai stovi kaip nepajudinama uo
la, gindami visų tautų, didelių ir mažų, teises. Jų naujai tar
tas žodis turės milžiniškos įtakos Amerikos visuomenėje.

Manome, ir lietuviams tikrai verta giliau susipažinti su 
šviesiųjų Amerikos katalikų vyskupų pareiškimu, kurį čia 
paduodame laisvame vertime:

Didžioji ištikimybė
Mūsų ginkluotųjų pajėgų 

nariai, mūsų piliečių masės, 
mūsų vadai — visi nori būti 
ištikimi mūsų kariams, ku
rie jau taip daug davė, kai 
kurie net savo gyvybes, šia
me kare dėl laisvės. Jie taip 
pat nori būti ištikimi ateities 
kartoms, kurioms mes buvo 
priversti uždėti sunkią naštą, 
kaip kainą jų laisvei.

Sąžiningai, nuoširdžiai iš 
—__ pasiaukojimų, sunkumų ir

nuostolių, kurie atiduoti šia
me kare, mes norime surinkti 
pilną pergalės vaisių gerai 
taikai. Svarbiausias klausi
mas pokariniame planavime 
yra, kaip pasiekti sau ir vi
sam pasauliui teisingą ir pa
stovią taiką.

Neseniai Amerikos, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos atstovai Dumbarton 
Oaks konferencijoje paruošė 
ir įteikė savo vyriausybėms 
plačius laikinus tarptautinės 
organizacijos pasiūlymus 
„taikai ir saugumui palaiky
ti ir sukurti tokias sąlygas, 
kurios sudarytų taiką”, šie 
pasiūlymai pranešti visuome
nei, kad visų šalių gyvento
jai su jais susipažintų ir pa
studijuotų.

Mūsų Valstybės Sekreto
rius yra pareiškęs viltį, kad 
mūsų valstybės minties ir 
nuomonės vadai svarstytų 
tuos dėsnius kūrybinių

♦ stangų dvasioje.
Viešosios' nuomonės 

didelė reikšmė
Viešoji nuomonė mūsų

lyje gali turėti didelių pas
tangų taikai sukurti ir tarp
tautinio bendradarbiavimo 
būdui jos palaikymui nusta
tyti. Jei viešoji nuomonė bus 
indeferentiška' (nepaisanti 
nieko) ar nepainformuota, 
mes rizikuosime bloga taika 
ir gal sugrįšime į tragediją 
„jėgos politikos”, kuri pra
eityje padalino tautas ir pa
sėjo karo sėklas.

Jei viešoji nuomonė bus 
budri ir painformuota, mes 
galime pasiekti pastovios 
taikos ir saugumo. Yra būti
na, kad visi mūsų piliečiai su
prastų savo atsakomybę tai
kai sukurti ir palaikyti. Jie 
turi žinoti ir suprasti reika
lus ir apsispręsti sveiko pro
to ir mūsų krikščioniškos de
mokratijos papročių švieso
je.

Jie turi būti laisvi nuo ne
apykantos, nepasitikėjimo, 
patogumų ieškojimo dvasios,

pa-

sa-

•-*s&

paisymo kada teisinga pa
vartoti jėgą. Jie turi susida
ryti sprendimus pagal aiš
kią tikrovę.

Karo priežastis
Šis karas kilo daugiausia 

dėl blogo išauklėjimo. Jį at
nešė ne primityvūs ar be
moksliai. Dabartinė filosofi
ja, kuri pripažįsta užpuoli
mo (agresijos) teisę, yra mo
kytųjų kūrinys. Paneigdami 
dorovinius dėsnius ir išstum
dami Dievą iš žmogaus gy
venimo, tie mokytieji paga
mino tokią filosofiją, kuri, 
įkūnyta į politines ir sociali
nes santvarkas, pavergia 
žmogaus protą ir sunaikina 
pripažinimą, kad yra prigim
tos žmogaus teisės ir parei
gos.

Iškreipta sąvoką
Tokiuose supratimuose 

bendrojo gėrio sąvoka yra vi
siškai atmetama; ji nebesu
prantama kaip bendrojo tei
sėmis naudojimosi ir parei
gos atlikimo pasėka, bet tik 
kaip diktatoriaus, grupės ar 
partijos kaprizo padarinys.

Naujos gadynės puošnūs 
sapnai, kuriuos minėta filo
sofija skelbė, pasirodė esą 
tik nakties pabaisos. Jei mes 
norime susilaukti teisingos 
ir pastovios taikos, ji turi 
būti padaras sveikos tikro
vės, kuri aiškiai supranta do
rovinę teisę, kuri pagarbiai 
pripažįsta savo Kūrėją Die
vą, kuri išpažįsta žmonių ra
sės vienumą, nežiūrint visų 
tautinių skirtingumų.

Už Atlanto čarterį
Mes nepasitikime tokia tai

ka, kuri neprisiima Atlanto 
Čarterio be jokių rezervų ir 
išsisukinėjimų. Mes taip pat 
manome, kad taika turėtų 
pagelbėti suvargintoms tau
toms atsistatyti savo ekono
mines, socialines ir politines 
įstaigas.

Jei dėl taikos bus nusilei
džiama, jei neprotingos nuo
laidos bus daromos jėgai, 
skriaudos augs nuskriausto
se tautose, keldamos pavojų 
pasaulio taikai. Jei suvargu
sioms šalims nebus pagelbė
ta, duodant jų žmonėms tei
singų ekonominių progų, jos 
taps pilietinių neramumų ir 
sąmyšių arena. Jokia tarp
tautinė organizacija nepa
jėgs palaikyti taikos, kuri 
bus netikra ir neteisinga.

Prieš jėgos politiką
Tarptautinė tautų ben-

tautinio gobšumo ir nuo ne-! druomene gyvenime juk yra.

Pats Dievas sukūrė tautas 
nepriklausomas jų pilnam 
gyvenimui ir augimui. Tad 
yra klausimas ne sukurti, bet 
organizuoti tarptautinį gyve
nimą. Norint tai padaryti, 
mes privalome visiškai at
mesti tragiškas klaidas „jė
gos politikos”, kuri remiasi 
jėgų balansu, savo įtakos plė
timu lėlinių vyriausybių san
tvarkoje ir griebimusi karo, 
kaip priemonės tarptauti
niams sunkumams išspręsti.

Po paskutinio Pasaulinio 
karo buvo pamėginta suorga
nizuoti tarptautinę bendruo
menę. Ta pastanga nepasise
kė ne todėl, kad jos siekinys 
nebuvo teisingas, bet todėl, 
kad jos santvarkoje buvo 
trūkumų, o svarbiausia dėl 
to, kad .tautos nebuvo linku
sios pripažinti savo pareigą 
dirbti drauge bendrajai pa
saulio gerovei.

Teisė, o ne jėga
Tarptautinė teisė turi 

tvarkyti tarptautinius santy
kius. Jėga turi būti palenk
ta teisei. Teisingai taikai ap
saugoti ir tarptautiniam ben
dradarbiavimui dėl tarptau
tinės bendruomenės gerovės 
plėsti, reikalinga tarptautinė 
įstaiga, kuri būtų paremta 
dorovinio įsipareigojimo pri
pažinimu, o ne tik numatyta 
susitarimo jėga. Kiekvienos 
tautos bendroji gerovė yra 
neatskiriamai sujungta su 
tarptautinės bendruomenės 
bendrąja gerove.

Tarptautinė bendruomenė 
turi būti visuotinė. Ji turi 
siekti įjungti, pagerbiant pa
grindines lygybės teises, vi
sas tautas, dideles ir mažas, 
stiprias ir silpnas. Jos kon
stitucija turi būti demokrati
nė. Nors yra protinga suda
ryti riboto narių skaičiaus 
Saugumo Taryba, bet ji ne
privalo būti kelių galingų 
valstybių įrankiu imperialis
tiniam viešpatavimui. Jos 
akyse kiekviena tauta turi 
būti laikoma pagal- savy tei
ses, o ne pagal jos jėgą. Ji 
neturi leisti nė vienai tautai 
būti sprendėja savo byloje.

Lankstus statutas
Ji turi pripažinti, kad tau

tų, kaip ir asmenų, gyveni
mas nėra stovintis vietoje. 
Todėl jos statutas turi leisti 
pakeisti sutartis, kai to rei
kalauja teisingumas ir ben
droji tarptautinė bendruo
menės gerovė, arba kai ten
ka pripažinti tautos pribren
dimas tautų šeimoje.

Tarptautinės organizaci
jos uždavinys turi būti tarp
tautinės taikos ir saugumo 
palaikymas, tarptautinio 
bendradarbiavimo plėtimas 
ir priėmimas bendros politi
kos bendrų ekonominių so
cialinių ir kitų žmogiškų 
klausimų sprendimui. Taikai 
palaikyti yra protinga, kad 
organizacija savo žinioje tu
rėtų pajėgumo sudrausti tei
sės nesilaikančios tautos net 
ir karinėmis priemonėmis.

Plečiant ir organizuojant 
tarptautinį bendradarbiavi
mą, turi būti siekiama už
tikrinti silpnesnėms ir netur
tingoms tautoms ekonomines 
progas, kurios yra reikalin
gos jų gyventojų pakenčia
mam gyvenimo lygiui. Turi 
būti siekiama išvengti sava
naudiškos monopolistinės 
kontrolės žaliavos medžiagai, 
kuri yra reikalinga kitų tau
tų ekonominiam pastovumui.

Turtingųjų pareiga
Tikras tarptautinis ben

dradarbiavimas uždeda aiš
kias pareigas turtingesnėms 
tautoms. Nė viena tauta ne
gali nesirūpinti sąlygomis, 
kurios palieka bet kurioje ša
lyje milijonus darbininkų be 
galimumo savo darbu tinka
mai aprūpinti savo šeimą. 
Turtingos tautos turi atsi
minti, kad turto nuosavybė 
niekada neatleidžia nuo so
cialinių globojimo pareigų. 
Tautos, turtingos išradimų ir 
gamybos genijum, yra įpa
reigotos patarnauti teisin
giems kitų tautų reikalams.

AUŠRA
Pasvydo, pasvydo,

Aušros žvaigždė pasvydo, pasvydo, 
Ir gaideliai pragydo, pragydo.

Vieversys, vieversys,
Vieversėlis siausdamas, siausdamas, 
Šoka, vėju plaukdamas, plaukdamas, —

Padangėm, padangėm,
Siaudžia, griaudžia padangėms, padangėms.
Vištos karkia palangėms, palangėms.

Jautelis, jautelis,
Jautis, laukan eidamas, baubdamas.
Kasa žemę baubdamas, baubdamas.

Gėreliai, oželiai,
Kazokėlį šokdami, šokdami, 
Štukeles rodydami, rodydami.

Kas gi ten? Kas gi ten?
Kas gi tenai, už miško, už miško, 
Žiba tvaska, ištiško, ištiško?

Saulelė, saulelė,
Saulytė ten tekėjo, tekėjo,
Aukso žiedais mirgėjo, mirgėjo.

Sujudo, sušneko,
Juda, šneka paukšteliai, paukšteliai, 
Lenkia rožėms liekneliai, liekneliai.

Raselė, raselė,
Krinta perlų raselė, raselė, 
Linksma žalia pievelė, pievelė.

Gegužė, gegužė,
Gegutėlė kukuoja, kukuoja, 
Ir karvelis burkuoja, burkuoja.

Kiškelis, kiškelis,
Lekia lygioms pievelėms, pievelėms, 
Kerpa gudrioms auselėms, auselėms.

Pražuvo, pražuvo,
Pikti laikai pražuvo, pražuvo,
Vis jau kitaip, neg buvo, neg buvo.

Antanas Strazdas

Pagal tinkamus užtikrini- j prigimtomis asmenų ir šei
nius, tautos privalo atidaryti mų teisėmis. Kadangi ne ci- 
visoms teisės prisilaikan-| vilinis autoritetas suteikia 
čioms tautoms prekybos ir 
susisiekimo kelius. Tautinės 
ekonomijos interesus apsau- 
gojant^g >2^J^biniąi Įstaty
mai neturi pakenkti tarptau
tinės prekybos keliui ir tarp
tautiniam prekių apsikeiti
mui.

Pasaulinis teismas
Tarptautinėje organizaci

joje turi būti Pasaulinis 
Teismas, kuriam būtų per
duodami tautų teisiniai gin
čai. Jo galia turėtų būti ne 
tik patariamoji, bet griežtai 
teisminė. Tokio teismo tikro 
veikimo sąlyga yra tinkamas 
tarptautinės teisės išvysty
mas ir sutvarkymas.

Reikia pajėgumo
Pasauliniam Teismui 

būti suteikta galia išspręsti 
bylas, kurias jam pateiks bet 
kuri suinteresuota šalis ar 
tarptautinė organizacija. Jis 
turi turėti autoritetą perduo
ti savo sprendimą tarptauti
nei organizacijai įvykdyti.

Būtų visiškai beprasmiška 
sudaryti Pasaulinį Teismą ir 
neduoti jam teisės reikalau
ti sprendimo vykdymo ar pa
likti sprendimo vykdymą 
tarptautinės organizacijos 
nuožiūrai.

Tautos, atsisakančios per-

turi

šias Dievo duotas teises, to
dėl jis negali ir laužyti jų.

Tautos ideologija savo vi
daus gyvenime negali nerū
pėti tarptautinei bendruome
nei. Atmetimas šio dėsnio1 
būtų lygus pripažinimui, kad 
valdžios laužymas valstybė
je prigimtųjų asmens teisių 
neturi nieko bendra su pa
saulio taika.

Kaip tik šiuo momentu dėl 
pasaulio taikos mūsų valsty
bė yra atsidavusi visa jėga 
išrauti kai kurias ideologi
jas, kurios laužo asmens tei
ses šalyse, kurias mes išlais
viname. Kad būtų tikra ir 
pastovi pasaulio taika, tarp
tautinė organizacija savo na
rius gali priimti tik su sąly
ga, kad kiekviena valstybė 
užtikrintų teise -ir faktu pri
gimtąsias asmenų, šeimų ir 

i mažumos grupių teises jų pi
lietiniame ir tikybiniame gy
venime. Tikrai mūsų karta 
turėtų žinoti, kad tiranija bet 
kurioje tautoje išstato pavo- 
jun pasaulio taiką.

Priėmimo sąlyga
Tarptautiniame bendra

darbiavime taikai palaikyti 
negalima pasitikėti tokia 
valstybe, kuri atsisako pri
pažinti prigimtąsias asmens 
teises savo žmonėms, nes tai-

duoti teismui savo tarptau- ^a yra paremta tautinės lais-
tinius ginčus, kurie sudaro 
pavojų taikai ar tarptautinės 
bendruomenės gerovei, turė
tų būti laikomos beteisėmis 
tautomis. Privalomas pasau
lio taikai pavojingų tarptau
tinių ginčų sprendimas rody
tų didelę pažangą tarptauti
niuose santykiuose.

Tautų nepriklausomybė
Tarptautinė organizacija 

niekada neprivalo sulaužyti 
teisingo tautų suverenumo. 
Suverenumas yra teisė, ky
lanti iš tautos teisinio as
mens, kurią tarptautinė or
ganizacija turi saugoti ir 
ginti.

Tautos suverenitetas, ta
čiau, negali būti aiškinamas, 
kaip atleidžiąs tautą nuo pa
reigų tarptautinėje bendruo
menėje. Atsimintina, kad net 
pačios tautos viduje tautos 
suverenitetas yra apribotas

vės pripažinimu. Tokia tau
ta ves savanaudišką politi
ką, o tarptautiniam bendra
darbiavimui patarnaus tik 
lūpomis.

Nauja gadynė
Savo pajėgumu mes turi

me pradėti naują gadynę, ga
dynę, kurios žmonija laukė 
per šimtmečius, gadynę, ku
rioje tautos gyvens drauge 
taikoje ir meilėje.

Tai yra krikščioniška vil
tis, kurią mes norime įgy
vendinti, tai viltis taikaus 
pasaulio, pasaulio, kuriame 
suvereninės tautos bendra
darbiaus užtikrindamos vi
siems žmonėms pilną naudo
jimąsi savo teisėmis, tai vil
tis laisvų žmonių ir laisvų 
tautų pasaulio, kur jų laisvė 
bus įstatymo apsaugota.

Karas gali ateiti, bet jei 
mūsų viltis bus įgyvendinta,

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJA] įJOS PATRIK LIETUVIU
„Amerikai” pranešus, kad jos gerieji Bičiuli . . ]aikajs 

Brooklyne nutarė suruošti bazarą, ši žinia susilaul i„;.
pritarimo ir už Brooklyn© ribų. Šiomis dienomis prad 
jo plaukti dovanos ir linkėjimai iš įvairių vietų.

Iš anksto dėkojame visiems, kurie suras galimun 
paremti savo laikraščio naudai rengiamą pramogą. ,-

Čia mes su dėkingumu norime paminėti vardi ^loma pasiekti a

patriotai leidžia lai- 
įna įvairiomis kal- 
įit trejetas jų lei- 
> lietuviškai ir per

draugijų ir asmenų, kurie jau apčiuopiamai prisimii 
„Amerikos” Bazarą, įvykstantį šių metų gruodžio 9-: 
d. d. Brooklyne, Angelų Karalienės par. salėje.
Moterų S-gos 30 kuopa, Maspeth, N. Y.
Moterų S-gos 35 kuopa, Brooklyn, N. Y.
Pranas ir Juozapina Gražiai, Brooklyn, N. Y.
N. N. N., Brooklyn, N. Y.
Kun. Jonas M. Bakšys, Rochester, N. Y.
Antanas Kazlas, Newark, N. J.
Kun. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa.
Kun. Em. M. Paukštis, Chester, Pa.
Kun. J. Kasakaitis, Pittston, Pa.
Kun. V. Karkauskas, Ansonia, Conn.
Ona Petrulionienė, Brooklyn, N. Y.
Kun. Pr. Virmauskis, So. Boston, Mass.
M. Tačionis, Paterson, N. J.
A. Jurgaitienė, Philadelphia, Pa.
Kun. M. J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.

(Bus daugiau)

įsipratusią lietu
mi spauda dabar la- 
įai puola lietuvius, 
Savistoviai suorga- 
įendrą Amerikos 

Fondą Lietuvai 
ruošiasi savistoviai 
- ūUSkriaustuosius

2-'; geli mūsų laikraš- 
2,j įnėjo Rusijos pat-

ji pasiuntė į B ALF 
^pondentą sužinoti

'ym tiesos sovieti- 
į tvirtinime, kad 
$ suorganizuotas 

įjūriai vienai lietuvių

j yra suorganizuoAR TAI VIENINGUMO KELIASI J 7^
P. S. Šio straipsnelio auto

rius yra žinomas tautininkų 
grupės veikėjas, kurio nuo
širdumas ir gili tautos meilė 
yra aukščiau srovinių intere
sų. „Vienybės” vedamu nuo
širdžių veikėjų niekinimu ir 
plūdimu stebisi daug tauti
ninkų. Apie tai jau rašė ir 
„Amerikos Lietuvis”.

Red.

Nors man ir labai nemalo
nu išeiti prieš tą laikraštį, 
kurio skaitytoju jau esu virš 
30 metų, bet pastaruoju lai
ku „Vienybė” į savo skiltis 
pradėjo dėti, rodosi, daugiau 
asmeniško pobūdžio raštų, 
kurie, dabartiniu mūsų senos 
tėvynės kruvino likimo laiko
tarpiu, darosi tiesiog nesu
prantami.

•
Mums dabartiniu laiku rei

kia visų geros valios lietuvių 
talkos; visokis darbas, ku
ris tiktai remia atsteigimą 
Nepriklausomos Lietuvos, 
yra geras; visokie mūsų vei
kėjų tam tikslui dirbami dar
bai yra geri. Jau laikas būtų 
padėti srovinius ir asmeni
nius ginčus į šoną ir stengtis 
kokiu nors būdu prieiti prie 
bendro susipratimo, kad ga
lėtume sušaukti visų Ameri
kos lietuvių susivažiavimą— 
seimą, kurį tikrai galėtume 
pavadinti visuotiniu, čia rei
kalinga abipusis susiprati
mas ir nusileidimas Nuo mū
sų laikraščių redaktorių rim
tos nuovokos priklauso tojo 
plano įvykdymas.

„Vienybė” spausdina savo 
bendradarbės Tysliavienės 
raštus, kurių tonas yra ne
vedantis į vieningumą. Neži
nia, koks čia asmeniškumas 
glūdi, bet „Vienybės” No. 46 
p. Tysliavienė jau perdaug 
asmeniškai puola Liet. Infor
macijos Centrą, ypač jo ve
dėją adv. Kostą Jurgėlą. Vi
si tie žmonės, kurie Informa
cijų Centro darbus remia ir 
aukoja, rodos, nieko nesako- 
nesiskundžia, nes nežiūrint, 
kaip p. Tysliavienė tojo biu
ro darbus beneigtų, vis dėlto 
jis atlieka tai, ką prie dabar
tinių aplinkybių galima at
likti ir adv. K. Jurgėla pasi
šventusiai dirba ir man yra 
žinomas, kaipo nepakeičia
mas patrijotas, kokių mes čia 
mažai teturime.

Jokie asmeniški užsipuoli
mai niekuomet neveda prie

jis bus baudžiamasis karas 
prieš teisės nesilaikančias 
tautas. Per visus šio karo 
kentėjimus ir pasiaukojimus 
mes atsimindavom ir dabar 
pakarto j am šiuos mūsų pre
zidento žodžius, parašytus 
karo pradžioje:

„Mes laimėsime šį karą. 
Pergalėje mes sieksime ne 
keršyti, bet sukurti tarptau
tinę santvarką, kurioje Kris
taus dvasia valdys žmonių ir 
tautų širdis.”

vieningumo, tad jeigu „ ju sako Rusijos

s: 
r 
P 
k 
n 
n 
ni 
k< 
Ji 
rė 
to 
m 
no 
ta 
jai 
tu 
vo

nybei”, kaipo senam laik bd BALF neats- 
čiui, rūpi Lietuvos liki a pusei Amerikos 
ar ne laikas būtų pasidėt 
meniškus ginčus iki k: ;iinome, kad dau- 
kartui ir nesiimti rolės brikos lietuvių yra 
prašytos užtarytojos 
žmonių, kurie aukoja ii i socialistai, sanda- 
aukos, nes jie žino, kaip alininkai. Visoms 
ki yra kova už savo tėv yra pilnai at- tin 
mes

M stambi jų ma-

utinmkai. Visoms be]

likimą. B BALF egzekuty-
Senas Tautini dtete ir direktorių

Šios grupės suda-

Iš Lietuvos
---------  124 lietuvių pa- 

Pranešama, kad Dr. a didieji fratema- 
ras Karvelis, buvęs Liet aymai, daugybė 
verslininkas ir finansų įj ir apie trisde- 
nisteris, kuris pabėgo į įįjų. Tegu gi kas 
kietiją 1940 metų vasari avieną parapiją, 
vo nacių leidimą grįžt mytų Rusijos pa- 

ffi grupė nors la
pu fanatiškų ko- 
sjdaro reikšmės 
raomenei, kuriai 
Ljuk ir nepriklau- 
BALF nebūtų visų 
akacija, tai ko-

venti į Kauną tik šiemel 
želio mėn., naujos Sovie 
kupacijos išvakarėse.

Vokiečių įsakymas, 
biantis, kad Miroslavo 
čius, Alytaus apskr., yi
v o j ingas dėl j ame siaj ;n8 per du mėne- 

Ągę net per 70 
ffite tikri, kad 

aty tų skyrių iš
vogiau.

patriotų span
giai „visa kleri-

čių ligų ir turi būti iz 
tas, buvo atšauktas 
1944 metų pradžioje.

Prof. Jonas Šimkus 
Maironiškių kaime ge 
mėn. 4 d. Gimęs 1872 m. . ■■ . —, 
šių apskrityje. Buvo dtP»B«mtusi 
tu Finansų ir Prekyb Į*M Pulpos, 
Pramonės ministeriu, o kad Tarybų 
Krašto Apsaugos minis juos prižiū- 
Jis buvo pirmasis Lie išdalinimą”. 
Universiteto rektorius. 11 
taraisiais metais buvo 
nologijos profesorium ' 
nologijos Fakultete. Ji 
laidotas Kaune gegužei Ttiose surinktų

grupės” rū- 
$ BALF įstei- 
ausiųsta Uetu-

t Bet nei „kle-
Lietuvių trėmimo į U, nei BALF ne- 

trejų metų sukakties ] Tereikalaus pri- 
šių metų birželio 14 d. Jų aukų dalini- 
suruošta pamaldos ir fyį Dej 
tarpinės Pagalbos Drai iirhekviena są- 
rinkliava sušelpti trei ^cjjai teįsįQ_ 
šeimoms, reikalingom!^ norėti pa
galbos, visoje Lietuve nors
gulos bažnyčioje, Kauu t-
maldas laikė kan. prof u 
kauskas. Ta proga g įj^ 
Operos solistai. bet netgi

patriotai 
Wisti.

Sūrėti. Taip
* civilizuotose

Inž. Vladas Merkys, : 
Narjauskas, buvęs Už u' 
Reikalų Ministerijos ts u... 
tojas, kurį laiką gyver į. Girtina, 
merikoje, Dr. V. Jodeik neSa^ma 
vęs Kainų Tvarkytojas, 
lė kitų lietuvių pereitą 
rą dirbo statybos įnf 
Vienoje (Austrijoj). j

Cheminės Technol 
Institute Kaune diplon 
darbus š. m. birželio 1< 
nė: 1) Jonas Balčiūną 
Karolis P. Didelis; 3) 
kus Leonardas ir 4) šir 
Valentinas.

GVATEMALOJ RINKI
Gvatemala. — Gvatei 

revoliucinė grupė paleid 
vusią tautos atstovyb 
naujus rinkimus pai 
lapkričio 3, 4 ir 5 dd. Į

^ĮUrugs, 18 
piu atspaus- 
/ ..Kodėl jų

^Lietuvai?” 
j’.^ai nemini- 
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įJSIJOS PATRIJOTŲ BALSAI APIE 
LIETUVIŲ ŠELPIMUkai” pranešus, kad joj. 

nutarė suruošti bazarąU 
■ už Brooklyno ribų, šiomį- 
lovanos ir linkėjimai iš p? is moderniais laikais 

’ ' os patriotai leidžia lai- 
ių gana įvairiomis kal- 

. j. Bent trejetas jų lei- 
£ la ir lietuviškai ir per 

bandoma pasiekti tau- 
nesusipratusią lietu- 

ialį. Ši spauda dabar la- 
irtusiai puola lietuvius, 
jie savistoviai suorga- 
o Bendrą Amerikos 
vių Fondą Lietuvai 
: ir ruošiasi savistoviai 
. karo nuskriaustuosius 
ius. Keli mūsų laikraš- 
usidomėjo Rusijos pat- 
skelbiamais gandais ir 
tais ir pasiuntė į BALF 
korespondentą sužinoti

■ už Brooklyno ribų, šiomį;

to dėkojame visiems, 
ro laikraščio naudai rensf 
:s su dėkingumu norime 
asmenų, kurie -jau apčiuc 

' Bazarą, įvykstantį šių 
lyne, Angelų Karalienės^ 
os 30 kuopa, Maspeth,Nj 
os 35 kuopa, Brooklyn, įį t 
uozapina Gražiai, Brooklyn 
rooklyn, N. Y.
M. Bakšys, Rochester, N.| 
izlas, Newark, N. J. 
Karalius, Shenandoah, Pi 
[. Paukštis, Chester, Pa 
sakaitis, Pittston, Pa 
rkauskas, Ansonia, Corn, 
onienė, Brooklyn, N. Y. 
rmauskis, So. Boston, Mas. R padėtį. 
, Paterson, N.J. • 
mė, Philadelphia, Pa. 
Kazėnas, Pittsburgh, Pa 

(Bus daugiau)

tikrai siunčiama Lietuvos 
žmonėms ir gautų nuo Komi
teto leidimą pašalpą rinkti. 
Betgi, kiek man’ yra žinoma, 
kun. Končius tokio susitari
mo su Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetu nėra padaręs.

„Nors Bendrasis Fondas 
neturi sutikimo ir užgyrimo 
iš Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto, tačiau jis skel
bia, kad jis turėsiąs drapamj 
rinkimo vajų pradžioje lap
kričio mėnesio. Skelbia, kad 
drapanos bus renkamos Lie
tuvos žmonėms!”

raipsnelio auto- 
mas tautininkų 
jas, kurio nuo- 
ili tautos meilė 
srovinių intere- 
i” vedamu nuo- 
ių niekinimu ir 
isi daug tauti- 
tai jau rašė ir 
ietuvis”.

Red.

Padaryta didelė „klaida”.
Čia tai jau tikrai tektų at

siprašyti lietuviškos kilmės 
rusų už nepaprastą ir nebe
pataisomą klaidą. Bet ji įvy
ko ne dėl blogos valios, bet iš 
nežinojimo. Mat, BALF di
rektoriai dar nebuvo gavę ži
nios, kad Amerikoje įvestas 
komunistinis režimas ir kad 
Jungtinės Valtstybės pasida- 

| re Sovietų protektoratu. Jei 
Ar tiesą sako Rusijos tokia telegrama ar žinia kuo-

Ar yra tiesos sovieti- 
paudos tvirtinime, kad 
p yra suorganizuotas 
ik kuriai vienai lietuvių 
ii šelpti?
BALF yra suorganizuo- 
isų pažiūrų ir visų reli- 
l Lietuvos piliečiams

vieningus
nybei",ta R
čiui, rįji >tai, kad BALF neats-

ja nei pusei Amerikos 
ių?
Visi žinome, kad dau-

meniškus ■ 
kartui irg
prašytos : ® Amerikos lietuvių yra 
žmonių, įį 
aukos, uesį 
ki yra bnj 
mės lifa

h
r labai nemalo- 
iš tą laikraštį, 
)ju jau esu virš 
pastaruoju lai- 

’ į savo skiltis 
rodosi, daugiau 
obūdžio raštų, 
niu mūsų senos 
no likimo laiko- 
i tiesiog nesu-

rtiniu laiku rei- 
3 valios lietuvių 
is darbas, ku- 
nia atsteigimą 
.os Lietuvos, 
sokie mūsų vei- 
lui dirbami dar
iau laikas būtų 
liūs ir asmeni- 
šoną ir stengtis 
ūdų prieiti prie 
’atimo, kad ga- 
kti visų Ameri- 
jusivažiavimą— 
rikrai galėtume 
jotiniu. Čia rei- 
usis susiprati- 
dimas Nuo mū- 
redaktorių rim- 
priklauso tojo 

nas.
spausdina savo 

Tysliavienės 
tonas yra ne- 

mingumą. Neši- 
asmeniškumas 

ienybės” No. 46 
ė jau perdaug 
jola Liet. Infor- 
rą, ypač jo ve
stą Jurgėlą. Vi- 
kurie Informa- 

larbus remia ir 
i, nieko nesako- 

nes nežiūrint, 
ivienė tojo biu- 
leigtų, vis dėlto 
, ką prie dabar- 
bių galima at-

Akai, bet stambi jų ma- 
įyra socialistai, sanda- 
i, tautininkai. Visoms 
grupėms yra pilnai at

rijama BALF egzekuty- 
B komitete ir direktorių 

p.' toje, šios grupės suda
lo y įugiau kaip 90% lietu- 

s’visuomenės. Joms pri- 
o visos 124 lietuvių pa
is, abu didieji fraterna- 
jusivienymai, daugybė 

verstoj jzacijų ir apie trisde- 
^^5 laikraščių. Tegu gi kas 

•• ’ ina nors vieną parapiją, 
voMdiĮf jriklausytų Rusijos pa- 

uns? i grupė nors la
šelio mĖ.: įiklių ir fanatiškų ko- 
kupadjosir tų nesudaro reikšmės 

- ių visuomenei, kuriai 
Vokia:. nistai juk ir nepriklau- 

sigu BALF nebūtų visų 
dų organizacija, tai ko

ras Kami

kietijąl:

veDtiįfc

biantB,h
čius, Ate
vėjingas i j būdu vos per du mėne-

tokia telegrama ar žinia kuo
met nors ateis iš Washingto- 
no autoritetų ir bus pasaky
ta, kad National War Fund 
jau nebeturi teisės veikti, 
tuomet gal jau reiks pagal
voti apie kitas išeitis. Bet 
ligšiol BALF direktoriai te
bepriklauso senam demokra
tiniam pasauliui ir vis dar 
tebesilaiko senų pažiūrų, kad 
Amerikoje tebegalioja Jung
tinių Valstybių vėliava, kon
stitucija ir įstatymai, ir dėl 
to seno nusistatymo Ameri
kos lietuviai visai savo veik
lai leidimų prašė ir prašys 
tik iš atsakomingų valdiškų 
šios šalies įstaigų, aplenkda
mi garsiai šaukiančius priva
tinius komunistų komitetus.

Apie Kvislingus
„Laisvė”, 1944 m. rugs. 21 

d., tur būt, redakciniame 
straipsny „Pažangieji Lietu
viai Vieningai Veiks Karo 
Fondo Vajuje” sako, kad 
daugelis komunistų atliksią 
savo pareigas „kad infor-

čiųligųir- ūtų išdygę net per 70 muoįį atatinkamas įstaigas 
‘ L“ ų? O, būkite tikri, kadtas, būro i
1944iW toje ateity tų skyrių iš-

žymiai daugiau.
Rusijos patriotų spau- 
irtina, kad „visa kleri- 
grupė nėra pasiuntusi 

iž vieną dolerį pašalpos, 
reikalauja, kad Tarybų

Prof, fe
Maironte 
mėUiŠ 
šių apste 
tu Finte
Pramonė- ilga įsileistų juos prižiū- 
KraštoAis
Jis buvo?
University
taraisiais iu dar prieš BALF įstei- 
nologijosį 
nologijri8 
laidotas £ ..

pašalpos išdalinimą”. 
Čia tiesa ?
„Klerikalų grupės” rū-

buvo nusiųsta lietu- 
I bažnyčiose surinktų 

U $125,000. Bet nei „kle- 
ų grupė”, nei BALF ne- 

LjetnviĮ' davo ir nereikalaus pri- 
iti svetimų aukų dalini- 
nei Rusijoj, nei kitur.

trejų nite
šių metą :- . Į
suruošta^ kaip ir kiekviena są- 
tarpinės^ #a organizacija, teisin- 
rinkliava 
šeimoms ‘ 
galbos, $ 
gulos bait/

r teisėtai gali norėti pa- 
.vo aukų dalinimą nors 
učiuką prižiūrėti. Taip 
ma visose civilizuotose 

S3 le ir J'okiai valstybei tai 
ės nesumažina, bet netgi. . es nesumažina, bet netgi 

įausk^ dina. Rusijos patriotai 
“f““": dėlto įsižeisti.

M#

i mėrikoje auk., rinkti.
po nepakeičia-.*

jos patriotai tvirtina, 
be jų leidimo negalima

rba ir man yra

s, kokių mes čia 
ne.
niški užsipuoli- 
et neveda prie

vęsW
lėiMI

Vienoje (i

Cheffli^ j 
Institute 
darbus i * 
nė: II 
Karolis % 
kusLw^ 
Valentinė

GVATfllq 
Gvatf^j 

revoliu^-■ 
ą, kurioje Kris- vaisią 
aldys žmonių ir naujus J 

1 c ' lapkričio* !

žiamasis karas 
nesilaikančias 

irisus šio karo 
pasiaukojimus 

lavom ir dabar 
iuos mūsų pre- 
ius, parašius 
e:
ėsime šį karą, 
s sieksime ne 
ukurti tarpiau-

aisvė” 1944 m. rugs. 18 
rškiu antgalviu atspaus- 
I straipsnį: „Kodėl jų 
Įdrasis Fondas” neturi 
Išrinkt aukas Lietuvai?” 
ie straipsny visai nemini- 
kad komunistinis „Lietu- 
Fagelbos Teikimo Komi- 
B” yra tik sekcija Rus- 
:War Relief Fonde ir tik 
rma gali Amerikoje veik- 
fen sakoma:
[eigų kun. Končius tikrai 
iytų šelpti Lietuvos šmo
tai tuojau susisiektų ir 

tartų su Lietuvai Pagel- 
=Teikimo Komitetu, duo- 
iKomitetui užtikrinimą, 
■jų surinkta pašalpa bus

apie lietuvių tautos Kvislin- 
gams remti fondą, vadinamą 
United Lithuanian Relief”.

Straipsnio pabaigoje rašo
ma: „Patirta, kad daugelis 
žmonių atskirai ir grupėmis 
jau yra parašę laiškus Presi
dent’s War Relief Control 
Board, Washington Building, 
Washington, D. C., o tų laiš
kų kopijas pasiuntė į Natio
nal War Fund, 46 Cedar St., 
New York, N. Y. O dar kiti 
pasiuntę po kopiją ir į State 
Department, Washington, 
D. C.”

Pagal tvirtai nustatytą 
planą, lietuviškos kilmės ru
sai BALF nuolat vadina kvis- 
lingų fondu. Tiesa, lietuvių 
kilmės kvislingų yra keletas 
šimtų. Apie 800 jų su Palec- 
kiu priešaky tarnauja Rusi
jai ir sudaro sovietinės „au
tonominės” Lietuvos valdžią 
Vilniuje. Daug mažesnis bū
relis prisiderinęs prie vokie
čių ir su jais prasišalino į 
Berlyną. Visi šitie kvislingai 
BALF direktoriams visai ne
rūpi: juos aprūpina tos val
stybės, kurioms jie tarnauja. 
Bet šimtai tūkstančių bai
siai nukentėjusių lietuvių yra 
žinomi kaip geri patriotai, 
padorūs žmonės ir verti vi
sokeriopos paramos, vis vien 
kur karo bangos juos bus 
nušlavę. Jiems nuo bado 
skurdo išgelbėti ir tapo 
teigtas BALF, prieš kurį 
komunistiniu patyrimu
planingumu lietuviškos kil
mės rusai energingai orga
nizuoja skundus Amerikos 
valdžiai.

Komunistinė spauda skun
dų kampaniją veda nuolat, 
uoliai ir gudriai. Savo spau
doje jie dažnai paduoda ad
resus tų Amerikos valdiškų 
įstaigų, kuriosna tie skundai 
privalo būt siunčiami. Paski-

ir 
įs- 
su
ir

PERGALEI - PIRKITE KARO BONUS
Lapkričio 20 d. prasidėjo šeštosios Karo Paskolos va

jus. Visa šalis kviečiama remti šį vajų visu pajėgumu.
New Yorko Karo Bonų Lietuvių Komitetas prašo kiek

vieną lietuvį dalyvauti šiame vajuje taip garbingai, kaip ir 
ankstesniuose vajuose. Visą laiką lietuviai amerikiečiai 
puikiai pasirodė, tad pasirodykime ir šiame vajuje.

Atlikime savo pilietinę pareigą, kaip tik pajėgiame.
Ne tik pirkime karo bonų ko daugiausia, bet ir praneš- 

kime apie tai Lietuvių komitetui, už kiek šiame vajuje įsi
gysime karo bonų.

Karo Bonų New Yorko Lietuvių Komiteto raštinės ad
resas yra toks:

222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y.

AMERICAN eJs RED CROSS
WASHINGTON. DC.
 *-------------------------

Šiandien daugiau nei 18,- 
000,000 Amerikos jaunuolių 
priklauso prie Junior Red 
Cross. Metinis narystės va
jus užsibaigė lapkričio mėne
sio pradžioje. Ši organizaci
ja niekad neturėjo tiek na
rių. Tikima, kada pilni ra
portai bus gauti iš šalies vi
sų mokyklų, narių skaičius 
pasieks 19,000,000.

Pernai šie jaunieji rimtai 
prisidėjo prie Raudonojo 
Kryžiaus darbo, gamindami 
milijonus reikmenų mūsų vy
rams ir moterims tarnyboje. 
Tie reikmenys yra įvairiau
sių rūšių. Jie išdalinami li
goniams mūsų militarinėse 
ir laivyno ligoninėse, kaip ir 
Armijos, Laivyno ir Raudo
nojo Kryžiaus centruose.

Daug tų reikmenų gamina
ma mokyklų specialėse kla
sėse. Bet šie jaunieji aukoja 
ir savo laisvą laiką šiam pui
kiam darbui.

Junior Red Cross grupės 
prisidėjo prie įvairiausių a- 
pylinkių projektų. Jie dirbo 
mažučių prižiūrėjimo cen
truose ir ligoninėse, jie ragi
no žmones aukoti kraują, ir 
rinko pinigus visokiems va
jams, žodžiu, iki pilniausio 
laipsnio rėmė karo pastan
gas.

A.R.K.

rų miestų ir miestelių komu
nistų valdomos organizaci
jos jau supranta, kas reikia 
daryti. Jeigu kai kuomet kai 
ko jos nesupranta, tai jos 
gauna kitais keliais rezoliu
cijų tekstus ir kitokius pata
rimus iš tokių vadų, kurie 
yra išėję komunistinės pro
pagandos kursus arba turi 
didelės praktikos gudriai me
luoti. Lietuvių plačioji visuo
menė ir jų vadai niekad nesi- 
treniravo per propagandą vi
suomenės, draugijų, įstaigų 
ar net valstybių savo „pro- 
tektoratan” paimti, tai mūsų 
visuomenei nelengva su to
kia veiklia propagandos ma
šina kovoti. Dėlto ramių žmo
nių organizacijoms ir veiklai 
tenka kai kada ir nukentėti 
nuo tokio planingo komunis
tų „steamrollerio”.

Rimgaudas

Natūralizacijos Mokestis

Nuo 1929 m. už atvažiavi
mo certifikatą reikėjo mokė
ti $2.50. TaTthlbar pakeista. 
Pilietybės aplinkantas ne
reikalaujamas pridėti $2.50 
su Form Nr. —300 arba 
Nr. — 400.

Bet tuo pačiu laiku mokes
čiai dėl pirmų ir antrų popie- 
rų pakeltos. Naujas įstaty
mas įėjo galion 1944 m. rug
sėjo 28 d. Nuo tos dienos pir
mos popieros kainuoja $3.00 
antros popieros $8. (Pir- 
miaus reikėjo mokėti tik $5, 
už antras popieras).

Šis mokestis dėl antrų po- 
pierų padengia prašymą na
tūralizacijos peticijos ir pa
skutinio išklausymą kainą ir 
natūralizacijos certifikatą, 
jeigu teismas įsako išduoti. 
Jeigu ateivio prašymas at
metamas, tie pinigai jau ne
grąžinami.

Kada aplikantas gauna sa
vo pirmas popieras arba ka
da paduoda natūralizacijos 
peticiją, jis turi užmokėti 
minėtus mokesčius. Gali mo
kėti pinigais, nors keli teis
mai, tarpe jų United States 
District for the Southern 
District of New York, reika
lauja pašto perlaidų.

Sekamus mokesčius reikia 
mokėti pašto perlaida: už į- 
registravimo certifikatą $18; 
už certifikatą „derivative ci
tizenship” $5; už pripažini
mo certifikatą $5, už kopiją 
pamesto arba sunaikinto pir
mų arba antrų popierų certi- 
fikato $1. Pašto čekis turi 
būti vardu Commissioner of 
Immigration and Naturaliza
tion, Washington, D. C. ir su 
tinkamomis aplikacijos blan- 
komis turi būti nusiųsti ap- 
likanto vietiniam ofisui.

Nauju įstatymu, natūrali
zacija kainuos aplikantui 
nuo 50 centų ligi $3.50 dau
giau. Vyras arba žmona A- 
merikos piliečio mokės ma
žiausia 50 centų daugiau ne
gu pirmiau; jeigu atvyko 
prieš 1906 m. birželio 29 d. 
ir nereikėjo mokėti už atva
žiavimo certifikatą, jie mo
kės $3 daugiau. _

FLIS.

PIRMOJI PITTSBURGHO IR APYLINKĖS 
Šv. Pranciškaus Mytojų Ir Tretininkų

KONFERENCIJA

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

įvyksta
Lapkričio mėn. 26 d.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
2114 Sarah St., Pittsburg, Pa.

Konferencijos programa:
LAPKRIČIO 26 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL. P. P.

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje: 
pamokslas, iškilmingas įžadų atnaujinimas, giesmės, Generalė 

Absolucija, palaiminimas su švenč. Sakramentu.
4 vai. p. p.

Šv. Kazimiero par. salėje, paskaita:
“Trečiasis Ordinas Ir Katalikų Akcija”

Po paskaitos — paklausimai ir atstovų pranešimai iš Trečiojo 
Ordino Kongregacijų stovio ir veikimo.

Po pranešimų, trumpas referatas: 
“Trečiojo Ordino Vidaus Santvarka” 

Paklausimai, maldos ir užbaiga.
Prieš Konferenciją — lapkričio 23—25 d. 

TRETININKŲ REKOLEKCIJOS

Pamokslai rytais — 9 vai., vakarais — 7:30 vai.
Lapkričio 26, 27, 28 d. —

Šv. Kazimiero Parapijos 40 Valandų Atlaidai.
Per Tretininkų rekolekcijas ir 40 vai. atlaidus pamokslus sakys 

TĖVAS JUSTINAS VAŠKYS, O. F. M.
KONFERENCIJOJE DALYVAUJA:

Kunigai Klebonai, Asistentai, šv. Pranciškaus Mylėtojai ir 
Tretininkai iš sekančių Lietuvių parapijų:

Pittsburgh, Pa.: šv. Kazimiero parapija, Dangun žengimo para
pija, šv. Vincento par.; Braddock, Pa., Bridgeville, Pa., Homes

tead, Pa., Donora, Pa., Du Bois, Pa., Vandergrift, Pa.
Per Serafišką šv. Pranciškaus Meilę Į Taiką!

LENKAI NURODO SOVIETŲ KLASTAS
Roma. — Čia lenkų šalti

niai išleido 80 puslapių kny
gutę „Bolševizmas ir tikyba.” 
Ji platinama daugiausia tarp 
katalikų. Knygutės autorius 
nepažymėtas, bet spėjama, 
kad joje išvardinti duomens 
galėjo būti gauti iš lenkų ka
riuomenės vyskupo Gawli- 
nos.

Knygutėje nurodoma, kad 
Sovietai iš 1939-49 m. Lenki
jos išgabeno 1,600,000 lenkų. 
Kai buvo atnaujinti santy
kiai, lenkų atstovai galėjo 
Rusijoj surasti tik 613,000 
savo tremtinių. Likusieji lai
komi mirusiais ar visai din
gusiais. Į laisvę išvyko tik 
144,500.

Toliau keliuose skyriuose 
aiškinama, kokia Rusijos elg
sena yra tikrovėje tikybinin- 
kų atžvilgiu, kaip bolševikai 
pridengia savo tikrąjį veidą 
apgaulės kaukėmis.

sparnus šį pavasarį. Jo tė
veliai yra lietuvių visuome
nės veikėjai.

Karui prasidėjus Alexand
ras Baltutis mokėsi Šv. Jono 
mokykloj, Little Rock, Ar
kansas. Jausdamas savo pa
triotinę pareigą, lietuvis tuo
jau stojo į kariuomenę. Ga
bus karys dalyvavo Pietų 
Pacifiko karo laukuose. Su
sirgęs tropiška malarija, 
kiek laiko praleido ligoninėj 
Australijoje. Jo brolis Jonas 
taip pat yra kariuomenėje. 
Abu kariai yra a. a. kun. A- 
lexandro Baltučio brolio vai
kai.

Čikagos Labdarių sąjunga 
minės 30 metų gyvavimo su
kaktį. Metinis seimas ir įs
teigimo bankietas įvyks 
gruodžio 10 d., Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, III.

Prakalbėjo
Pas vieną ūkininką atėjo 

senas elgeta. Patylomis su
kalbėjo poterius ir sėdi. Ten 
jį visi kalbina, bet jis nieko 
nekalba, visą laiką tyli.

Šeimininkė nusijuokdama 
paklausė: — Ar seniai, sene
li, nekalbi?

— Treji metai, — atsakė 
elgeta.

Paskutinis Pamokymas
Mažas Petrukas motinos 

buvo nusiųstas anksčiau gul
ti, kadangi kalboje panaudo
jo negražų žodį.

Tėvui parėjus motina nu
siuntė jį į vaiko kambarį, 
kad jį -nubaustų. „Aš jį iš
mokysiu keikti,” rūsčiai urz
gėjo tėvas, lipdamas laiptais 
į viršų. Belipdamas užkliuvo 
už patiesalo, ir jo žmona tu
rėjo užsikimšti savo ausis, 
kai vyras išliejo savo supy
kime tulžį.

Audrai praslinkus, žmona 
nuėjus į koridorių vyrui pa
stebėjo: „Jonai, ateik žemyn. 
Nereikės tau Petriuką bausti 
už keiksmo žodį. Pats jam 
davei pirmą pamoką.”

Pašaukimas
Vieną dieną keli mokyto

jai kalbėjosi, ką jie darys su
laukę senatvės ir pensijos.

— Gerai, — atsakė vienas:
— Žinau, kad aš būsiu nie
kam netinkamas, bet sykiu 
žinau, ką aš norėčiau daryti. 
Norėčiau būti našlaitnamio 
viršininkas, nes ten negau
čiau nusiskundimų laiškų 
nuo tėvų.

— Aš turiu dar geresnę 
ambiciją, — pratarė antras:
— Norėčiau būti kalėjimo 
viršininku. Jo alumnai nie
kados nesugrįžta atgal į sve
čius...

Chicago, Ill.
Švenč. P. M. Nekaltos Pra

sidėjimo parapijos klebonas, 
vikarai ir visi parapijiečiai 
ruošiasi metinei parapijos iš
kilmingai novenai. Tėvas 
Justinas Vaškys, O. F. M., 
atvyks į Čikagą ir lapkričio 
29 d. pradės noveną, kuri 
baigsis gruodžio 8 d.

Lietuvių veikėjas Al. 
Kumskis, įžymus politikas, 
gražiai vairuoja ir Lietuvių 
Vaizbos Butui, kaipo jo pir
mininkas.

Jonas A. Stoškus

Moderni mama
Philadelphijos gatvėje po

licininkas rado paklydusį 
mažą vaiką graudžiai ver
kiantį. Paima už rankos, ra
mina, ir sako: „Ar tu, vaike
li, nežinai, kad tau reikia vi
suomet laikytis motinos si
jono, tuomet nepaklystum”.

Vaikelis verkšlendamas 
atsako: „Bet... mano mamos 
sijonas taip trumpas, kad aš 
negaliu jo pasiekti”.

Pranas Bekampis

Apskaičiuojama, kad po 
karo Amerikoje reikės 12 mi
lijonų naujų gyvenamų na
mų.

■9
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 

ŽURNALAS
Mažoj koplytėlėj, Šv. Kry

žiaus ligoninėj, įvyko ketu
riasdešimt valandų atlaidai. 
Meldėsi seselės, kurios uoliai 
rūpinasi ligonių reikalais, 
slaugės, gydytojai ir net kai 
kurie ligoniai, kurie gali pa
vaikščioti. Altorius buvo per 
tris dienas paskendęs gėlė
mis. Ligoninės kapelionas 
kun. Pranas Juškevičius rū
pinosi pamaldų tvarka.

Garsiam St. Louis univer
sitete dantų gydytojo moks
lą baigė Vladas A. Kriaučiū
nas, D. D. S. 1938 metais jis 
mokėsi Marianapolio Kolegi
joj, kur jis buvo veiklus spor
to ir mokslo mėgėjas. Jis yra 
iš Lowell, Mass.

Čikagos „Tribūne” pa
gerbė visus savo laikraščio 
ir radijo stoties „W.G.N.” 
narius, tarnaujančius įvai
riose pasaulio vietose Dėdei 
Šamui. Garbingoj eilėj yra ir 
lietuvis A. Petkus.

Daktaro Stepono Biežio 
sūnus, Leit. Vitalis Biežis, 
yra lakūnas. Jis gavo savo
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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 .1 J. X KJ

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
H



Philadelphijos Žinios
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

Lapkričio-November 24,19< Ųovember24Ų94^

{ESPONDEMPLAČIAI IŠGARSINTA

SPAUDOS SAVAITĖS 
PAMOKA

g

Lapkričio 13-18 plačioji 
katalikų visuomenė minėjo 
Katalikų Spaudos savaitę, 
Knygos Dieną. Ta proga be
veik visi laikraščiai pažymė
jo tos savaitės ir katalikiš
kos spaudos didelę reikšmę.

Kaip tas viskas praėjo su 
mūsų lietuviškos katalikiš
kos spaudos judėjimu! Tik 
keliose vietose tas įvykis tin
kamai ar šiek tiek paminė
tas. Bet kur plačiu mąstu 
pravestas spaudos, knygos, 
laikraščio sąjūdis?

Laikraštis, knyga, spauda 
tebėra vienas galingiausių 
dvasinių ginklų laimėti žmo
nių širdis ir jausmus ne grio
vimui, bet laimei ir geresnei 
ateičiai. Bet spauda, ypač 
mūsų katalikiška spauda, 
turi turėti savo apaštalų. Ka
talikų spauda, nepataikauja 
žemesniems polinkiams, ji 
nevergauja galiūnams, ji ne
paperkama auksu nei priver
čiama kardu kam kitam tar
nauti, kaip tik tiesai, meilei 
ir visuomenės gerovei. Tokia 
spauda turi turėti uolių apaš
talų, jei ji nenori žūti spaus
dinto žodžio jūroj.

Juk dėlto ir didieji popie
žiai taip galingai užtaria 
spaudos platinimo ir spau
dos leidimo darbininkus. Jei 
mes turime visokių kitokių 
sąjungų, tai spaudos sąjun
ga, su aiškiu tikslu palaikyti 
ir ugdyti mūsų spaudą, tu
rėtų užimti pirmąją vietą vi
sos Lietuvių Katalikų Fede
racijos darbų plotmėj.

Kodėl nepasiskirti tuo ypa- 
uždaviniu, kad ir keleto

metų, visomis pastangomis 
ugdyti savo katalikišką 
spaudą? Kodėl neskirti apy
linkių platintojų, nesurasti 
aukų, kad atsirastų daugiau 
agitatorių už lietuvišką ka
talikišką spaudą? Kodėl ne
šaukti lietuviškos spaudos 
darbininkų, korespondentų 
suvažiavimų ? Turėtume 
rengti kursus, mokyti rašy
ti į mūsų spaudą ir leisti rem
ti tą spaudą.

Meskime šūkį — Būkime 
Lietuviškos Katalikiškos 
Spaudos Prieteliai. Prieteliš- 
ka širdis išties ir draugišką 
ranką mūsų jau gražiai gy
vuojančiai katalikiškai spau
dai.'Per jų pagelbą ji pasieks 
kiekvieną lietuvį.

sėkmingai atliko rinkliavą 
joms pavestoj vietoj. Mrs. 
Hall taipgi atliko savo.

Visas tas savanores rinkė
jas verta visuomenės vardu 
pagirti ir karštai padėkoti. 
Jos parodė, kad jos ne žo
džiais yra patrijotiškos, bet 
kad ir savo darbu ir pasiau
kojimu moka paremti tai, 
kas visiems taip brangu. Di
delė garbė ir parapijai, kad 
ji turi tokių pasišventėlių dėl 
visų labdarybės ir gailestin
gumo darbų. Iš tokių ir gali
ma tikėtis šviesesnės atei
ties. Tegyvuoja aukų rinkė
jos!

ŽUVĘS KARYS VAKARAS
Lapkričio-Nov. 26 d. 1944 m.

331 EARP STREET, PHILADELPHIA, PA.

4 vai. vak.
Kortų ir Kauliukų Lošimas, Dovanų 

Traukimas

Bendras Lietuvių Fondj — 
su pagelba Karo Pergali jbetll, N. J. 
ir Raudonojo Kryžiaus K 
miteto labai gražiai ir plači 
išgarsino drabužių rinkių 
ir tarp kitataučių. Tod 
tikima, kad ir pasekmės bi 
labai didelės ir naudingos.

Įjnnavonė
19 d. šv. Petro 

jetuvių bažnyčioje 
. . - .. crones suteikimas.

- • s vyskupas Boland 
Vajuj dalyvauja ir visi A įtvirtinimo Sakra- 

Raid Wardens ir polici;
stotys.

50,000 MERGAIČIŲ
APSUPO SINATRĄ

asmeniui (69 mo- 
rtii). Visos iškil
to labai gražiai. 
;iil J. Žilevičiaus 
į. įspūdingai gie-

AUKŲ APYSKAITA

WAR CHEST VAJUS 
SĖKMINGAS

WTEL j 
| LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA ] 
| Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m,= 

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937 Į

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vemon St.,
| Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo {staiga.
delS, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-į 
fceleivinglems suteikiama nakvynė.
' Viskas nemokamai. Kreipkitės ■"

diena ar naktj. /
iwwwtfwvwwwwwwvvw!

Tel. DEW. 5136

Di

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Šv. Kazimiero parapijoj la
bai sėkmingai pravesta rink
liava War Chest naudai. Rin
kliava pradėta prie bažny
čios spalių 29 ir lapkričio 5 
dienomis. Aukos buvo pri
imamos, prieš kiekvienas pa
maldas ir po pamaldų. Po to 
visoj parapijoj perėjo aukų 
rinkėjos per namus ir rin
kliavą keleriopai padidino.

Prie bažnyčios aukas pri
iminėjo ir surašinėjo O Bar- 
čienė, 336 Earp st., A. Ma
žeikaitė, 330 Earp St., A. 
Paškevičiūtė, 337 Earp St., 
A. Azaranskaitė, 333 Whar
ton St., E. Jablonskytė, 1602 
S. 2nd St. R. Mikolėnaitė, 429 
Dudley St. A. Rimgailaitė, 
318 Wharton St. M. Šepe- 
rauskaitė, 1201 S. Philip St. 
Prie bažnyčios iš viso surink
ta $95.91.

Bet didžiausias ir sėkmin
giausias darbas buvo atlik
tas tų, kurios ėjo nuo durų 
prie durų, kad daugiau ga
lėtų surinkti ir lietuviams 
padidinti nuopelną, štai tos 
patrijotingos rinkėjos, nusi
pelniusios gražios pagarbos: 
A. Mažeikienė, 222 Morris 
St., su panele Elena Belskyte, 
214 Morris St., parodė labai 
didelį pasiaukojimą tų aukų 
rinkime. Pasišventusiai rin
ko E. Rimdeikaitė, 1706 Mo- 
yamensing Avė. ir N. Mutu
rai te, 318 Greenwich St. Jod- 
dvi iš darbo parėjusios, bet 
niekuomet nepavargstančios, 
bėgte bėgo nuo namų prie na
mų, kad tik tuo trumpu laiku 
daugiausia aplankytų ir au
kų Karo Fondui surinktų. Ir 
pasisekė joms.

Šviesplaukės sesutės N. ir 
M. Skiotytės, 237 Watkin St., 
rinko iš savo rajono. Jos gal 
nedrąsiai pradėjo, mat, pir
mą kartą, bet pamatė, kad 
gali pasidarbuoti visuomenei. 
Rimdeikienė, 1706 E. Moya- 
mensing Avė ir T. Baraus
kienė, 225 Mountain St., sėk
mingai išrinko joms paskirtą 
distriktą ir • surinko aukų. 
Mrs. L. Galio, 2824 Cantrell 
St. ir Mary Anusky, 2807 
Cantrell St. surinko aukas iš 
savo rajono, kurs yra toliau 
nuo parapijos. Vytės Agnes 
Mažeikaitė, ir O. Olbikaitė, 
1403 E. Moyamensing Avė.,

Tautinio Karo Fondo (War 
Chest) vajui šv. Kazimiero 
parapijoj suaukota:
1. Prie bažnyčios surinkta

$113.06
2. Mažeikienė ir E. Belskytė

surinko $151.32
3. E. Rimdeikaitė ir A. Mu-
turaitė $62.72
4. A. Skiotytė ir M. Skiotytė

$22.00
5. Mrs. L. Galio ir Mrs. M.

Anusky $20.55
6. A. Mažeikaitė ir A. Olbi-

kaitė surinko $17.00
7. D. Rimdeikienė ir T. Ba

rauskienė $13.35.
8. Mrs. Hall $6.00

Iš viso $406.00

BENDROJO DARBO
SUSIRINKIMAS

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

■_________________

Veikliausia Philadelphijos 
lietuvių Atstovybė yra Rau
donojo Kryžiaus ir Karo Per
galės Komitetas, kuris šian
dien yra paėmęs ir Bendro 
Lietuvai šelpti Fondo dar
bus ir kuris taip mielai rū
pinasi visais lietuvių ir Lie
tuvos gelbėjimo reikalais.

Tai tikrai didelė pajėga ir 
daranti didelius darbus visai 
lietuvių visuomenei ir Ame
rikai. čia yra susitelkę visi 
patrijotingi amerikiečiai lie
tuviai. Jie neklausia savo 
skirtingų asmeniškų įsitiki
nimų, bet tik dirba Ameri
kos ir lietuvių gerovei. To
dėl ir darbai sekasi. Ypač da
bar Komitetas gerai veikia, 
kai iš jo išėjo tie, kurie ne
nori nieko dirbti, kas tik Lie
tuvos laisvę ir Nepriklauso
mybę primina. Dabar visi 
yra vienos minties, kad jie 
yra amerikiečiai, bet trokš
tą, kad ir visi kiti būtų lais
vi ir kad Lietuva būtų laisva 
ir Nepriklausoma.

Šio Komiteto ir visų drau
gijų atstovų susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 28 d., 
718 Callowhill St., pas Ko
miteto kasininką p. W. Pas
chall. Jis yra čia gimęs ir au
gęs, bet karštas lietuvis ir pa 
trijotinis amerikietis. Jis vi
somis savo išgalėmis dirba 
lietuviškumui ir tikram ame- 
rikonizmui apginti.

Visi draugijų atstovai pra
šomi nepamiršti ir dalyvau
ti tame svarbiame susirinki
me lapkričio 28, 8 vai. vak.

Prie šio Komiteto vis dau
giau ir daugiau atstovų de
dasi ir visi nori dirbti.

KATALIKŲ SKAITYKLA

Neseniai susiorganizavusi 
katalikų skolinimo skaityk
la ir knygynas jau varo savo 
darbą. Savo kukliose patal
pose, 35 S. 13th St., turi kny
gyną ir skaityklą. Ten gali 
kiekvienas pasinaudoti svar
biausiais katalikų leidiniais 
ir žurnalais. Be to, ten būna 
skaitomos Kat. Akcijos pa
skaitos.

Neseniai ir vėl liūdnai su
skambėjo varpai, pranešda
mi, kad vėl nauja gyvybė pa
aukota ant šalies gynimo au
kuro.

P. Žedalis, 2513 Pt. Breeze, 
gavo iš valdžios pranešimą, 
kad jo sūnus Jonas M. žeda
lis, anksčiau praneštas pra
dingusiu fronte, yra žuvęs.

A. a. Jonas Žedalis buvo 
gimęs 1914 m. rugsėjo 27 d., 
Philadelphijoj, pakrikštytas 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj. Baigęs viešąją mo
kyklą, jaunuolis dirbo Fordo 
fabrikuose. ♦

Prasidėjus karui, jis buvo 
pašauktas tarnybon ir tarna
vo nuo 1942 m. spalių 13 d. 
80-toj pėstininkų divizijoj. 
Prasidėjus Prancūzijoj įsi
veržimui, jis buvo išsiųstas 
ten. Tame fronte ir buvo pir
ma ,,missing”, o dabar pa
skelbtas žuvęs spalių 8 die
ną.

Tarnaudamas kariuomenėj 
jis rašė paguodžiančius žo
džius savo tėveliui, kuris taip 
jį mylėjo. Jo motina jau ke- 
leri metai, kai mirusi. Tėvo 
didžiausia paguoda buvo Jo
nas. Skaudžiai kentėjo ir 
kenčia netekęs savo sūnaus. 
Bet jis žino, kad tik malda 
gali padėti aname pa
saulyje.

Ilsėkis, ramybėj. Tegu bū
na tavo kapas nauju liudi
ninku, kaip brangiai kaštuo
ja laisvė ir teisingumas.

NAUJAS JŪRININKAS

Jaunuolis ..Jonas Varnis, 
1319 S. Philip St., S. M., lap
kričio 17 dieną išvyko į US 
Navy. Jis yra baigęs Šv. Ka
zimiero parapijos mokyklą ir 
artimai draugavo su lietu
viais.

Paskutinę dieną atsisveiki
no su savaisiais, paprašė pa
laiminti medalį ir iškeliavo 
tarnauti savo kraštui. Išvyk
damas pažadėjo nepamiršti 
ypač jaunimo, draugų vyčių 
ir k.

ŠEŠTOSIOS PASKOLOS
VAJAUS DARBAI

Philadelphijos Lietuvių 
Amerikiečių Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės Ko
miteto susirinkime aptarta ir 
6 Karo Paskolos Vajaus rei
kalai.
1. Karo Bonų vajų jau pra

dėjome masiniame susirin
kime, lapkričio 19, pa
skelbdami, kad mes akty
viai dalyvausime tame va
juje.

2. Pradžiai pasižadėta nu
pirkti $10,000 karo bonų.

3. Karo Bonų pirkimo vajus 
bus vykdomas prie bažny
čių, kur kas sekmadienį 
pardavinėjami karo bonai.

4. Lietuvių Radijo progra
mos ves karo bonų parda
vinėjimo agitaciją.

5. Visi komiteto nariai ra
gins savo draugus pirkti 
ko daugiausia karo bonų.

6. Platesnė vajaus programa 
bus nutarta delegatų susi
rinkime.

Komitetas

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Laimėjimų knygutės platinamos per namus.
KVIEČIAME VISUS, LAUKIAME VISŲ

Šv. Jurgio Parapija
Surinkta daug drabužių

Skyrius tęsia drabužių 
rinkimą visu įtempimu. Jau 
daug surinkta, bet vis dar 
plaukia, šalia parapijos veik
laus Komiteto, kurs renka 
drabužius, su mumis tame 
rinkime sėkmingai talkinin
kauja ir p. K. žodeika, kuris 
jau daug drabužių surinko ir 
vis dar renka.

Pažymėtina, kad p. K. Žo
deika yra vienas veikėjų lie
tuviškoj veikloj. Jis yra ir 
pirmasis vicepirmininkas 
bendrame Raudonojo Kry
žiaus ir Karo pergalės Ko
mitete. Tas parodo, kiek daug 
gero gali nuveikti ir vienas 
pasišventęs žmogus.

Dalyvavo Rinkliavoj
Pagal bendrą planą, mes 

rinkome War Chest aukas 
prie savo bažnyčios. Rinklia
vos metu suaukota aukų 
virš 100.00. Per namus neda
ryta rinkliavos, bet mūsiš
kiai labai daug aukojo per 
masinį susirinkimą, kurs bu
vo mūsų parapijos ribose, 
Lietuvių Muzikalinėj salėj, 
lapkričio 19 d.

Yra Trukdytojų
Lietuvių Muzikaliuos salės 

narių susirinkime lapkričio 
15 d. buvo nemaža ginčų dėl 
visos bendros veiklos. Kai 
kurie tiek buvo drąsūs ir aki
plėšiški, kad pradėjo, tik kri
tikuoti kitų veikimą, ir pa
tys nieko nenorėjo veikti.

Šis klubas visuomet buvo 
labai patrijotiškas ir dirb
davo lietuvybei palaikyti, bet 
dabar, atrodo, susilaukė 
trukdytojų. Susirinkime 
tarta War Chest fondui 
aukoti $50.00.

Radijo programoj
Kiekvienais metais mūsų 

mokyklos vaikučių progra
ma būna lietuviškoj radijo 
valandoj, kurią sumaniai ve
da p. Antanas Dzikas. Besi
artinant Kalėdų programai, 
vaikučiai gal išpildys atitin
kamą programą.

Tai bus labai gražus daly
kas leisti vaikučiams parody
ti savo pajėgas ir padžiugin
ti klausytojus.

Kalėdų pramoga
Vaikučiai rengia Kalėdose 

savo programą. Bus labai į- 
vairi ir džiuginanti. Sako, 
Kalėdų Dėdė atvažiuosiąs 
net iš pat Lietuvos, o dova
nų būsią labai daug daug.

nu- 
pa-

DRABUŽIŲ RINKIMO 
VAJAUS PRADŽIAI

(Ant. Dziko, Bendrojo 
Fondo komiteto nario, radijo 
programos vedėjo, kalba, pa
sakyta iš WTEL radijo sto
ties lapkričio 15 d.).

Nuo lapkričio 15 d. lig 20 
dienos yra paskirtas laikas 
rinkti drabužius ir avalinę 
dėl kehčiančių lietuvių, Jūsų 
ir mano brolių ir seserų, mū
sų tautiečių. Ta rinkliava 
bus daroma po visą Ameriką, 
tarp visų amerikiečių. Bet 
mes lietuviškos kilmės Ame
rikos piliečiai privalome dau
giausia pasidarbuoti. Gal pa
klausite kodėl?

Todėl, kad mes labiausiai 
turime atjausti karo nukan
kintus lietuvius. Jie yra tikri 
pavargėliai, pusnuogiai, iš
badėję. Jų kūdikiai basi, jų 
ligonys neturi vaistų nei rei
kalingiausių gydymosi daik
tų. Bet ir visi gyventojai 
kenčia šaltį, alkį, nes namai 
sudeginti, gyvuliai išnaikin
ti, o ir patys daugumoj iš sa
vo krašto išvaryti. Jie gy
vena tarp gyvybės ir mir
ties. Jiems tinka ir šie skaus
mingi žodžiai: „Tamsios rū
sys, drėgnas oras, pilni pur
vo kambariai, šiaudų kuokš
te — mano guolis, mano 
minkšti patalai”...

Todėl jų lūpomis ir jų dė
kingumo ašarotomis akimis 
kreipiuosiuos į visus geros 
širdies lietuvius, prašydamas 
gelbėti, pridengti, sustiprin
ti, paguosti.

1. Tuoj stok į darbininkų ei
les rinkti drabužius ir ava
linę. Paduok savo vardą Ko
mitetui, kad nori dirbti ir 
gausi įgaliojimą.

2. Surink visus savo dar 
galimus dėvėti drabužius ir 
avalinę, ir atnešk į artimiau
sią vietą drabužiams rinkti.

3. Paprašyk savo pažįsta
mus ir nelietuvius, kad ir jie 
paaukotų lietuviams šelpti.

4. Ragink visus kitus, kad 
ir jie atliktų savo dalį, kad 
ir jie aukotų ir dirbtų dėl 
nukentėjusių lietuvių.

Šiuo pranešimu atidarau 
Drabužių Rinkimo vajų nu- 
kentėjusiems Lietuviams 
šelpti. Philadelphijos Lietu
vių Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komitetas pa
ėmė ir tą šventą darbą dirb
ti. Su visų Jūsų pagelba ir 
Dievo palaima, mes tikimės 
atlikti tą artimo meilės už
davinį sėkmingai.

JAU RUOŠIASI MINĖTI 
LIETUVOS ŠVENTĘ

Lapkričio 16 d. įvykęs 
Raud. Kryžiaus Karo Perga
lės Komiteto susirinkimas 
pasiūlė minėti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę drau
ge su Lietuvių Muzikaline 
Sale. Šis sumanymas bus pa
siūlytas delegatų susirinki
me, kad tinkamai šiai šventei 
prisirengtų.

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ

Kai dabar Philadelphijoj 
taip sėkmingai eina drabužių 
ir avalinės rinkimo vajus lie
tuviams šelpti, tai atsiranda 
ir tokių, kurie nori tuo apga- 
vingai pasinaudoti. Jie eina 
po namus ir prašo lietuviams 
drabužių, nieko neminėdami, 
kad jie renka ne lietuvių 
Bendram Komitetui, bet ki
tam kam.

Kai kurie nežinodami ir 
lieka apgauti, ir atiduoda sa
vo drabužius ne ten, kur rei
kia. Štai neseniai Mrs. U. 
taip gavo daug drabužių iš 
vienos šeimos, kuri norėjo 
tuos drabužius atiduoti lie
tuviams, o dabar per apgau
lę pateko kitosna rankosna. 
Todėl visi lietuviai turi 
klaustis tikrųjų rūbų rinkė
jų, o neduotis suvedžioti 
tiems, kurie jau seniai 
ka drabužius, bet ne 
bendro darbo tikslui.

ren-
visų

Graži ir miela lapkričio svečių kunigų, 
dienelė buvo mergaičių g .įnvo kun. J. Bul
velių pametimo diena. M į, M. Kemėžis. 
tą dieną Philadelphijoj, Co 
vention Hall, per War Ch< 
Drive susirinkimą, turėjo 
lyvauti Frank Sinatra. I 
lias dienas merginos ėjo 
proto ir suko sau galy 
kaip patekti į tą susirinkii sorai Gelbėti Ko- 
Negalvojo, kaip paremti 
Chest vajų, bet kaip an 
čiau ateiti už kitas ir arei 
prislinkti prie „Frank”. |

Vienos buvo gudresnės 
kitas. Tur būt, mandriaus 
buvo tos, kurios nakvojo p 
Convention Hall ir lau 
kuomet tik atidarys du: ijme, N. J. 
kad jos pirmos galėtų b 
ten. Kitos sekmadienio ry 
dar be pusryčių ir neišmie 
jusios, skubėjo ten. 9 vai. 
te jau visa sale buvo apį 
ta kokių 20.000 merginų.: f - ■ 
ir kitos, apie 50,000, vis 
plūdo į salę. Vienos už ki 
greičiau, vienos ant kitų p ' 
damos, kad jos jau pav 
vo.

Apie 2 vai. jau buvo me 
nų jūra apsupusi salę,’ir 
ti policija negalėjo praeit 
įleisti žmonių į salę.

Nežinia kaip ir „Frai, 
ten pateko. Gal ir jam t kviečiamas 
lėktuvu skristi ir paras: 
tiesiog į salę nusileisti,] 
visi keliai buvo apgulti < 
tų ir susidomėjusių mer ■ 
čių. Jei tik jos būtų paiJf^N. J, 
čiusios ten jį, tai jokiu b__
jis nebūtų patekęs į salę ^koncertas 
sa salė būtų turėjusi nūs !1UŠV j 
ti, o tie, kurie lauke b . . T, 6, 
tie būtų laimėję Sinatrą 0 0 u^°

Bet Frank pateko i 3 
bet vis negreit pasirodi 
savo programa. Ką vei 
merginos? Jos ėjo iš 
jauno protelio. Ar gie< 
ar miesto galva — ma; 
kalbėjo, ar kita svarbi 
grama buvo vykdoma, joL, - - 
cypė ir šaukė „Mes no Stuko 
Frank”. Ir taip per dvi vi kaip nuo- 
di. Programos vedėjo J- Stuko 
neklausė, jis buvo bejėgi ^pastangoms, 
galsiakalbiai buvo užtrei 
mi jų triukšmo. Jaun 
dalyvės viską pamiršo 
šaukė ir šaukė „į 
Frank!” Kas pasidarė, 
jis pasirodė!... Negirdėtfcė’ Sugiedoti 
tūkstančiai cypiančių Ii Lietuvos him- 
nustelbe visa kitą. Ir tž 
sėsi visą laiką, kol F į, Rfl. 
dainavo visiems zin it.h . ,
daineles Ilgai, ilgai ne 
jo jo paeis i. ck,Stulas. Jis

Ką mąstė Frank? Ga ta paaiškin- 
sakys kitą sykį. Lauki atlikt, pa. 
O gal atsilieps ir merg.*1 
kodėl jos jį taip dievina

^svečių kunigų,

if, M. Kemėšis.
prakalbos

( j j i, sekmadienį, 
popiet, parapijos 
į svarbios prakal
bs reikalu. Jas

kalbėtojai bus 
įkštas ir redakto- 
uRLaučka.
jbetho ir apylin- 
■jj kviečiami atsi-

alyvavę parapijos 
i maloniai prisi- 
metinę pramogą.

jšv. Henriko par., 
Jaitis iš Ramsey, 
illai, pranciško-

ą Nekalto Prasi
dės proga, praši
ai 30 d. Ją ves 
dėtikalnis, jėzui-

klebonas, kun. M.

retos Šv. Andrie- 
i. Henriko parapi-

programos „su- 
J aortas, kurį ruo-

Radijo klubas ir

k(i a pasisekė įvai- 
-jiais. Svarbiau- 
itsilankė per 600 

ii rodo, kaip 'pla-

pradėta labai 
sceną įžygiavo 

kavomis neši- 
parfc amerikoniškų 

> įžygiavo ir lie-

DAUG SURINKO

pasakė „Rū-

Renėje, apie 
apie nuo

gti lietuviškoje

Katalikų vyskupų pas 
am ri va liti vilt mir, Ir o v/tam drabužių nuo kan 

kentėjusiems Europoje 
juje, Amerikoje surink 
500 tonų.

Francisco Franco, 
jos valdytojas, kviečia 
rikiečius atvykti į Is 
ir pamatyti tos šalies 
tį. Jis kaltina komunis 
Rusiją kėlime suiruči 
šaly.
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Jnkos pergalei 
, mūsų tė- 

tyriklausomybę

KVIEČIA ATVAŽIU

— Prieš 50 metų, 18 
rugs. 20 d., mirė gars 
talikų mokslininkas G. 
Rossi, senienų tyrinę 
archeologas, kurs visa
šaulyje sukėlė didelį s 
mėjimą tyrinėjimu kril 
nybės senobinių liekant,

Pasirodė „Rū- 
choras, kurį 

^kščių, lietuviš- 
pasipuošu- 

Chorui vado- 
o pianu mik- 

į. ja L. Sime- 
dainuoja 

Nkiai ištarda- 
žodžius, su

ė ir Kear- 
Jbo vyrų cho- 

vedamas.
12 vyrų. Kas 

Į prieš metus, 
.. kokią didelę 
jas padarė J. 
Se!

Į merginų ir 
dviem atvė

so dainuoti
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ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
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Mt
su

;
lr tarp DtiWA ‘ ®irmavone 
labai A ,kriči0 19 d‘ 

rilo lietuvių baz

Dovanų stotys.

50,000

. Petro 
rilo lietuvių bažnyčioje 
Jirmavonės suteikimas, 
nkęs vyskupas Boland 
ė Sutvirtinimo Sakra- 
į 131 asmeniui (69 mo- 
62 vyrai). Visos iškil- 
praėjo labai gražiai, 
is, muz. J. Žilevičiaus 
rybėje, įspūdingai gie-

namus.

VISŲ

mes labiausiai 
i karo nukan- 
s. Jie yra tikri 
msnuogiai, iš- 
ūkiai basi, jų 
vaistų nei rei- 
ydymosi daik- 
isi gyventojai 
Ikį, nes namai 
uliai išnaikin- 
augumoj iš sa- 
aryti. Jie gy
vybės ir mir
ta ir šie skaus- 

„Tamsios rū- 
iras, pilni pur- 
Šiaudų kuokš- 
guolis, mano 

i”...
jomis ir jų dė- 
otomis akimis 
į visus geros 
is, prašydamas 
igti, sustiprin-

Gniį.
taelė
vėlių vo daug svečių kunigų, 
tą diena tuvių buvo kun. J. Bal- 
vention^ ’ kun- Kemėžis.
Drive Prakalbos

hodžio 3 d., sekmadienį,.. -0 aodžio 3 d., sekmadienį,
vak P°Piet> parapijos 
(įvyks svarbios prakal- 
jetuvos reikalu. Jas 
a Lietuvai Gelbėti Ko-

proto ir jį,;

Chest vujį į Įas.
čiauateitiĘį. hai kalbėtojai 
pnslmkti^

Vienos!®;:
kitas. Turį

bus
K. Pakštas ir redakto- 
Juozas B. Laučka.
ii Elizabetho ir apylin- 

buvotos.b' fetuvia-i kviečiami atsi- 
Conventi® į iti.
kuomet d į-----------------
Convents $

kad jos 
ten. Kitos 0 
dar be Įė
jusios, shiėų

Visi dalyvavę parapijos 
rienėje maloniai prisi- 

te jauvissĮ i šią metinę pramogą, 
•takoki įų tarpe buvo kun. Dr. 
ir kitos. 10 gan iš šv. Henriko par., 
plūdoįaĘū: J- Stašaitis iš Ramsey, 

., kun. Mai, pranciško-
plūdoįsįfj 
greiouw 
damos, hipi 
vo.

ApieM,i! šventės proga, praši
nu jūraipo 
ti polidjaąĖ! 
įleisti to

Neambi!
ten pateko, iki 
lėktuvu ifati 
tiesiog j sis 
visi tetoj tai 
tų ir - 
ąjaSji Newark, N. J 

r ? bvi m čiusioetap | ---------

sasalet-

Novena, Nekalto Prasi-
į darbininkų ei- 
bužius ir ava- 
;avo vardą Ko- 
nori dirbti ir
ną.
ūsus savo dar 
i drabužius ir 
ešk į artimiau- 
južiams rinkti. 
: savo pažįsta- 
vius, kad ir jie 
iviams šelpti. į

lapkričio 30 d. Ją ves 
Pr. Aukštikalnis, jėzui-

Mūsų klebonas, kun. M. 
ėžis, dažnai kviečiamas 
m į vietos Šv. Andrie- 
ir Šv. Henriko parapi-

savo dalį, kad 
ir dirbtų dėl 

lietuvių.

Šimu atidarau 
kimo vajų nu- 

Lietuviams 
elphijos Lietu- 
o Kryžiaus ir 

i Komitetas pa
ltą darbą dirb- 
ūsų pagelba ir 
i, mes tikimės 
imo meilės už- 
gai.

ūko radijo koncertas
i pkričio 19 d. šv. Jurgio 

ti, o tiek; )S salėje įvyko Jokūbo 
- . ! o radijo programos „su-tie būtų

Bet ftri? mo” koncertas, kurį ruo- 
bet visęs! 
savo 
merginos’ ■ mcertas pasisekė įvai- 
jauDO 
ar miesto 
kalbėjo,ori3’ |ų. Tai rodo, kaip pla-

tūtos” Radijo klubas ir 
as.

atžvilgiais. Svarbiau-
- į jį atsilankė per 600

ASI MINĖTI
5 ŠVENTĘ

16 d. įvykęs 
is Karo Perga- 
• susirinkimas 
i Lietuvos Ne
is šventę drau- 
ūų Muzikaline 
tnymas bus pa
latų susirinki
mai šiai šventei

yra mėgiama J. Stuko 
o programa, ir kaip nuo- 

Frank'.Irtt??, aai pritariama J. Stuko 
jį p^- Rriško darbo pastangoms.

Dgrama pradėta labai 
dingai. Į sceną įžygiavo 
•nieriai vėliavomis neši- 

dalyvės M kelių amerikoniškų 
"navų drąsiai žygiavo ir lie- 

ška trispalvė. Sugiedoti 
s him-

cypė ir

neklanse.^ 
galsiak^'^ 
mi jų

šaul’ė ir y

!rikos ir Lietuvos 
tūkstan® 
nustelbė^, 
sėsi visa \ 
dainavo 
daineles. ■ 
jojop^

Frail’Kį

S APGAVIKĘ

Philadelphijoj 
i eina drabužių 
kimo vajus lie- 
, tai atsiranda 
nori tuo apga- 
idoti. Jie eina 
ašo lietuviams 
d neminėdami, 
a ne lietuvių 
itetui, bet ki-

daugiau, nei programoje bu
vo numatyta.

Koncerto solistais buvo 
Genovaitė Vitaitytė, Lionė 
Juodytė, karys Stasys Urbo
nas ir L. Simelevičiūtė. Be 
to, G. Vitaitytė ir L. Juodytė 
sudainavo duetą. Visus so
listus publika priėmė ir pa
lydėjo labai šiltai.

Gerokai publiką suįdomino 
„štukorius”, magikas Hu- 
ghie Fitz su savo smarkiai 
išlavintu šunimi. Jis parodė 
visokių „triksų”.

„Amerikos” redaktorius 
pasakė kalbą apie šios dienos 
svarbiuosius klausimus ir 
lietuviškosios visuomenės 
darbus. Kvietė visus stipriai 
remti bendruosius Amerikos 
lietuvių darbus, ypač Bend
rąjį Lietuvai šelpti Fondą.

J. Stukui savo linkėjimus 
pareiškė buvę radijo progra
mų vedėjai J. Giraitis ir St. 
Pocius ( jis įteikė Stuko pro
gramai paremti savo dovaną 
— $25.00).

Koncerto programa baigta 
merginų choro dainomis ir J. 
Stuko padėkos žodžiu.

Žmonių buvo atvykę iš į- 
vairių miestų ir miestelių. Iš 
Brooklyno gausiai dalyvavo 
Šv. Monikos našlių draugijos 
narės. Daug buvo iš Newar- 
ko, Harrisono, Kearny, Eli
zabetho, Bayonnės, Paterso- 
no, Lindeno ir kitur. Net iš 
Port Washington, L. I., N. Y. 
buvo atvykusių — Mar. Ru
sienė su abiem dukrelėm. Pu
blikos stambią dalį sudarė 
jaunimas.

Po programos sekė pasi
linksminimas.

Programa tęsėsi tris valan
das su kaupu, be jokios per
traukos, bet visi gražiausiai 
savo vietose išsilaikė. Tai ro
do, kad programa gausiai pu
blikai patiko.

Visi sveikino darbštųjį Jo
kūbą Stuką ir linkėjo jam 
sėkmingai vesti radijo pro
gramą, skleidžiant lietuviš
ką žodį, lietuvišką dainą, lie- 

i tuvio lietuviui meilę. Geriau
sio jam pasisekimo!

T. P.

Paterson, N. J.
L. Vyčių laimėjimo vaka

ras bus šį sekmadienį, lap
kričio 26 d., par. salėje. Pra
džia 7 vai. vak. Bus labai į- 
domių dovanų.

angos žodį pasakė „Rū- 
radijo dr-jos pirm. J. 

Žilionis. Programos vedė- 
luvo Jokūbas Stukas. Jis 
ikė karštą žodį, paaiškin
tas apie savo atliktą pa- 

apiekariuomenėie’
n i ats® Imgą atleidim4> aPie nuo’ 
9j-i Asji^ ^orą dirbti lietuviškoje 
--' - ^floje, aukojant visas pa-

tam^f
kentėju^
juje,***
500 m

kodėl jos ji'■*

AMERIKA

PUPOS

S.

ir

O.

New Haven, Conngruodžio mėnesį.
ne-

Kun. K. E. Paulionis, Iždininkas

Marianapolis

su-

Sem., Rochester, N. Y.

nu-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Bridgeport, Conn.
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia
Notary Public

EVergreen 8 - 9770 Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

M.

draugijos 
tinkamai

sparčiai 
pasidar- 

Girdėjau,

Senas buvo jau senelis; 
Tupinėjo, kaip genelis. 
Labai pyko, labai iršo, 
Apie pupas užsimiršo.

— Sumindytos, sudraikytos, 
Visos pupos nuraškytos!... 
Senis pyko, vaikus barė, 
Kam jie žalą darže darė.

— Nu, palaukit! Rytoj dieną 
Nusitversiu, tarė, vieną! 
Aš jam kailį kaip to genio 
Nuruožuosiu lazda senio!...

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Visos 
ruošiasi 
buoti bazaro metu, 
bus įvairių pasilinksminimų,
gražios muzikos, programa, 
ir gražių dovanų. Tikimės 
penkių kalakutų atskridimo 
iš kažkur.

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Aukos surinktos nuo Spalių 1 iki Lapkričio 6 d.,
1944 m. (anksčiaus spaudoje paskelbta) $ 635.32

Aukos gautos nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 20 
d., pasiųstos į New York War Fund:

5

Rochester, N.
Apie maj. Bartašių

Vietinė spauda turėjo pla
tų aprašymą apie majorą 
Jack S. Bartašių, dalyvavu
sį keliose svarbiose kautynė
se įvairiuose frontuose.

Majoras .J. S. Bartašius 
yra kilęs iš šio miesto. Jo tė
vas, Juozas, gyvena Dudley 
St., visai arti mūsų bažny
čios. 1936 m. jis baigė Ro- 
chesterio universitetą, 1938 
m. — Harvardo prekybos 
mokyklą. Po to gyveno New 
Yorke, kur dirbdamas įsto
jo į kariuomenę dar prieš 
Perlų Uosto užpuolimą.

Kariuomenėje, kaip mokąs 
prancūzų, ispanų ir italų kal
bas, buvo paskirtas į „intel
ligence” mokyklą, iš kurios 
išėjo leitenantu. Netrukus 
jis atsidūrė šiaurės Afriko
je, kur jis tapo artimu 3 di
vizijos vado generolo Trus
cott štabo nariu.

Neseniai majoras Barta
šius buvo atlėkęs iš Pary
žiaus į Washingtoną, kur jis 
turėjo svarbų pasimatymą su 
generolu Marshall, kariuo
menės štabo viršininku.

Sicilijos kautynėse maj. 
Bartašius visą laiką buvo 
arti savo generolo. Po to se
kė Salerno, Anzio, Pietinė 
Prancūzija. Visur aršiausio
se kautynėse buvo šis lietu
vis majoras. Jam teko pažin
ti generolus Marshall, Eisen
hower, Patton ir kitas įžy
mybes. Jis matė šimtus ir 
tūkstančius vokiečių belais
vių.

Linkime mūsų majorui 
trukus tapti pulkininku.

Good luck, Major!
J.J.R.

jungtis į vienybę ir gausio
mis aukomis remti Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondą, kuris rūpinasi ir dar
buojasi suvargusių Lietuvos 
žmonių sušelpimu.

D-ro Vileišio prakalbai pa
sibaigus, buvo trumpa per
trauka, kurios metu buvo 
renkamos aukos. Surinkta 
$77.00. Gana daug vietos lie
tuvių įsirašė BAJLF 11 sky
riaus nariais, užsimokėdami 
skirtas duokles. Pabaigoje 
Dr. P. Vileišis atsakinėjo į 
duotus klausimus.

Aukojo: $25.00 Šv. Rožan
čiaus draugija; $4.00 Felik
sas Trijonis; po $2.00 — My
kolas Točionis, Vincas Važ- 
nis, Marcelė Janušonienė, 
Bronė Mičiūnienė, kun. A. 
Tamoliūnas; po $1.00 Kaspa
ravičius, Spudulienė, Danise- 
vičius, K. Savickienė, A. Ar- 
maitis, St. Rudnickas, J. Las- 
tauskas, O. Wunsch, Ch. 
Young, O. Jankauskienė, EI. 
Žaliauskienė, Mar. Riktorai- 
tienė, P. Šimkienė, J. Jakie- 
nė, O. Balčiūnienė, O. Juno- 
kienė, J. Turskis, A. Pavasa
ris, M. Nevulis, EI. Lenkie- 
nė, Fr. Narcum.

Kas buvo, kas nebuvo, bet, 
ačiū, Dievui daug buvo at
silankiusių Sodaliečių paren
gime ir „Bake Sale”. Visos 
Sodalės nuoširdžiai pasidar
bavo ir rinko aukas bei do
vanas, todėl ir pelno liko ne
mažai — $142.25.

Jos visos dabar žada dirb
ti bazarui, kuris įvyks mūsų 
parapijoj

B.

Gruodžio 3 d. prasidės re
kolekcijos, kurias ves kun. 
Dr. Ant. Bružas, M. S. Pa
maldos vakarais bus 7:30 vai.

Lietuvai Šelpti Fondo Pa- 
tersono skyriaus susirinki
mas bus gruodžio 3 d. 2 vai. 
popiet, par. salėje. Kviečiami 
atsilankyti visi, kurie nori 
šiai svarbiai organizacijai 
priklausyti.

Lietuvos žmonėms drabu
žių surinkta apsčiai. Labai 
stambus siuntinys jau per
duotas Fondo sandėliu, 
Brooklyne.

J. Jokubavičius

Ant rytojaus vaikai dieną 
Šliaužė pupose po vieną, 
Ir per sargą labai baisų 
Nebeliko pupų vaisiaus.

K. Aleknavičius

lietuviškų dainų programa, 
o vėliaus — šokiai prie gero 
orkestro.

Visi turėtumėt atsilankyti 
į šį vakarą. Visas pelnas ski
riamas parapijos naudai.

Teko nugirsti, kad šį se
zoną bus ir naujybių tarp 
Connecticut chorų. A. Stani- 
šauskas susitarė pasikeisti 
vaidinimais su Waterburio 
parapijos choru, komp. A. 
Aleksio vedamu. Tuoj aus bus 
nustatytos dienos.

Jaunimas galės savo vaidi
nimo ir dainavimo gabumus 
pasirodyti ir kitų gabumus 
pamatyti. Dienos bus vėliaus 
praneštos.

Studentij kuopa
Lapkričio 17 d. įvyko 

sirinkimas, kuriame dalyva
vo visi kunigai, profesoriai 
ir visi lietuviai berniukai.

Kuopos globėju sutiko bū- (timore, Md. ir šv. Bernardo Į 
ti kun. J. Petrauskas.

Valdybon išrinkta: pirm.
Petras Žarkauskas, vicepirm. 
Jonas Šidlauskas, rašt. V. Ei
dintas.

Buvo nutarta sudaryti lie
tuvišką chorą ir dramos ra
telį.

Šiemet susirinkimai įvyks 
kas pirmą mėnesio pirmadie
nį.

Buvo nutarta, kad būtų 
lietuviškų laikraščių rekrea
cijos kambaryje.

N. Y. Karo Fondo Lietuviu Komiteto 
Surinktu Auky Apyskaita

ŠV. JURGIO PARAPIJOS:
Jonaitis, šeima, Woodhaven, $5.0Q
Ginaitis šeima, Woodhaven, 5.00
Bagdonų šeima, 2.00
Surinkta Mrs. Stella Licata, 13.00 1Mikolas ir Veronika Vaičiūnai, 3.00
Aleksandras Spaičys, 2.00 G®

Maldeikų šeima, 3.00 33.00

APREIŠKIMO PARAPIJOS:
Juozas Stankevičius, $5.00 $ 5.00 ■ <

ATSIMAINYMO PARAPIJOS, MASPETH:
Kun. Jonas K. Balkūnas, $ 5.00
Švento Rožančiaus Draugija, 10.00
Švento Vardo Draugija, 5.00 $ 20.00

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE:
• i

250-toji Kuopa, Maspeth, $ 5.00 "S?

152-ji Kuopa, 5.00
38-toji Kuopa, 25.00

$ 35.00
KITOS AUKOS: j

Švento Jurgio Draugija, Brooklyne $ 25.00 •

Pranas Lavinskas, Brooklyne, 2.00
Marcelė Putinienė, Brooklyn, 2.00
Lietuvių Legijono, Dariaus-Girėno Posto, No. 1, 20.00
Lietuvių Atletų Klubas, Brooklyn, 32.00

32.00
Šv. Vincento Draugija, Maspeth, Draugijos Auka ir 
surinkta nuo narių per Petrą J. šlapiką, 
Lietuvių Piliečių Klubas, Maspeth, auka nuo Klubo 
surinkta nuo narių per Petrą J. Šlapiką 
Lietuvių Tautininkų Klubas, Brooklyn, 
Daugiau pelno nuo Lapkričio 5 d. koncerto '

49.50
80.00
31.65

Iš viso aukų ir koncerto pelno išsiųsta į New York
War Fund, 57 William Street, New York, N. Y. $1002.47

Belgai Suvaldo 
Komunistus

komunistai Belgijoje sudaro 
labai silpną jėgą. Jie dabar 
naudojasi sunkia darbininkų 
padėtimi. Manoma, kad per 
du mėnesius vyriausybei pa
siseks aprūpinti darbininkus 
darbu.

Rūbij Vajus
Visi lietuviai ir visi vietos 

gyventojai yra susidomėję 
šelpimu mūsų nuvargintų 
brolių ir seselių Lietuvoje ir 
kituose kraštuose. A. Vokie- 
taitienės rūpesčiu, per vieti
nę radijo stotį kiekvieną va-

Klierikai P. Pranokus ir P.j^^ Vra kviečiama paremti 
Matulis buvoTKrvažiavę iš Lietuvai rūbų rinkimo va- 
Šv. Marijos Seminarijos, Bal-

Kun. E. Gradeckas kreipė
si pas visus vietinius klebo
nus, prašydamas paramos. 
Ponia Alf padarė gražią rin
kliavą, kuri atnešė didelę pa
galbą. Mūsų šelpos skyriaus 
korespondentė ir kitos dar
buotojos uoliai darbuojasi, 
kad vajus būtų sėkmingas. 
Mūsų vyrai ir neatsilieka: 
Kazokas, Gutauskas, Kripai- 
tis dirba ir į skrynias krau
na. Juzė Dičkienė yra uoli 
skatintoja ir pagelbininkų 
rūbų vajui organizatorė. Mū
sų klebonas pilnu pasiryžimu 
ragina visus neužmiršti 
šio naudingo vajaus.

Kas dar turi atliekamų rū
bų, neužmirškite atnešti į pa
rapijos salę. Jei neturi dra
bužių, gali prisidėti pinigi
ne auka, kuri bus sunaudota 
persiuntimui drabužių į san
dėlį.

Briuselis. — Belgijos vy
riausybė pravedė nutarimą 
nuginkluoti buvusio pože
mio judėjimo dalinius. Vy
riausybė nenori, kad šalia 
kariuomenės ir policijos veik
tų privačių piliečių ginkluo
ti daliniai. Įsakyta iki lapkri
čio 18 d. atiduoti ginklus.

Kiekvienam buvusiam po
žemio kovotojui pažadėta 
duoti 1,000 frankų dovana ir 
vieta kariuomenėje.

Šiam vyriausybės nutari
mui griežtai priešinasi ko
munistai ir dalis kairiųjų so
cialistų. Atrodo, kad jų prie
šinimasis bus nugalėtas, nes

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— 8150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Visi parapijiečiai 
džiugo pamatę naujų mūsų 
naujos statybos planų pa
veikslus bažnyčios prieangy.

Viename paveiksle mato
me gražią, labai reikalingą 
kleboniją, o antrame — gra
žų, didelį modernų namą su 
parašu: „Lithuanian Cen
ter”. Laukiame karo pabai
gos, ir statybos pradžios. 
Džiaugias parapijos jauni
mas, nes jų svajonė išsipil
dys.

Dieve, duok sveikatą ir il
gą amžių mūsų klebonui kun. 
M. Pankui, kad jo troškimai 
ir sumanymai išsivystytų jo 
tėviškoj priežiūroj.

Lapkričio 17 d. visi Ma- 
rianapolio studentai susirin
ko išklausyti šventų mišių ir 
priimti Šv. Komuniją už vė
lę studento Raimondo Bra
zausko, kuris mirė karo lau
ke.

Raimundas Brazauskas 
mirė ligoninėje nuo žaizdų 
gautų Italijos fronte.

Jis baigė Marianapolyje 
aukštesnę mokyklą 1943 me
tais, su aukščiausiais pasi
žymėjimais moksle. Raimun-1 
das buvo veiklus berniukas 
misijų kuopelėje, geras lie
tuvis.

Misijų kuopelė taip pat už
prašė už Raimundo vėlę mi
šias, kurios buvo atlaikytos 
lapkričio 18 d.

Raimundo brolis Algirdas 
dabar mokosi Marianapolyje.

Petras Žarkauskas

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Moterų Sąjungos 33 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą lapkričio 19 d. Korta- 
vimo pramoga, įvykusi po
nios Case namuose, davė pel
no $32.35.

Tame vakarėlyje pagerb
tos naujos narės, kurios pri
sirašė prie kuopos 1943 ir 
1944 metais. Kuopos pirm. 
M. Jokubaitė įteikė po gra
žią rožę, pasveikindama kiek
vieną ir linkėdama mūsų 
kuopoj ilgus metelius pasi
likti. Kalbas pasakė ir kuo
pos vicepirm. S. Tamulienė, 
finansų rašt. M. Ramanaus
kienė, kuriai įteikta rožė už 
prirašymą daugiausia naujų 
narių, sąjungietė A. Pilvelie- 
nė, K. Valičkienė, P. šilins- 
kienė, J. Šilkienė ir viešnia 
iš Worcester, Mass., Ona 
Karpavičiūtė.

Sąjungietės reiškia gilią 
užuojautą savo narei Micha
linai Radavičienei dėl jos sū
naus mirties karo lauke. Už
prašė Šv. Mišias jo intenci
ja. Tegul gerasis Dievas su
stiprina liūdinčius tėvelius ir 
suteikia Zenono sielai amži
ną ramybę danguje.

Drabužių Lietuvai rinkimo 
vajus užsibaigė. Jis šimtu 
nuošimčiu pavyko geriaus, 
negu buvo manoma. Komite
tas labai puikiai pasidarba
vo. žmonių nereikėjo ragin
ti drabužius aukoti, bet pa
tys nešė ir vežė į parapijos 
salę. Aukojo ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučiai. O vakarais 
vyrai ir moterys krovė į dė
žes, kurios tuojau išsiųstos 
į sandėlį.

Už šį darbą Lietuvos žmo
nės bus dėkingi, o mūsų ko
lonijai už greitą darbą yra 
tikrai garbė. Klebonui kun. 
J. V. Kazlauskui už porai sa
vaičių salės davimą šiam 
garbingam lietuvių tautos 
darbui, Bendro Šalpos Fon
do Bridgeport© 8 skyrius yra 
dėkingas.

Amsterdam, N. Y.
gas Amerikos pergalei 
ėti ir Lietuvai, mūsų tė- 
žemei, nepriklausomybę 
voti.

iausia pasirodė „Rū- 
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ngą šis choras padarė J. 
inčiaus rankose!

Lbu šie chorai, merginų ir 
dainavo dviem atve- 

. Abiem teko dainuoti

Pasveikino prezidentą
Vietos lietuvių organizaci

jų vardu nusiųsta preziden
tui Rooseveltui tokio turinio 
sveikinimo telegrama:

The committee of Lithua
nian organizations of the Ci
ty of Amsterdam, New York 
received the news of your re
election with great satisfac
tion and pledge their utmost 
cooperation in the War Ef
fort so that a speedy and 
lasting peace may be achiev
ed.

We have every confidence 
that you will do all in your 
power to assist the Republic 
of Lithuania to regain the in
dependence it so honorably 
held and which it so eagerly 
seeks.

Chairman Anthony Lukšis 
Secretary Sadie Kisel”.

New Britain, Conn.

Pašalpos prakalbos
Lapkričio 19 d. 4 vai. po 

pietų, BALF 11 skyriaus pa
stangomis surengtos prakal
bos Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėje.

Pirm. A. Mičiūnas pakvie
tė kalbėti kun. M. A. Pankų, 
kuris gražioje savo kalboje 
nušvietė vargingą Lietuvos 
padėtį ir ragino nesigailėti 
aukų nukentėjusiems nuo ka
ro lietuviams sušelpti ir Lie
tuvos laisvei pelnyti.

Dr. P. Vileišis savo kalbo
je nurodė reikalą visiems

Lapkričio 26 d. bus mūsų 
parapijos choro metinis kon
certas ir vaidinimas. Bus vei
kalas „Trys Mylimos”, iš Lie
tuvos kaimiečių gyvenimo. 
Tai labai juokingas vaidini
mas, kuriuo galėsite tikrai 
pasigėrėti. Taipgi bus gražių

___ ______

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street, 
Middle Village, L. I., N. Y.
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BAZARAS
GRUODŽIO - DECEMBER 9-10 d., 1944
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
So. 4th and Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.
Bazaro atidarymas — gruodžio 9 d., šeštadienį, 

7 vai. vakare.
Sekmadienį, gruodžio 10 d., bazaras bus atdaras 

nuo 4 vai. popiet.
Bazare bus daug įdomių daiktų, gražiai įrengtų 
laimės skyrių. Nieks neliks alkanas ar ištroškęs 
— veiks gera valgykla.
Bazaro Rengimo Komisija nuoširdžiai kviečia 
"Amerikos" skaitytojus ir visus jų pažįstamus 
atsilankyti.

Aplankykite bazarą nors vieną vakarą!

V. Višniauskienė, U. Janušie
nė, A. Dulkienė, St. Subatie- 
nė, J. Gražienė, K. Baltrušai
tis, M. Mikolaitis, J. Butkus,
O. Rimidienė, A. Tvaskienė,
P. Montvila, M. Šertvytienė, 
M. Vizbarienė,

Daugiau susirinkimų baza- 
ro komisija nebeturės. Na
riai pasiskirstė pareigomis, 
kas, ką ir kada atliks.

Dovanų daiktais žadėjo A. 
Pažereckienė, A. Tvaskienė, 
K. Baltrušaitis, V. Višniaus
kienė, J. Staškienė, A. Kivi- 
tienė, St. Subatienė, O. Pet- 
rulionienė, V. Žemantauskas.

Duok, Dieve, kad tik sek
tųsi viską geriausiai atlikti.

Sekretorius

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko Apskrities mėnesinis

MOK. A. KRUŠINSKAITĖS 
SUTUOKTUVĖS

BAZARO FRONTAS JUDA!

Angelų Karalienes 
Parapija

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Brooklyno

Šį sekmadienį, lapkr. 26 d., 
Amžinojo Rožančiaus draugi
jos narės eis bendrai prie Šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Po mišparų (4 vai.) bus pro
cesija ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Po pamaldų, 
parap. salėje bus svarbus su
sirinkimas.

Labai svarbu, kad visos 
narės dalyvautų pamaldose ir 
susirinkime.

Lapkričio 30 d., ketvirta
dienį, mūsų parapijos bažny
čioje prasidės novena prie 
Švč. Pan. Nekalto Prasidėji
mo. Novenos pamaldos bus 
rytais ir vakarais. Rytais 9 
vai. mišios ir pamokslai; va-

susirinkimas įvyks penkta- kare 7:30 vai. maldos ir pa-
mokslas.

Novenos pamaldas ves Tė- 
i vas Ant. Mešlis, S. J. Parapi-

dienį, lapkričio 24 d., 7:30 
vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje.

Visi atstovai ir draugijų jiečiams bus gera proga pa
veikė jai maloniai prašomi 
dalyvauti.

..Valdyba

Lapkričio 18 d. kleb. kun. 
J. Aleksiūnas davė šliūbą Ka
zimiero ir Antaninos (Jo- 
mantaitės) Krušinskų jau
nesniajai dukrelei Antaninai 
—Juozefinai su Ralph H. 
Smith.

Mokytoja Antanina (Kru- 
šinskaitė) Smith yra baigusi 
Maxwell Teachers Training 
School ir Brooklyn College 
su Bachelor of Science (in 
Education) laipsniu. Ji da
bar yra mokytoja Queens ap
skrityje.

Sgt. Ralph H. Smith yra 
baigęs Union College, Sche
nectady, N. Y. ir studijavęs 
John Hopkins universitete, 
Baltimore, Md. Prieš įstoda
mas kariuomenėn, jis buvo 
High School mokytojas. Da
bar tarnauja armijos Intelli
gence dalinyje.

Po vestuvių jaunavedžiai 
išvyko savaitei „medaus mė
nesio”, o po to grįš į savo pa
reigas apsigyvendami pas 
jaunosios tėvelius Woodha- 
vene.

Linkime jiems daug lai
mės.

„Amerikos” bazaro rengi
mo komisija lapkr. 19 d. tu
rėjo savo antrą susirinkimą, 
įvykusį Angelų Karalienės 
par. salėje. Jis buvo labai 
gausus (atsilankė 35 nariai), 
trumpas, gyvas ir atsakęs į 
dienos reikalavimus.

Komisijos nariai pranešė, 
kad draugijose bazaro rengi
mas susilaukia nuoširdaus 
palankumo. Kelios draugijos 
jau pasižadėjo parūpinti į- 
vairių dovanų. Moterų S-gos 
30 ir 35 kuopos paskyrė pini
gines dovanas, o 24 ir 29 kuo
pos ruošia brangias dovanas 
daiktais.

Bazaro rengėjai nustatė 
savo darbams tokią progra
mą: gruodžio 6 d., trečiadie
nį, vyrai pastatys Angelų Ka
ralienės par. salėje parapijų 
draugijų skyrius — būdas; 
gruodžio 7 d., ketvirtadienį, 
moters susirinks išpuošti 
skyrių; gruodžio 8 d., penk-

LIETUVIŲ SVARBŪS 
SUSIRINKIMAI

simelsti už esančius kariuo
menėje ir pasiruošta prie Švč. 
Pan. Nekalto Prasidėjimo 
šventės.

Novena baigsis gruodžio 
d.8

NOBELIO LAUREATAI 
BUS PAGERBTI

Gruodžio 10 d. „ Astor” 
viešbutyje įvyks didelė vaka
rienė Nobelio premijomis ap
dovanotiems asmenims pa
gerbti. Pradžia 7 vai. vak. 
Bilietas kaštuoja 5 dol. 50c. 
asmeniui. Vietas galima už
sisakyti tokiu adresu: The 
American Nobel Anniversa
ry Committee, 740 West End 
Ave., New York 25, N. Y.

Vakarienės kalbėtojų są
raše Nobelio premijos gavė
jai Sir Norman Angell, Ar
thur H. Compton, H. S. Gas
ser, Geo. R. Minot ir Geo H. 
Whipple, kongresmanas Ful
bright ir kiti.

1 d. įvyksta 
piliečių klubo 

susirinkimas.

Gruodžio
Brooklyn© 
priešmetinis
Jame bus renkama pusė val
dybos. Visų narių prievolė 
ateiti į susirinkimą ir daly
vauti valdybos rinkime.

Klubo narys

Kriaučių žiniai
Gruodžio 13 d. 7:30 vai. 

vakare piliečių klubo salėje 
bus kriaučių ACWA 54 sky
riaus priešmetinis susirinki
mas. Bus renkama didesnė 
dalis valdybos. Kiekvieno 
kriaučiaus pareiga yra teiti 
į susirinkimą ir dalyvauti 
rinkimuose.

Ko didesnis narių dalyva
vimas rinkimuose parodo na

Amerikos Raud. Kryžiaus 
lietuvių skyrius dirba ka
riuomenei bandažus pirma
dienių vakarais. Parapijietės 
prašomos talkon.

Kūgelio Balius
Gyvojo Rožančiaus 

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

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

drau-

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

• Dr. Jonas S. Naujokai
tis įstojo į kariuomenę. Jis 
jau prisaikdintas armijos 
leitenantu. Šiuo metu jis gy
dytojo pareigas ėjo Doctors 
Hospital, vienoje įžymiausių 
New Yorko ligoninių.

• Art. J. Olšauskas viešėjo 
Brooklyne, lankėsi „Ameri
kos” įstaigoje.

• Florence Bernotaitė, 
nauja WAC narė, išvyko į 
stovyklą Georgia valstybėje.

• Jonas Valantiejus, ma
rinas, viešėjo pas savo moti
ną Maspethe. Dalyvavo Wa
terbury savo giminaitės Alice 
Lopezo (Stasiliūnaitės) duk
relės krikštynose — buvo kū- j 
mu.

• Marijona čižauskienė, 
žinoma lietuvių muzikos vei
kėja ir artistė, apsigyveno 
New Yorke.

® Pranas Stankūnas lapkr. 
26 d. dainavo vienos operos 
pastatyme Providence, L. I. 
Tą dieną jis giedojo Provi
dence lietuvių šv. Kazimiero 
par. 25 metų sukakties minė
jimo iškilmėse. Jis sužavė
tas kun. J. Vaitiekūno malo
numu.

Maspetho Žinios

161 No. 6th Street

rei. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

F tai laisve 
įaktis

B
Entei
Offic<

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tol. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
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SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Serą
Ji

beth

Mt. 
sūni

Pi 
mel, 
trys

SI 
trau

Sartauskas, Zigmas 
tis, Jonas Braškys.

Lietuvai rūbai 
parapijos salėje, 
prašo Bronxe
lietuvius surasti jiems 
gią vietą drabužiams 
o klebonas parūpins 
nimą.

mėje M. Budrikienė ir Kaz. 
Brokertas. Vieną dovaną da- 

|vė Ona Kučinskienė.
Draugija New York War 

Fund paaukojo $32.00.
Iškilmingos vestuvės

Lapkričio 12 d. mūsų baž
nyčioje Elena žuramskaitė 
ištekėjo už Petro čurinsko iš 
Kearny, N. J. šliūbą davė 
kun. J. Balkūnas.

Vestuvių pokyly dalyvavo 
apie 200 svečių.

Jaunavedžiai „saldaus mė
nesio” išvyko į Miami Fla.

Susirinkimas
Piliečių klubo susirinki

mas bus penktadienį, lapkri
čio 24 d., 60-39 56 Drive, 8 
vai. vak.

Dabartiniu laiku yra veda
mas naujas karo bonų vajus, 
todėl visi nariai turėtų nu
pirkti nors dar vieną boną, 
o klubas turėtų nupirkti už 
$1,000.00 vertės, vietoj turė
ti pora tūkstančių banke ir 
negauti jokio nuošimčio.

Klubas New York War 
Fund aukojo $49.50.

Vietinis

Šv. Vardo dr-jos 
Komunija bus gruodžio 
per 9 vai. mišias. Po 
bendri pusryčiai.

cag(
lygai tai- 

dėsnius dide
lis valstybėms. 
Helis Lietuvos 
įaiptautiniuose 
Liesi teisingų
jų ta uola, ku- 

bangos, bet M 
šion 
kari 
lijos 
rie 
kieč
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men 
vo ! 
mėn 
ten 
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je t 
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Šiuo metu vykdomas 
nyčios pertaisymas, 
griautos galerijos, 
nieji vargonai. Nauji 
nai bus įstatyti po 
Jie bus iškilmingai 
tinti.— Stebuklingo Medaliko 

novena baigėsi lapkr. 20 d. 
Ją vedė kun. Fray. Visą lai
ką bažnyčia buvo pilna. Visų 
intencija buvo už par. karius.

— Lapkričio 20 d. buvo ka
rių motinų ir žmonų dr-jos 
susirinkimas. Kun. J. Balkū
nas pranešė, kad, seselėms 
pranciškietėms padedant, 

.2____ ‘ x ’ • savo gyvaTrmtr dešimtmetį. Į bus siunčiamos Kalėdų dova
nų supratimą apie demokra- Sukakčiai atžymėti, Labor nos visiems kariams. Karių 
tinį tvarkymąsi. Tie, kurie Lyceum salėje suruoštas intencija mišios bus kiekvie

no mėnesio antrą sekmadie- 
Komediją „Pasaulis be vy- ni 9 val- ryte.

rų” suvaidino O. Pastyk, U. i — Šv. Vardo dr-jos buvęs 
Bacevičienė, O. Valaitienė,! pirm. J. Benediktas dabar 
M. Strumskienė (ji ir režisa
vo), O. Kručienė, S. Žostau
taitė ir P. šimėnienė. Vaidin
tojos puikiai pasirodė.

Koncertinę programos da
lį užpildė visų mėgiamos lie
tuviško meno jėgos: artistės 
Barbara Darlys ir Anna Kas- 
kas ir art. J. Olšauskas. Pu
blika reikalavo daugiau ir 
daugiau pasirodymų!

Visa programa praėjo la
bai sklandžiai. Buvo vienas 
„siurprizas”. Niekur neskel
btas, programoje nepažymė
tas, scenoje pasirodė „Vieny
bės” redaktorius ir pareiškė, 
kad „Moterų Vienybės” dr-ja 
ir „Vienybės” laikraštis yra 
„vienas kūnas ir viena sie
la”. Apie tokį ryšį nieko ne
sako atspausdintosios kon
certo programos įžanginis 
žodis, apie tai, rodos, nieka
da nėra užsiminusios ir M. 
V. narės. Gal tai tik buvo ne
pasiruošusi© kalbėtojo iš
sprūdęs „efektui” žodis, o 
gal ir troškimas, kad taip bū
tų...

Moterų Vienybė įsteigta 
1934 m. spalių 9 d. Pirmoji 
pirmininkė buvo Kaz. Garš- 
vienė. Kitos pirmininkės bu
vo V. Buivydienė ir M. 
Strumskienė, o dabartinė — 
U. Bacevičienė.

Koncertan atsilankė per 
800 žmonių. Nuotaika buvo 
jauki, maloni.

MINĖJO DEŠIMTMETĮ

Lapkričio 19 d. „Moterų 
Vienybės” draugija minėjo 
savo gyvaVrurt
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r i vadovybes
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mai. Gerose vietose. Pa 
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ko prašo. Apdraudžiu (i 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

tadienį’ po vakarinių'pamal- nedalyvauja organizacijų su- koncertas ir vaidinimas.
x m viri Iri vinrin Ixrxrninn m tt   TN_______ 12 _ _dų, „Amerikos” bičiuliai su trinkimuose, nedalyvauja jų 

neš į bazaro vietą savo ski- vaidybų rinkimuose; jie ne
riamus ar surinktus daiktus;. ^pranta demokratinio uz-
gruodžio 9 d., šeštadienį, ba- 
zaro atidarymas — nuo 7 
vai. vak. Gruodžio 10 d., sek
madienį, bazaras bus atdaras 
nuo 4 vai. popiet.

Per abi dienas bazare veiks 
gera valgykla. Visus daly
vius skaniomis dešrelėmis, 
šviežiais kopūstais ir kitais 
gardumynais aprūpins Ange
lų Karalienės moters, A. 
Tvaskienei ir M. Vizbarienei 
vadovaujant. Bus ir rudo, pu
tojančio alučio, o tuo pasirū
pins V. žemantauskas. Tiki
masi, kad čia jam maloniai 
patalkininkaus St. Pusvaš- 
kis.

Nutarta turėti dovanų iš
dalinimo laimėjimą. Tam 
sėkmingai pravesti po pluoš
tą knygučių pasiėmė A. Pa- 
žereckienė, M. Brangaitienė,

davinio, demokratinės tvar
kos. Būkime tikri demokra
tai.

Kriaučius

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

labai

New York, N. Y

"MEMORIES of LITHUANIA"
RADIO HOUR 

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

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

Tel. MArket 2-5360

Šv. Jurgio pašelpinės drau
gijos priešmetinis susirinki
mas bus trečiadienį, gruo
džio 6 d., 7:30 vai. vak., 
Brooklyn© 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
mininkais !

Draugijos Narys

yra Pacifike.
— Korp. J. Tarnauskas 

lankėsi pas savo motiną.
— Korp. Konst. Petrulis, 

išbuvęs 4 mėnesius ligoninė
je, pasveiko ir iš Kaliforni
jos parvyksta pailsėti.

— V. Višniauskienė gavo 
pranešimą, kad jos sūnus 
Pranas, jūrininkas, yra at
leidžiamas ir parvyksta iš 
Arizonos.

— Ant. Mockevičius par
vyko iš Prancūzijos. Jis jau 
atleistas iš kariuomenės.

— Serž. Ant. Ražickas iš
vyko užjūrin.

o. p.

VIENERI METAI

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės 

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

AD. JĖZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

Lapkričio 21 d. sukako ly
giai vieneri metai nuo suor
ganizavimo Paulistų (vienuo
lių) Informacijų Centro, šis 
centras randasi 2 Columbus 
Ave., New Yorke. Patarnau
ja visiems, be skirtumo tiky
bos ir rasės, dykai.

GAUDO ŠUNIS

Nuo spalių 16 d. New Yor
ke sugauta 2,053 palaidi šu- 
nes, kurių 1,806 sunaikinta.

Šunys gaudomi, nes pasi
rodė keliolika pasiutusių, ku
rie yra sukandžioję žmones.

UŽBAIGS TUNELĮ

bus1945 m. vasario 1 d. 
atidaryta antroji dalis Lin
coln tunelio, kuris jungs New 

|Yorką su New Jersey.

K. D.

MIESTO GYVENTOJAI
NORĖJO ROOSEVELTO

New Yorko miesto gyven
tojai didele dauguma pasisa
kė už prezidentą Rooseveltą. 
Už Rooseveltą New Yorke 
balsavo 2,038,932 piliečiai, o 
už Dewey — 1,270,083.

Kariai, kilę iš New Yorko, 
taip balsavo: 175,648 už Roo
seveltą, 66,434 — už Dewey.

Sodaliečių veikla
Sodalietės išsirinko naują 

valdybą: pirm. Jos. Zembros- 
ky, vicepirm. O. Kučinskaitė, 
sekr. L. Budrytė, ižd. M. Au- 
gustinaitė, fin. sekr. Em. Ra- 
žiekaitė, tvark. Elzb. Keršu- 
lytė..

J. Zembrauskaitė išrinkta 
jau dešimtą kartą iš eilės. 
Sodalietės ne tik sveikina ją, 
bet ir dėkoja jai už atliktus 
darbus.

Gruodžio 8 d. 7:30 vai. vak. 
bus naujosios valdybos ir 
naujų narių įvesdinimas. Da
bar eina naujų narių vajus. 
Visos mergaitės, sulaukusios 
17 metų, prašomos stoti į so- 
dalietes.

Buv. sekr. Helen Unikofs- 
ky jau sveiksta. Sodalietės 
linki jai greit pasveikti.

Sodalietės dalyvaus 40 vai. 
procesijoje. Jau pradėjome 
fondą dr-jos vėliavai įsigyti. 
Verbų sekmadienį turėsime 
laimėjimą. Visos sodalietės 
platina laimėjimo knygutes.

O. Kučinskaite

Bazaro užbaigtuves
Lapkričio 19 d. prasidėjo 

parapijos bazaras. Praėjo la
bai sėkmingai. Kadangi liko 
daiktų, todėl bazaro užbaig- 
tuvės bus šį sekmadienį, lap
kričio 26 d., nuo 5 vai. popiet.

Karo bonus laimėjo Jonas 
Baranauskas (Bronx), Ceci
lia Dinan (Woodside) ir Ma
ry Gorlich (New York).

Bazare keli asmens stam
biai parėmė naujų vargonų 
fondą. Ant. Marcinkevičius 
aukojo 50 dol., Kauliai — 15 
dol., Bujanauskienė ir V. 
Šniūras po 10 dol., J. šablic- 
kai, Ben. Ramanauskai, 
peroniai ir J. Zutkis — 
5 dol.

Klebonas nuoširdžiai 
koja visiems aukotojams.

'Mes pasisa-
Josepll Vastuna ^bergždžius 

arinės sąjungos 
Real Estate Insuranc spuckyjg rieda- 

496 Grand St., Brooklyn, f sieko gero. Jis 
Tel. EVergreen 7-1670 3aė, kad pąsau- 

sistvarka, žiau- 
'•-ė ir korupcija, 
ss valstybės 
•$is savo ma-Clement Voketai

Advokatas

41-40 — 74f h St re

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

$,kad Ameri- 
j^dovybės kur
sinę organiza- 
■ sutilptų visos 
-V mažos. Jis

ir dalyvau-

A-
P°

dė

Šv. Vardo dr-jos susirinki
me į Lietuvai šelpti Fondo 
New Yorko skyrių įstojo 
kleb. kun. J. Gurinskas, kun. 
K. Malakauskas, J. Ksčenai- 
tis, J. šadreika, J. Andrie- 
jauskas, K. Kavaliauskas, J.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
x.uu, Jtzwxxxpxjwo oexx^-j, (Prie Forest Parkway Stoties)
puikiai pavyko. Dovanas lai- Į Tel. Virginia 7 -1896

Balius pavyko
Šv. Vincento draugijos ba

lius, įvykęs parapijos salėj,

Saugok Savo A
'Mes žodžiai 

atitinka-
' Meks bijoti, 
J galėtų išeiti 
Mtybių tei- 

prižiūrėjin ’Eepriklausomy-
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, ] 
AKINIAI prieinamiausic 
kainomis pagal jų rūšis.

ŠI ištaiga įsteigta prieš 40 m

OPTOMETRISTAS — OPT1

394-398 Broadway. Brooklyfi,

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užejim® 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDA1 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y,

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUG

FOTOGRAFAS 
65 - 28 GRAND AVENIU 

Maspeth, N. Y.

.1 *»•
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