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, U Hull, ilgametis 
i ės Sekretorius, paši

lu š pareigų, kuriose jis
■ nuo 1933 m. kovo 4 

tatydino silpnos svei- 
jrčiamas, bet tikėda- 
kankamai sustiprėti, 
etų dar būti naudin- 
) šaliai.
Iaiškc šiam dideliam 

------- _ • • _ % hinkui, prezidentas 
I bravorų. Parengimams prihna^ ‘lt pavadino sekreto- 

11 „Jungtinių Tautų 
r pareiškė noro, kad 
;ų vadovauti pirmajai 
jų Tautų konferenci-

ŽUVĘ KARIAI

TVergreen 4-7142

SALDAINIŲ Pjk
GERIAUSIOS Ift

J .Ancnri V«_ a

YCIAI—PIETOS—V AKARIENt .
ĮYMAS gamintas namie ii geriam/

Juozas Giiį
hand Street,

Budrikienė ir Kaz. Sarta^ 
as. Vieną dovaną da- tis, 
Kučinskienė.
gija New York War _____ o_______ __

politikos vairavime ir
. . . P13®: ds saugumo sargybo-ilmingos vestuves viso pag5/ulio

ričio 12 d. mūsų baž- M’■į js tiesiai žiūrėjo į vi- 
Elena Žuramskaitė ©jus ir tiesiai elgėsi.

► už Petro Gurinsko iš Dioą.
, N. J. šliūbą davė 
Balkūnas.

ivių pokyly dalyvavo • 
K) svečių.
avedžiai „saldaus mė- 
išvyko į Miami Fla

Susirinkimas 
šių klubo susirinki- 
s penktadienį, lapkri- 
d„ 60-39 56 Drive, 8 
k.

.rtiniu laiku yra veda- 
ujas karo bonų vajus, 
dsi nariai turėtų mi
nors dar vieną boną, 
as turėtų nupirkti už 
D0 vertės, vietoj turė- 
l tūkstančių banke ir 
i jokio nuošimčio.

as New York War 
aukojo $49.50.

Vietinis

aaukojo $32.00.

ill Hull, aukštos do- 
I tvirtų dėsnių asme- 
'arbingai stovėjo už-

žiovaujamas Valsty- 
—-į artamentas lygai tai-

I H irikos dėsnius dide- 
mažoms valstybėms, 

iro didelis Lietuvos

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

Juozas Brunelis iš Lowell, 
Mass.

Petras Velykis iš Brook
lyn, N. Y.

Ant. J. Kavaliauskas iš 
Scranton, Pa.

Jurgis Zagreckas iš Eliza
beth, N. J.

Vincas Nanartavičius iš 
Mt. Carmel, Pa. (vienturtis 
sūnus).

Pranas Zubis iš Mt. Car
mel, Pa. (liko jauna našlė ir 
trys vaikučiai).

St. Serž. Viktoras C. Pe
trauskas iš Waterbury, Conn.

Edvardas Petronis iš Chi
cago, Ill.

STETTINIUS—NAUJAS SEKRETORIUS 
CORDELL HULL ATSISTATYDINO
Washington. — Lapkričio 

27 d. atsistatydino Valstybės 
Sekretorius Cordell Hull, iš
buvęs tose pareigose nuo pat 
1933 m. kovo 4 d., kai pre
zidentas Roosevelt atėjo į 
Baltuosius Rūmus.

Cordell Hull paskutiniu lai
ku žymiai nesveikavo, ir da
bar yra laivyno ligoninėje, 
Bethesda, Md. Valstybės Se
kretoriaus pareigose jis iš
buvo ilgiau nei bet kuris ki
tas asmuo. Spalių mėnesį jam 
suėjo 73 metai.

Cordell Hull yra kilęs iš 
Tennessee valst. Kongrese 
jis yra buvęs apie 30 metų. 
Būdamas senatorium labai 
rūpinosi užsienio prekybos 
tarifų sutvarkymu. Iš viso

okio Nebeturi Ramybės

per h
bendrl r. į, nes tarptautiniuose 

uose laikėsi teisingu- 
jį-. 1 buvo lyg ta uola, ku- 

nyfr/ la bangų bangos, bet 
gjjjfc eka savo vietoje.

LIETUVIAI BELAISVIAI ATGABENTI
AMERIKON IŠ ITALIJOS

viešajame visuomenės gyve
nime jis išbuvo per 50 metų.

Nauju Valstybės Sekreto
rium prezidentas pakvietė iki 
šiol buvusį Pasekretorį Ed
ward R. Stettinius, 44 metų 
amžiaus.

Edw. R. Stettinius į val
džios darbą atėjo 1939 m. iš 
plieno korporacijos, kur jo 
metinė alga buvo 100,000 
dol. Nuo tada prasidėjo jo 
staigus kilimas. 1941 m. jis 
buvo paskirtas „lend-lease” 
administratorium, kurio pa
reigose ypač į pasižymėjo. 
1943 m. rugsėjo mėnesy Ste
ttinius buvo paskirtas Vals
tybės Pasekretorium, kai 
Sumner Welles atsistatydino.

Edw. R. Stettinius yra jau
niausias Roosevelto vyriau
sybės narys. ; I

Generolas Hurley 
Atstovas Kinijai

*
Amerikos didieji bombo

nešiai per paskutines kelias 
dienas aplankė ir japonų so
stinę, Tokio miestą. Tokio 
pasiekę lėktuvai buvo pasi
kėlę iš Saipano salos.

Lapkričio 24 d. Tokio pul
tas dienos metu. Lakūnams 
buvo nurodyta vengti japonų 
imperatoriaus rūmų bombar
davimo. Lakūnai savo užda
vinį puikiai atliko.

Pirmą kartą Tokio buvo 
bombarduotas 1942 m. balan
džio 18 d.

Šios savaitės pradžioje A- 
merikos lakūnai vėl buvo su
grįžę į Tokio padangę ir nu
metė daug bombų į savo tai
kinius. Japonai pripažino tu
rėję nuostolių, tik skelbė juos 
mažais.

Lapkričio 29 d. japonų ra-

dijas pranešė, kad Tokio vėl 
buvo bombarduotas. Šį kartą 
nakties metu. Bet Amerikos 
oficialūs šaltiniai apie tai ty
lėjo.

Lapkričio 27 d. japonų la
kūnai mėgino atkeršyti ame
rikiečiams už jų sostinės, 
Tokio, bombardavimą. Gru
pė jų kovos lėktuvų tą die
ną du kartu puolė Saipano 
salą, kur yra didžiųjų Ame
rikos bombonešių bazės. Pir
mą kartą japonai atlėkė vi
durnakty, o antrą — vidur
dieny. Jie lėkė labai žemai, 
vos 300 pėdų aukštumoje.

Admirolas Nimitz pranešė, 
kad per lapkričio mėnesį, iki 
28 d., mūsų laivyno lakūnai 
Manilos, Filipinų sostinės, a- 
pylinkėje sunaikino 151 ja
ponų laivą.

Prezidentas Roosevelt nau
ju Amerikos ambasadorium 
Kinijai paskyrė generolą Pa
trick J. Hurley, šį paskyrimą 
Kinijos sluoksniai sutiko la
bai palankiai.

Gen. Hurley yra respubli
konas, buvęs karo sekreto
rium. Prez. Roosevelt yra pa
vedęs jam daug misijų, ku
rias jis atliko labai sėkmin
gai. Prieš šį naują paskyri
mą, gen. Hurley buvo Ameri
kos ministeriu Naujoje Ze
landijoje. Neseniai jis lankė
si Kinijoje ir laimėjo prezi
dento Čiangkaišeko draugiš
kumą ir pasitikėjimą.

Kalifornijoj Mirė 
Jonas K. Milius

PATAIKĖ LIGONINĖN ANGLIJA SKELBIA SAVO NUOSTOLIUS
Mums teko sužinoti, kad merikos kariuomenės dali- 

šiomis .dienomis Į Ameriką niai, lietuviai pradėjo bėgti 
karo belaisvių grupėje iš Ita- pas amerikiečius. Daugel jų 

* , ku- vokiečiai nušovė, daug sun- 
vo-

Vokiečių viena skrendan
ti bomba nukrito Belgijoje 
ant Amerikos karo ligoninės. 
Sprogimas ligoninę sunaiki
no. 12 asmenų užmušta, apie 
50

Londonas. — Anglijos vy
riausybė išleido oficialų pra
nešimą apie Anglijos nuosto
lius šiame kare nuo 1939 m. 
rugsėjo mėnesio.

Žmonių aukų buvo 733,030, 
kurių tarpe 136,116 civiliai. 
Iš civilių 57,298 asmens už
mušti. Iš kariuomenės 176,- 
081 užmuštas, 387,031 sužeis
tas. Be to, 29,629 prekybos 
laivyno jūrininkai užmušti ir 
4,173 nelaisvėn paimti.

Pranešime pažymėta, kad 
kiekvienas trečias Anglijos 
aamas yra sugriautas ( arba 
apgadintas. Anglijoje daugu- 

suteikti nepaprasti įgalioji- ma vyrų tarp 14 ir 64 metų 
mai veikti. 1 amžiaus yra ginkluotose pa

jėgose ir kad beveik pusė mo
terų tarp 14 ir 59 metų am
žiaus yra uniformoje arba 
dirbtuvėse.

Iki 1943 metų galo Angli
ja neteko 11,500,000 tonų sa
vo laivyno, kas sudaro du 
trečdaliu viso laivyno, kurį 
anglai turėjo 1939 m., kai 
prasidėjo karas.

Per karo laiką Anglija pati 
pasigamino 70 procentų gin
klų, kuriuos skyrė sau ir vi
sai britų imperijai. Ji pasi
statė 722 karo laivus, dau
giau kaip 100,000 lėktuvų, 
per 25,000 tankų ir arti ke
turių milijonų kulkosvaidžių.

Anglų valdžios išlaidos 
1943 m. buvo 23 bilijonai do
lerių, kai 1938 m., taikos me
tais, jos siekė tik keturis bi
lijonus dol.

Anglijos kariuomenėje šiuo 
metu yra 4,500,000 vyrų ir 
500,000 moterų.

Prel. Julius Maciejauskas, 
Los Angeles lietuvių klebo
nas, praneša, kad lapkričio 
25 d. 7 vai. ryto mirė Jonas 
K. Milius — Miliauskas, ap
rūpintas Sakramentais.

Mirė netikėtai. Lapkričio 
24 d., važiuodamas gatveka- 
riu iš darbo, buvo sužeistas 
ir tuojau nugabentas į ligo
ninę, kur ir mirė. Prieš mir
tį prel. Mociejauskas aplankė 
jį du kartu.

Velionis, buvę, gimęs 1884 
m. v? sario. riej avo

lijos atvežta 19 lietuvių, 
rie atgabenti drauge su 
kiečiais karo belaisviais.

Šie lietuviai belaisviai 
vo patekę į vokiečių kariuo
menę per prievartą. Jie bu
vo suimti Lietuvoje liepos 
mėnesį, išvežti Vokietijon, 
ten apmokyti ir išsiųsti Ita
lijos frontan. Vienoje grupė
je tokių išgabentų Italijon 
lietuvių buvę apie 300.

Kai tik fronte priartėjo A-

J er Welles, buvęs Val- 
Pasekretoris, * lapkri- 

'■ 1. New Yorke pasakė 
’reedom House iškil
tu. Jam suteiktas Me- 

pĮ:|ūsvės Medalis.
s savo kalboje ragi- 
rikos visuomenę gi- 
rasti viltis ir siekius 

žmonių, kurie ne- 
ai daug iškentė šiame 

ie laukia vadovybės 
inių Amerikos Vai
pės Amerika jiems 
aisvę. Welles pasisa-, 
tuščius ir bergždžius 

o ir karinės sąjungos 
kurie praeityje neda- 
oms nieko gero. Jis 
i pabrėžė, kad pasau- 
ugrįš netvarka, žiau- 
apgaulė ir korupcija, 
didžiosios valstybės 
iškai elgsis savo ma- 
aimynių atžvilgiu.

s nurodė, kad Ameri- 
imtis vadovybės kur- 
pasaulinę organiza- 

rioje sutilptų visos 
didelės ir mažos. Jis 
visuomenę domėtis 

SĮo politika ir dalyvau- 
ūrime.

umner Welles žodžiai 
visuomenėje atitinka- 
;arsių, neteks bijoti, 
merika galėtų išeiti 
lažų jų valstybių tei- 
svę ir nepriklausomy-

naiki

tinti.

kiai sužeidė.
Vokiečių kariuomenėn prie

varta išvežti lietuviai turėjo 
prie pečių trispalvį ženklelį 
su užrašu „Lietuva”.

Kadangi vokiečių kariuo
menėn patekę lietuviai buvo 
pagrobti prievarta, kadangi 
jie nėra Amerikos priešo ka
riuomenės nariai, todėl tokių 
belaisvių padėtis turėtų bū
ti skirtinga nuo vokiečių be
laisvių.

Mums žinoma, kad atitin
kamos įstaigos ėmėsi reika
lingų žygių.

sužeista.
bu

Belgai Pasitiki 
Savo Valdžia

ko

Gei 
mai 
naĖ

iv York, N. Y, lg

izaro užbaigtavės t 
mčio 19 d. prasidėjo 
jos bazaras. Praėjo la
imingai. Kadangi liko 
, todėl bazaro užbaig- 
bus šį sekmadienį, lap- 
26 d., nuo 5 vai. popiet 

o bonus laimėjo Jonas 
auskas (Bronx), Ceci- 
ian (Woodside) ir Ma- 
rlich (New York), 
are keli asmens stam- 
arėme naujų vargonų

Ant. Marcinkevičius 
) 50 dol., Kauliai —15 
Bujanauskienė ir V. 
is po 10 dol., J. šablic- 
Jen. Ramanauskai, A- 
ai ir J. Zutkis — po

Donas nuoširdžiai de
lsiems aukotojams.

1 tautiniame darbo unijų suva
žiavime. Atsisakė vien todėl, 
kad tame suvažiavime lygia
teisiais nariais pakviesti ir 
Rusijos „unijų” atstovai.

Amerikos darbininkų or
ganizacijos įsitikinimas leng
vai suprantamas. Rusijoje 
darbininkai neturi laisvų or
ganizacijų. Jie ten neturi nei 
streiko, nei kolektyvinio ta- 
rimosi teisių. Ten darbinin
kai negali reikalauti sau pa
lankesnių darbo bei gyveni
mo sąlygų.

Štai kodėl Amerikos darbi
ninkai nenori dalyvauti to
kiuose suvažiavimuose, ku
riuose lygiomis teisėmis pa
kviesti ir darbdavių paskir
ti atstovai. Rusijos darbinin
kų atstovų negali būti, nes 
jie ne patys juos renka; juos 
skiria valdžia, kuri Rusijoje 
yra vienintelis darbdavis.

Vardo dr-jos susirinki- 
Lietuvai Šelpti Fondo 
Yorko skyrių įstojo 

kun. J. Gurinskas, kun. 
įlakauskas, J. Ksčenai- 
. šadreika, J. Andrie- 
is, K. Kavaliauskas, J.

s)*

ričio 26 d. Chicagoje 
agu koncertu užbaig- 
•augo” 35 metų sukak- 
nėjimas. Ta proga iš
didinta „Draugo

Šiuo metu Atlantic City 
yra susirinkę Pasaulio Žydų 
Kongreso atstovai. Suvažia
vime dalyvių yra iš 40 val

iai- stybių.
Suvažiavime šiurpiausias 

kai savo

Rusijos Armi jos 
Eina Į Priekį

Londonas. — čia gauta ži
nių, kad dvi Rusijos armijos 
susijungė ir perėjo Tišos upę, 
tuomi pažengdamos kelias 
mylias pirmyn Čekoslovaki
joje. Padaryta pažangos ir 
šiaurės rytų Vengrijoje. Tuo 
pat metu Berlyno radijas 
pranešė, kad rusų tankai bu
vo prisiartinę prie senos 
vengrų Pecs tvirtovės.

Berlynas skelbė, kad apie 
100 mylių į pietus nuo Buda
pešto rusai pradėjo naują 
puolimą, kurs jau davęs 
jiems pažangos apie 20 my- 
iių.

Rytprūsiuose vokiečiai 
mėginę pulti rusus savo tan
kų ir pėstininkų daliniais, 
bet puolimas atremtas su di
deliais nuostoliais priešui.

Briuselis. — Belgijos tau
tos atstovų rūmai 116 balsų 
prieš 12 išreiškė pasitikėji
mą ministerio pirmininko 
Hubert Pierlot vyriausybei,

parapijoj. Amerikoje gyveno Tuo pačiu metu vyriausybei 
daug metų. Pirmame kare -- - - - --
buvo Amerikos savanoriu, 
vėliau vyko savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę. Gyvenda
mas Brooklyne veikė tarp L. 
Vyčių ir kitose draugijose. 
Yra plačiai apvažiavęs Ame
rikos lietuvius, rodydamas 
judomus paveikslus.

Velionis nepaliko testa
mento, todėl jo likusį turtą 
ima globon miestas ir gali iš 
varžytynių parduoti. Tas tur
tas amerikiečiams neturi 
vertės, bet lietuviams yra 
svarbus, nes yra daug filmų 
iš Lietuvos, vertingų knygų, 
pašto ženklų ir įvairių senie
nų.

A. a. Jonas Milius turėjo 
du brolius. Vienas gyvena 
Argentinoje, o kitas gyvena 
Brooklyne.. Kas žino jį, ma
loniai prašomas pranešti jam 
apie jo brolio mirtį.

A. a. Jonas K. Milius pa- Į riausybės ištrėmime ministe- 
laidotas lapkričio 30 d. Bu- ris pirmininkas 
vo labai darbštus, bendra
darbiaudavo laikraščiams; 
rašydavo ir „Amerikai”.

Pierlot vyriausybę labai 
puola komunistai, protestuo
dami prieš įsakymą nugin
kluoti buvusių partizanų da
linius. Komunistų vadovybė
je buvo sukelti keli streikai 
ir net kruvinos riaušės, ku
riose buvo užmuštų. Belgų 
vyriausybę remia Sąjungi
ninkai, kuriems svarbu pa
laikyti šalyje tvarką, kad už- 
nagaris būtų saugus.

Pierlot pagrasino uždary
siąs komunistų laikraštį 
„Raudonąją Vėliavą”, jei jis 
dar kurstys visuomenę į ne
ramumus.

LIUDIJA APIE ŽYDŲ ŽUDYNES
Washington. — Karo Pa

bėgėlių Taryba, valdžios įs
taiga, paskelbė trijų liudinin
kų parodymus, kaip žiauriai 
vokiečiai elgėsi su savo au
komis dar dviejose koncen
tracijos stovyklose — prie 
Brzeznica ir Oswiecim, Len
kijoje.

LENKAI NESUDARO VYRIAUSYBĖS

ke 2-1454

GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

■ka mūrinių namų sienų II 
ūmą, plasteriavimą, šaligat- 
lementavimą ir kt darbus.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. ¥.

utinis „Draugo” vyr. momentas buvo,
jjf.?- )rius buvo a. a. kun.■ pranešimą skaitė Dr. J. Ro- 

, ipas. Nuo 1927 m. jį binsonas, Amerikos Institu- 
oja Leonardas Šimu- ‘
10 rankose „Draugas” 
ai prabuvo. „Draugo”

11 šiandie sėkmingai 
uja Tėvai Marijonai, 
ilgas”, jau per daugel 
būdamas dienraščiu, 
r atlieka svarbų vaid- 
mūsų lietuviškajame 
ne. Aplink jį spiečiasi 
eriausios jėgos didžia-

I.

VAKARŲ FRONTE VOKIEČIAI BRAŠKA

nai — Apdrauda 
gu norite pirkti ar par 
namus, arba kai reika- 
apdrauda (insurance), 

lėkite kreiptis žemiau 
nėtu antrašu, kur Jums 
liai ir gerai patarnaus- 

P. MACHULIS
L ESTATE & INSURANCE 
?5th St, Woodhaven 21, N. !• 

ie Forest Parkway Stoties)

’ Virginia 7 -1896

ims „Draugo” štabo 
s ir leidėjams nuošir- 
inkime tikros ištver-

įerikiečio lietuvio ka- 
į draugas, ilgiausius

a
" rikos Darbo Federaci- 

įsakė dalyvauti Angli- 
jWpU šaukiamame tarp-

to Žydų Reikalams direkto
rius. šis patriotiškas Lietu
vos pilietis pranešė, kad nuo 
karo pradžios iki šiol Euro
poje nužudyti keturi milijo
nai žydų, kurių daugiau nei 
pusė žuvo Lenkijoje.

Daugiausia, atrodo, nuken
tėjo Lenkijos žydai, kurių 
naciai išžudė 2,600,000. Apie 
300,000 žydų dar yra likę 
Lenkijoje (kalėjimuose ir 
slapstymosi vietose).

Kažin, ką ateities kartos 
galvos apie mūsų dienų kul
tūrą, kurioje galėjo įvykti to
kių baisybių. Mes čia dėmesy 
turime ne tik žydų žudynes. 
Mes mąstome apie visus nu
kankintus ir kankinamus 
žmones, nežiūrint kur jie ne
teisingai nugalabinti ar dar 
marinami — nacių skerdyk
lose ar Sibiro gelmėse.

Vokiečių gynimosi linijos 
šios savaitės viduryje Saaro 
krašte pasidavė Sąjunginin
kų nuolatiniam spaudimui— 
per jas prasiveržė Amerikos 
tankai. Mūsų pėstininkai už
ėmė Huertgen miestą, sunai
kino pasipriešinimą ties Kos- 
lav ir užėmė Jungersdarfą, 
kur per tris dienas kovojo 
dėl kiekvieno namo.

Amerikos Pirmosios armi
jos daliniai užėmė Langer
wehe, paskutinį pasipriešini
mo centrą pakely į Roer upę.

Vokiečių fronte praneši
mai skelbė, kad mūšiai Roer 
upės fronte buvo „baisiausi 
ir aršiausi visų karų istori
joje”.

Šie mūšiai ėjo ir tebeina 
turtingame vokiečių Saaro 
krašte, kur 
vietomis yra 
gilumon.

Generolo Patton armija 
yra tik 8 mylios nuo Saar
bruecken, žymios vokiečių 
tvirtovės.

Roer upė yra paskutinė gi
nama užtvara prieš Reiną.

Londonas. — Lenkų vy- jos ministeriu pirmininku 
yra pakviestas socialistas 
Tomasz Arciszewski, kurs 
neseniai atvyko iš Lenkijos 
pogrindžio.

Maskvoje „Pravda” pa
skelbė straipsnį, nukreiptą 
prieš lenkų vyriausybę Lon
done. „Pravda” lenkų vy
riausybę vadina reakcinin
kais, kurie nori suskaldyti 
Sąjungininkų vienybę.

Laivų Nuostoliai

Stanislaw 
Mikola j cky atsistatydino. Jis 
pasitraukė po to, kai jo vy
riausybės nariai nesutiko su 
jo pasiūlymais susitarimui 
su Rusija rasti.

Prezidentas Račkievič nau
ją vyriausybę buvo pavedęs 
sudaryti socialistų partijos 
vadui Jan Kwapinskiui, bet 
jam nepasisekė, nes atsisakė 
ūkininkų partija, kurios va
du yra Mikola jczyk. Dabar 
pranešama, kad nauju Lenki

ITALAI DAR BE MINISTERIU

Sąjungininkai 
įėję 26 mylių

Roma. — Italijos ministe- 
ris pirmininkas Ivanoe Bo- 
nomi atsistatydino, ir jau ke
lios dienos, kai Italija neturi 
naujos vyriausybės. Princas 
Umberto tarėsi su visų parti
jų vadais, bet išeities nesu
rasta.

Buvo jau beveik susitarta, 
kad nauju ministeriu pirmi
ninku ar užsienio reikalų mi
nisteriu bus Carlo Sforza, 
bet prieš jį pasisakė Angli
jos atstovas. Pagal paliaubų

susitarimą, Italija negali tu
rėti tokios vyriausybės, kuri 
būtų nepageidaujama Sąjun
gininkams.

Anglų sluoksniuose Carlo 
Sforza laikomas nepastoviu 
žmogumi. Kai jis gavo leidi
mą atvykti Italijon iš Ame
rikos, Sforza buvo pasižadė
jęs remti maršalo Badoglio 
vyriausybę ir nekelti monar
chijos klausimo. Kai Sforza 
atvyko Roman, jis pasielgė 
priešingai.

Washington. — šios savai
tės pradžioje oficialiai pra
nešta, kad nuo dabartinio ka
ro pradžios iki šių metų sau
sio 1 d. Sąjungininkai ir neu
tralios valstybės neteko 5,- 
758 laivų, kurių tonažas sie
kė 22,161,000.

Amerikos laivyno nuosto
liai buvo: 753 laivai, 3,311,- 
000 tonų. Per tą laiką Ame
rika pastatė naujų prekybi
nių laivų, turėjusių 
tonų svorio.

Daugiausia laivų 
metais. Tada 
laivų, kurių
8,338,000. Tame skai- 
nuskandintų Amerikos 
buvo 422.

Jau anksčiau buvo skelbta, 
kad Liubline vokiečiai per 
trejis metus nužudė pusantro 
milijono asmenų. Bet dabar 
paaiškėjo daugiau jų žiaurių 
darbų. Brzeznicos kankinimų 
vietoje tarp 1942 m. balan
džio ir šių metų balandžio 
mėn. buvo nužudyta tarp 1,- 
500,000 ir 1,765,000 asmenų.

Dviejų pabėgusių žydų liu
dijimu, vokiečiai Brzeznicoj 
nužudė iš daug kur atgaben
tų tiek žydų:

Lenkijos — 900,000; Olan
dijos — 100,000; Graikijos— 
45,000; Prancūzijos — 150,- 
000; Belgijos — 50,000; Vo
kietijos — 60,000; Jugosla
vijos, Italijos ir Norvegijos
— 50,000; Lietuvos — 50,- 
000; Čekijos, Moravijos ir 
Austrijos — 30,000; Slovaki
jos — 30,000; iš kitų vietų
— 300,000.

Kankinimų vietose buvo į- 
rengti baisūs mirties kamba
riai, kuriuose savo aukas na
ciai užtroškindavo dujomis, 
o po to jų lavonus sudeginda
vo.

Naciai Tebegabena

30 mil.

1942 
1,859 
siekė 
čiuje 
laivų

netekta 
nustota 
tonažas

Londonas. — Vokiečiai dar 
ir šiandie gabena jaunus ir 
vidutinio amžiaus olandus į 
Vokietijos gilumą. Tuomi na
ciai nori palaužti olandų at
sparumą ir gauti sau dau
giau vergų sunkiesiems dar
bams.

Vien tik iš Rotterdam© vo
kiečiai yra išgabenę apie 50,- 
000 vyrų, o daug daugiau iš 
Hagos ir Leyden. Iš įvairių 
kaimų išgabenta net po du ir 
tris šimtus vyrų.
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... Yra pasauly šalis, kur 
nėra skurdo, nėra vargo... 
kur žmogus neišnaudoja 
žmogaus. Kur darbininkai, 
miestiečiai ir valstiečiai, yra 
patys savo reikalų sprendė
jai. Kur nėra kapitalistinių 
bosų, kur viešpatauja visuo
tinė laisvė ir lygybė...

Ar reikia dar pasakyti, 
kur toks rojus žemėje yra? 
Apie tai daug juk šneka ko
munistai ir jų lengvavaliai 
pataikūnai. Tai—Sovietų Są
junga.

Tame rojuje šiemet lankė
si, paties Stalino kvietimu, 

' Amerikos prekybos rūmų pir
mininkas, Eric Johnston. 
Drauge su juo vyko laikraš
tininkas William L. White, 
„Emporia Gazette” redakto
rius, gyvenąs Emporia, Kan
sas. Jis yra pagarsėjęs šio 
karo reporteris, labai beša
liškas, žinomas liberalas.

Sugrįžęs Amerikon, Wm. 
L. White parašė knygą „Re
port on the Russians”, kuri 
greitai pasirodys knygų rin-

f RENO“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAIriko Sovietų darbininkas ne
turėtų nei maisto, nei vietos 
miegoti.

Visose dirbtuvėse atlygini
mas darbininkams yra vieno
das.

Vienoje bombonešių dirb
tuvėje Johnston kalbėjosi su 
darbininkais. Jie domėjosi 
Amerikos darbininkų uždar
biu ir labai stebėjosi, kad A- 
merikoje algos išmokomos 
daugiausia už darbo valan
das, o ne nuo atlikto darbo 
gabalų. Rusijoj 1917-34 m. 
bolševikai baisiausiai smer
kė atlyginimą už atlikto dar
bo kiekį, o ne už darbo va
landas. Dabar jie tai jau už
miršo... Bet kai jaunas dirb
tuvės direktorius pradėjo 
daugiau klausti apie Ameri
kos darbininkų gyvenimo są
lygas, įsikišo bolševikų en
kavedistas (slaptosios žval
gybos komisaras), kurs 
sada ir visur tave lydi, 
pertraukė šneką.

Nevienodas valgis
Teko aplankyti bombone

šių dirbtuvės darbininkų val
gyklą. Pirmiausia užėjo mū
sų keliauninkai į pirmąją sa
lę. Ten valgo eiliniai darbi
ninkai. Pietų maistą sudaro: 
kviečių košė, juoda duona ir 
barščiai su riebia mėsa. Po 
to sekė darbininkų „forma- 
nų” valgykla — jie gauna tą 
patį maistą, bet priedo gauna 
juodo kaviaro. Po to seka in
žinierių valgykla — inžinie
riai gauna visa, ką turi for- 
manai, bet jiems dar prideda
ma baltos duonos, nemažą 
porciją sviesto, o jų kaviaras 
yra daug brangesnis.

Sekanti valgykla — fabri
ko direktoriaus. Čia jau štai 
kokie pietūs: vodka, raudo
nas ir baltas vynas, šampa
nas, kaviaras, sviestas, rū
kyta lydeka, sūdyti agurkai, 
šalti kopūstai, šaltas teliu- 
kas, dešra, rūkytas jaučio 
liežuvis, pyragaičiai ir šoko
ladinis pyragas.

Ir taip patirta, kad ši val
gymo nelygybė yra visuose 
rusų fabrikuose. Pas rusus 
dabar inžinierius, jei užsidė
tų darbo rūbus, kaip Ameri
koje, netektų pagarbos pas 
darbininkus. Ir štai revoliu
cinėje Rusijoje išaugo nauja 
biurokratija, susiskirsčiusi į 
kelias klases.
Kodėl rusai „mėgsta” komu

nizmą
Daug ką pamatęs, Mr. 

White pradėjo suprasti ir 
vietą ir žrpones.

Įsivaizduoki, mielas skai
tytojau, esąs užgimęs ir pra
leidęs visą savo gyvenimą 
pakenčiamai * tvarkomame 
kalėjime, kuriame sunkiai 
dirbai, buvai aprūpintas vie
ta miegoti, trim valgiais kas
dien ir drabužiais, kurių už
tenka šilimai. Įsivaizduoki, 
kad to kalėjimo sienos buvo 
nuklotos plakatais, aiškinan
čiais, kad laisvė ir teisingu
mas galima rasti tik tarp šio 
kalėjimo sienų, kad už kalė
jimo ribų yra tik neramu
mai, streikai, nepastovumas, 
nedarbas, darbininkų išnau
dojimas, o ši vieta tvarkoma 
tik tavo gerovei... Įsivaizduo
ki, kad kalėjimo viršininkas 
ir jo sargai yra pastatyti 
tau apsaugoti nuo sugedusio 
pasaulio. Ar reikia sakyti, 
kad kovotum kaip tigras 
prieš tą, kurs mėgintų tave 
išlaisvinti?

Bet yra vienas skirtumas 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kansas kalėjimo (Lansinge) 
gyventojų. Maistas ir drabu
žis abiejose vietose beveik 
vienodas, gal Lansingo kalė
jime kiek geresnis. Bet jei 
Lansingo kalinys išreikštų 
nuomonę, kad reikėtų pakeis
ti kalėjimo viršininkus, jam 
nebūtų pavojaus būti sušau
dytu, jei koks skundikas jį 
išduotų. Rusijoje kitaip...

Viešoji nuomonė Rusijoje 
tvarkoma iš viršaus nepap
rastu artistiškumu. Jų spau
da — tiktai valdžios spauda.

(Bus daugiau)

Rašo J
BALF Rūbams

-drojo Amerikos .’ 
ialpos Fondo Sar 
;rand St., Brookh 
j įvairių Ameriko 
kolonijų kasdien £ 
jie kraunami, sk

„Amerikai” pranešus, kad jos gerieji Bičiuliai 
Brooklyne nutarė suruošti bazarą, ši žinia susilaukė 
pritarimo ir už Brooklyn© ribų. Šiomis dienomis pradė
jo plaukti dovanos ir linkėjimai iš įvairių vietų.

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

Čia mes su dėkingumu norime paminėti vardus 
draugijų ir asmenų, kurie jau apčiuopiamai prisimins 
„Amerikos” Bazarą, įvykstantį šių metų gruodžio 9-1C į skaitysite šį i 
d. d. Brooklyne, Angelų Karalienės par. salėje.
Apreiškimo Par. Gyvojo Rožanč. Dr-ja 
Angelų Kar. Par. Amžinojo Rož. Dr-ja 
Vladas ir Izabelė Diliai, E. Orange, N. J. 
Kun. Ant. J. Dubinskas, Baltimore, Md. 
Kun. Dr. V. Martusevičius, Philadelphia, Pa. 
Apreiškimo Par. Tretininkai, Brooklyn, N. Y. 
Agnes Bačėnienė, Kearny, N. J. 
Feliksas Šlapelis, Rochester, N. Y. 
Antanas Vaisiauskas, Cambridge, Mass. 
St. Valašinas, Brooklyn, N. Y. 
Rožė Kašėtienė, Brooklyn, N. Y. 
Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass. 
Kun. J. A. Paškauskas, Chicago, Ill. 
Joseph Marshall, Paterson, N. J. 
Kun. Jonas A. Vaitekūnas, Providence, RI. 
Jokūbas Stukas, Js., Newark, N. J. 
Mary Kanapinskas, Brooklyn, N. Y. 
Pranas Pūkas, Philadelphia, Pa. 
Kun. Ignas Kelmelis, Newark, N. J. 
Mrs. V. Kovell, Westfield, N. J. 
Kun. Jonas F. Boll, Scranton, Pa. 
Z. Kristaponis, Philadelphia, Pa. 
Stanley Ruginis, Brooklyn, N. Y. 
Petras Janulis, Philadelphia, Pa. 
M. Kerbelis, Amsterdam, N. Y. 
Walter Jankus, Centerport, N. Y. 
Juozas Boley, New York, N. Y. 
Kun. Ig. Albavičius, Cicero, Ill. 
Jonas Ališauskas, Brooklyn, N. Y. 
Mikas Ramanauskas, Reading, Pa. 
Kun. Al. Jurgutis, Bridgeville, Pa. 
Ant. Daukantas, Brooklyn, N. Y. 
B. Pranckevičius, Brooklyn, N. Y. 
A. Pranckevičienė, Brooklyn, N. Y. 
Kun. M. A. Pankus, New Britain, Conn. 
Kun. Aug. Petraitis, Worcester, Mass. 
Albinas P. Neviera, So. Boston, Mass. 
Petras Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 
Konst. Stašaitis, Rochester, N. Y. 
Mrs. A. Yonkus, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. S. Satkus, Paterson, N. J. 
A. Drungienė, Brooklyn, N. Y. 
V. Urbonavičius, Bridgeport, Conn. 
Jonas Stasilionis, E. Newark, N. J. 
Anna Adams, Brooklyn, N. Y 
S. Petraitienė, Bronx, N. Y. 
Elizabeth Strongis, New York, N. Y. 
Mary Ciurinskas, Kearny, N. J. 
J. Baranauskienė, Newark, N. J. 
Kun. K. E. Paulionis, Brooklyn, N. Y. 
Kun. Pr. Vasiliauskas, Newtown, Pa. 
Ant. Kivitienė, Maspeth, N. Y. 
Pr. Ražickienė, Brooklyn, N. Y. 
P. Franceson, Brooklyn, N. Y. 
Edna Rokas, Brooklyn, N. Y. 
A. Dulskey, Brooklyn, N. Y. 
J. Muckus, Brooklyn, N. Y. 
J. Buja, Lowell, Mass. 
Kun. A. Deksnys? E. St. Louis, Ill. 
M. Jakubėnas, Maspeth, N. Y.
A. Mačiulaitis, Bayonne, N. J.
J. Paulauskienė, Maspeth, N. Y. 
Ant. Kasulaitis, Brooklyn, N. Y. 
Petras J. Šlapikas, Maspeth, N. Y. 
Eleonora Bartkus, Brooklyn, N. Y. 
Kun. Ant. Masaitis, Brooklyn, N. Y. 
Ona Ragelienė, Brooklyn, N. Y. 
Barb. Adomaitienė, Maspeth, N. Y. 
Kotryna Lenienė, Brooklyn, N. Y. 
Julija Skarulienė, Brooklyn, N. Y. 
Ver. Vaičiūnienė, Brooklyn, N. Y.
K. J. Ramanauskas, New Haven, Conn. 
V. J. Kudirka, Norwood, Mass. 
St. Miltenienė, Brooklyn, N. Y.
B. Tamošaitienė, Chester, Pa. 
Stanley Zurlis, Linden, N. J. 
O. Lisauskienė, New York, N. Y. 
M. Kazlauskienė, Brooklyn, N. Y.
J. Burke, Bloomfield, N. J. 
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y.
O. Žemaitienė, New Britain, Conn.
K. Baltramaitis, Elizabeth, N. J. 
S. Mikaliūnas, Brooklyn, N. Y. 
V. T. Barron, Waterbury, Conn. 
V. Norkūnas, New Haven, Conn. 
Kun. St. Raila, Philadelphia, Pa. 
M. Klimašauskienė, Waterbury, Conn. 
Kun. J. Gurinskas, New York, N. Y.
P. Ikamas, Brooklyn, N. Y. 
J. Delionis, Jersey City, N. J.
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/bus mūsų fondo ] 
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5.0(
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5.0(saulyje yra paprasta kasdie

ninė būtenybė, o Rusijoje — 
nepaprasta prabanga.

Sovietų rublis oficialiai 
yra vertinamas 18 ameriko
niškų centų, bet svečias sve
timšalis gali gauti rublį už 
apie 8 centus. Taip dolerį iš
sikeltus, Maskvos kainos su
silygina su New Yorko kai
nomis ; viešbuty kambarį 
gauni už 4 ar 5 dolerius; jei 
sviesto gali gauti, moki 90 
centų už svarą.

Svetimšalis svečias gali 
eiti į specialią krautuvę, ku
rios durys yra uždaros So
vietų piliečiams. Ten gali 
gauti maisto, kartais drabu
žių, pakankamai vyno, ciga
rečių ir vodkos.

Viešbučio maitinimas
Wm. L. White buvo apsis

tojęs „Metropole” viešbutyje. 
Ten pusryčius duoda kiekvie
no svečio kambary; juos su
daro stiklas arbatos, juoda 
duona, sviestas ir pasirinkti 
kaviaro arba vieną kiaušinį.

ja
me: sriuba, kukli porcija žu
vies arba mėsos, bulvės, vie
na daržovė ir, paprastai, sly
vų. Tai „sužadina” didelį ape
titą vakarienei, bet ji būna 
biedniausia iš trijų valgių: 
duodama duonos, keli gabalė; 
liai dešros, pora saldžių py
ragaičių ir arbata.

Tokio maisto neužtenka. 
Dauguma Maskvoje gyvenan
čių Amerikos reporterių ne
tenka savo svorio nuo 10 iki 
20 svarų. Bet rusai valgo dar 
mažiau.

Nėr kur dėtis
Turint kišenėje kiek pini

gų ir išėjus pasivaikščioti, 
Maskvoje nėra kur dėtis. 
Nieko nėra, ką galėtum nusi
pirkti. Londone, Paryžiuje 
ar New Yorke galėtum nusi
pirkti laikraštį ir užeiti į ka
vinę ar nors į aptieką Coca- 
Cola išsigerti: čia nėra nei 
kavinių, nei barų, nei kur 
valandą laisvo laiko praleis
ti.

Lieka gal tik požeminis su
sisiekimas, kurin ir įeini. 
Maskvos požeminis, subway, 
skelbiamas geriausiu pasau
lyje, Taip, jis geras, kaip ir 
geriausi New Yorke Ar Lon
done. Jis ir daug švaresnis, 
puošnesnis, bet labai trum
pas, tik kelios stotys ir pa
tarnauja labai mažam skai
čiui gyventojų. Vakarų pa
sauly puošnumo ir marmu
rinių sienų išlaidos būtų su
naudotos ilgesniam požemio 
geležinkeliui pratiesti, kad 
didesnis * skaičius gyventojų 
galėtų pasinaudoti.

Rusijos norai
White praleido vieną va

karą su Amerikos reporte
riais. Jis paklausė, ko nori 
Rusija Europoje. Tai atsaky
ti jiems buvo lengva: „Ru
sai jau turi Baltijos valsty
bes. Jie nori šiokių tokių sie
nų sutvarkymų Lenkijoje, 
maždaug palei Kurzono lini
ją... Nori būti tikri, kad jų 
kaimynių Suomijos, Lenki
jos, Vengrijos, čekoslovaki- 
ijs, Rumunijos ir Bulgarijos 
vyriausybės nebūtų priešin
gos jiems...”

Beveik visi užsienio kores
pondentai, dabar esą Mask
voje, yra atvykę čia nuo šio 
karo pradžios. Anksčiau bu
vusių grupės jau nėra. Gal

tiuliai uasiiuuys iin-i— . - j . i? . c , v Pietus duodami valgomaikoje. Savo knygoj jis aprašo I . ., , ... į.
savo kelionę Rusijoje, visa 
tai, ką jis matė ir girdėjo Ru
sijoje, dąbar Sovietų Sąjunga 
vadinamoje. Jo knygos pir
mos dalies santrauka yra pa
skelbta žurnalo „Readers 

-Digest” šių metų gruodžio 
mėnesio laidoje. Mes čia pa
duosime kai kurias ištraukas 
iš tos santraukos, laikyda
miesi laisvo vertimo ir at
pasakojimo.

Blizgančios uniformos
Rašytojui White teko būti 

Maskvoje koncerte, kur sce
noje viskas puošniai blizgėjo, 
kur artistai yra pasakų prin
cesės. Publika gi visai kitaip 
atrodė: drabužiai apdriskę, 
moterų ir vyrų veidai išblyš
kę, aiškiai matyti, nuo pras
to valgymo.

Ypatingai jam krito į akį 
raudonosios armijos karinin
kų uniformos. Jų medžiaga 
prasta, bet labai skirtinga 
nuo paprastų karių. Vakarų 
šalyse karininko ir kario uni
formą sunkiai atskirsi, o Ru
sijoje — karininko uniformą 
atskirsi iš mylios ketvirta
dalio atstumo. Vakarų šaly
se didvyriai savo medalius 
kukliai laiko namuose ir sa
vo krūtinėse juos atžymi 
spalvotais raikšteliais, o ru
sų karininkų krūtinės skam
ba nuo bronzinių ir auksinių 
medalių.

Rusų kareiviai turi svei
kinti savo karininkus visur. 
Traukiniuose rusų karinin
kai važiuoja skyriuose, kur 
suolai yra minkštesni, o ka
riai — kur kieta. Joks rusų 
karininkas neneš su savim 
kokio sunkesnio ryšulio — 
pakieto.

Visur prižiūri...
Užsienio svečiai Maskvoje 

apgyvendinami viename iš 
trijų paskirtų geriausių vieš
bučių. Už juos yra tik vienas 
geresnis viešbutis. Tai „Mas
kva”, viešbutis, kuris yra pa
skirtas aukštesniems komu
nistų pareigūnams ir raudon
armiečių karininkams.

Visų užsieniečių keliavimą 
prižiūri valdžios valdoma įs
taiga „Intourist”. Be šios įs
taigos akies svetimšalis ne
gali niekur nė žingsnio eiti. 
„Intourist” ateina svetimša
liui pagelbon ir parūpina pa- 
legvinimų, kurie vakarų pa

.r.

vi- 
ir

3.0
3.0(
2.0
2 0( siunčiamieji

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.

jie ir patenkinti, nes jų drau- dirbusių daugiau normos; 
gai rusai laikraštininkai ar- prie jų dideli Lenino ir Sta
bą sušaudyti arba ištremti 
daugumoje už tai, kad arti 
draugavo su užsieniečiais. 
Likusieji rusai laikraštinin
kai bijo susitikti su užsienie
čiais, išskyrus tik oficialias 
pareigas.

Už „antrą frontą”
Užsienio prekybos komisa

ras Miko j an buvo iškėlęs di
delius pietus Johnstono ir jo 
palydovų garbei. Prie pono 
White sėdėjo vienas „lapės 
veido” rusas, kurs, pripylęs 
vodka stiklus, pasakė:

— Na, Mr. White, išgerki
me už antrą frontą. Gal jis 
bus kada nors? (Pietūs buvo 
Prancūzijon įsiveržimo išva
karėse) .

Mr. White tam rusui taip 
atsakė:

— Antras frontas jau se
niai buvo. Pirmas, kai Lenki
ja krito. Jūs tai atsimenate. 
Antras frontas buvo 1940 m., 
kai Prancūzija krito. Tikrai 
tai nėra užmiršta Rusijoje, 
nors jūs tada buvot neutra
lūs. Trečias frontas buvo už
puolimas Jugoslavijos ir 
Graikijos. Tada jūs irgi bu
vot neutralūs, bet juk atsi
menat? Sekantis frontas bu
vo, kai 1941 m. Hitleris už
puolė Sovietų Sąjungą. Mums 
buvo labai nemalonu tai su
žinoti. Penktasis frontas bu
vo, kai Japonija užpuolė A-
meriką ir Angliją. Ir čia jūs vienos rūšies automobiliai, ir 
esate neutralūs. šeštasis | visi jie atitenka privilegijuo- 
frontas buvo, kai Anglija ir 
Amerika įžygiavo į šiaurės 
Afriką vokiečius ir italus iš
vyti. Septintasai frontas bu
vo, kai mes išlipome Itali
joje...

Bet čia rusas pertraukė, 
nusijuokė ir pakvietė išgerti.

Tie pietūs susidarė iš to
kių valgių ir gėrimų: svies
tas, kaviaras, pyragaičiai, 
šalta mėsa, virta mėsa, ke
lios rūšys vyno, sriuba su 
vynu, lydeka su soternu iš 
Krymo, kepta kurapka su 
šaltu Kaukazo vynu, čia ma
ža pertraukėlė ir po to sekė 
jautienos kepsnys, šaltas, 
virtas paršiukas ir burgun
diškas vynas iš Ukrainos...

Dirbtuvių viduje
Johnstonui ir jo bendrake

leiviams buvo parodytos kai 
kurios dirbtuvės. Visur prie 
dirbtuvių didžiųjų durų kabo 
didelės lentos, kuriose išra
šyti vardai darbininkų, pa-

lino paveikslai.
Stormoviko lėktuvų dirb

tuvėje darbininkų 65 nuošim
čių sudaro moters. Darbinin
kai savaitėje dirba 66 valan
das. Berniukai ir mergaitės 
iki 18 metų amžiaus dirba 
savaitėje 5 dienas po 8 vai.

mėnesį yra 750 rublių. Jei jis 
padirba daugiau, nei „nor
ma”, jo atlyginimas laipsniš
kai auga ir gali pasiekti 1,- 
000 rublių per mėnesį. Lygi
nant su Amerikos kainomis, 
Sovietų „defense” darbinin
kas savaitėje už 66 darbo va
landas gauna tarp 20 ir 40 
dolerių.

Jei darbininkas valgo sa
vo dirbtuvės valgykloje tris 
kartus, jam tai kaštuoja į 
dieną 5 rublius.

Minėtos dirbtuvės direkto
rius pagrindinės algos gau
na 3,000 rublių per mėnesį’, 
bet už spartų dirbtuvės dar
bą jo alga auga ir gali gauti 
mėnesiui iki 10,000 rublių.

Dirbtuvėje tvarkos ne
daug. Darbininkams maža 
šviesos, visur nepaprastai 
nešvaru. Visur primėtyta 
geriausių Amerikos mašinų 
įrankių. Trūksta organizaci
jos.

Po to mūsų keliautojams 
teko aplankyti automobilių 
dirbtuvę, kur gaminami tik

-eriami, o laivais s 
mokama nuo įtalpc 
re užimamąją viet:

[ATOMAS ILGAS '
bams vajus

10(|| rinkimas P™ 
1.0( |gai, gal net keletą 
1.0( [i to vajus nesiba 
1.0( jar daug reikės. « 
1.0( j ir vis siųskite. I 
1.0( ^malonėkite dar 
1.0( teigti rūbams par 
l.OĮ frakcijas, bus išvei 

kėblumų.

IRBŪ GERAI RŪB 
ĮPAKUOTI

1.0 g kas atsiunčia g 
rūbų. Gaila, ne vis

1.0 ni įpakuoti. Popie; 
idionėje bemėtant <

1.0 plyšta ir subyra ir s 
1.0 M susipurvina. Te 
1-0 i juos tenka vėl sui 
’ ^suvynioti, vėl išva 

tada pakuoti.
jdami rūbus turėl 
;e, kad jie atvežam 
ijami ant mūsų salų 
įvežti rūbus į san 

~L patiems sandėlio d 
». Jei lyja, kas 

l-l i žiemą dažnai pasii 
M istai įpakuoti rūbai

-kenčia. Gerai įpak 
rakus, sutaupysite 1 
ipsaugosite rūbus. 1 
į tą patį siuntinį va 
nevalytus rūbus.
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D ' &a Valaičio nam 
*! "Š71, ir pasiunčia] 

zj rūbus priimti. Bet 1 
’ »valandomis atsiu 
’ ^įkiekį rūbų, ypati

V1OX J1'“' CLU _

tai klasei — komunistų vy
resniesiems, dirbtuvių direk
toriams ir valdžios komisa
rams. Ši dirbtuvė pavadinta 
Stalino vardu. Joje darbas 
pradėtas 1924 m. Jos direk
torius pasisakė lankęs auto
mobilių dirbtuves Amerikoje 
(Detroite, Flinte, Buffalo, 
Saginaw, Pittsburghe ir Chi
cago je).

Buvo įdomu sužinoti, kaip 
uoliai darbininkai atvyksta į 
darbą, ar yra bėdos ryšium 
su darbininkų vengimu atei
ti darban ir pan. Direktorius 
paaiškino, kad tinginiai ar 
nepareigingi darbininkai yra 
viešai papeikiami dirbtuvėje 
arba atiduodami „unijai”. 
Visa tai atrodo labai griež
tomis priemonėmis. Sunku 
kapitalistiškai galvai supras
ti tokį dalyką: socializmo 
santvarkoje dirbtuvė laiko
ma darbininkų nuosavybe, 
bet tikrovėje — darbininkas 
priklauso dirbtuvei. Be fab-

Kinijos Valdžioj 
Kelios Atmainos

Chungking. — Kinijos pre
zidentas Čiang Kaišek prave
dė savo vyriausybėje keletą 
permainų. Svarbiausias pa
keitimas buvo naujo karo mi- 
nisterio paskyrimas. Tų pa
keitimų buvę Kinijoj laukta 
ir tikėtasi.

s

p inksto nepranešę, t 
1 iro keblumų ir nep 
i ’]!■ Geriausiai galir 

arti darbo valandom 
ifc pakankamai t:

$s kolonijų

-| uci
. ’ lios ii

l.(

ruoš 
5 vajus rūbams rink 
Į lietuviai veikėjai 
^įtraukia didžių 

žmones ir gaui 
Odininkų talką. G 

£( turėt vietą rūban 
jj n tai privačiuose n 
1. salėj, arba pas 
l.i oto krautuvę. Būi 
l.i nustatytomis v 
l.(p galėtumėt rūbi 

1 
1 
■į / 1ALJM 
__ , J plakatai —

IJ

tai privačiuose n

Generolas Ho karo m: 
teriu buvo nuo 1930 
Naujas karo ministerjs 
nerolas Čeng yra 44 
amžiaus, pasižymėjęs ko 
prieš japonus, ypač Bu 
fronte.

Georgia valstybėje le 
balsuoti sulaukus 18 
amžiaus. Lapkričio 7 d. 
pirmą kartą balsavo 18 
tų jaunuoliai.

AMU' TALKOS

e . • P°
įmeti kiekviena 
ini. Vieni jų gai 

kiti visų negali si 
Kurie negali sunai 

Penėkit grąžin 
®es misiųsim k 
iriems jų trūkst 
išsiuntėme visų Ii 

Rupijų klebonam 
ir katalikų sus 

> kuopų sekret 
Otavos Vyčių sekr 

organizacijoms, ki 
gavome ir įva 

Mkiečių drau?

i
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Rašo JONAS VALAITIS,

„ Amerikai” pranešus, 1^. 
oklyne nutarė suruošti baJ 
arimo ir už Brooklyno riby?x 
Jaukti dovanos ir linkėję . TT . _

Į BALF Rūbams Rinkti Vajaus Direktorius
Iš anksto dėkojame visiejų 

emti savo laikraščio naudai^

Čia mes su dėkingumo 
ugijų ir asmenų, kurie j- v 
nerikos” Bazarą, įvykstantį J 
l. Brooklyne, Angelų Kaiį' 

•eiškimo Par. Gyvojo Rožanį?

das ir Izabelė Diliai, E, Oi^' 
i. Ant. J. Dubinskas, Baltis,' 
i. Dr. V. Martusevičius, Phib,.

les Bačėnienė, Kearny, N. J,' 
iksas Šlapelis, Rochester, N.y 
:anas Vaisiauskas, Cambrife > 
Valašinas, Brooklyn, N. Y, 
:ė Kašėtienė, Brooklyn, Nj 
i. V. Puidokas, Westfield.^ 
i. J. A. Paškauskas, Chicago; 
eph Marshall, Paterson, N. j 
a. Jonas A. Vaitekūnas, pį 
ūbas Stukas, Js., Newark, X,; 
ry Kanapinskas, Brooklyn,^ 
mas Pūkas, Philadelphia, h 
a. Ignas Kelmelis, Newark,Xj
s. V. Kovell, Westfield, N.J, 
u. Jonas F. Boll, Scranton.Pa 
Cristaponis, Philadelphia, Pa. 
nley Ruginis, Brooklyn, N. T. 
ras Janulis, Philadelphia, Pi 
Kerbelis, Amsterdam, N. Y, 
Iter Jankus, Centerport, N. Y 
>zas Boley, New York, N.Y 
n. Ig. Albavičius, Cicero, B 
įas Ališauskas, Brooklyn, N.i 
<as Ramanauskas, Reading, h 
n. Al. Jurgutis, Bridgeville. Pi
t. Daukantas, Brooklyn, N,Y 
Pranckevičius, Brooklyn, N. Y 
Pranckevičienė, Brooklyn, X. Į 
n. M. A. Pankus, New Britu; 
n. Aug. Petraitis, Worcester! 
linas P. Neviera, So. Besteik 
iras Lukoševičius, Brooklyn Ji i 
nst. Stašaitis, Rochester,N.Y. 
s. A. Yonkus, Brooklyn, N.Y
s. S. Satkus, Paterson,N.J. 
Drungienė, Brooklyn, N. Y 
Urbonavičius, Bridgeport, fc 
įas Stasilionis, E. Newark. N. i 
na Adams, Brooklyn, N. Y 
Petraitienė, Bronx,N.Y.
zabeth Strongis, New York.X.1 
.ry Ciurinskas, Kearny, N. J. 
Baranauskienė, Newark, N. J.
n. K. E. Paulionis, Brooklyn.X J 
n. Pr. Vasiliauskas, Newton!
t. Kivitienė, Maspeth, N. Y. 
Ražickienė, Brooklyn, N. Y

Franceson, Brooklyn, N. Y. 
na Rokas, Brooklyn, N. Y. 
Dulskey, Brooklyn, N. Y. 

Muckus, Brooklyn, N. Y. 
Buja, Lowell, Mass.
.n. A. Deksnyg* E. St. Louis.EI 
Jakubėnas, Maspeth, N. Y. 
Mačiulaitis, Bayonne, N. J. 
Paulauskienė, Maspeth, N. Y. 
t. Kasulaitis, Brooklyn, N. Y 
tras J. Šlapikas, Maspeth J J 
donorą Bartkus, Brooklyn, N. IĮ 
m. Ant. Masaitis, Brooklyn, 
a Ragelienė, Brooklyn, N. YI 
rb. Adomaitienė, Maspeth. XI 
tryna Lenienė, Brooklyn, N-I 
Ii j a Skarulienė, Brooklyn, N' I 
r. Vaičiūnienė, Brooklyn, N YI 
J. Ramanauskas, New M I 
J. Kudirka, Norwood, Mass.
Miltenienė, Brooklyn, N. Y I 

Tamošaitienė, Chester, Pa. 
inley Zurlis, Linden, N. J. I 
Lisauskienė, New York, N Y I 
Kazlauskienė, Brooklyn, N.Y I 

Burke, Bloomfield, N. J.
Kučinskas, Brooklyn, N Y I 
Žemaitienė, New Britain, 0* | 
Baltramaitis, Elizabeth, N.J I 
Mikaliūnas, Brooklyn, N. Y I 
T. Barron, Waterbury, (X I 
Norkūnas, New Haven. I 

m. St. Raila, Philadelphia, bl 
Klimašauskienė, Watering I 

in. J. Gurinskas, NewYoA* I 
Ikamas, Brooklyn, N. Y 

Delionis, Jersey City, N.J- I

•ojo Amerikos Lietu-
Ipos Fondo Sandėlis, 

j and St., Brooklyn, N.
įvairių Amerikos lie- 
[olonijų kasdien gauna 
Jie kraunami, skirsto- 
ai skaitysite šį raštą, 
rūbų bus peržiūrima, 
jama, naftalinūojama, 
ama, valoma ir su
ima. Paruošti rūbai 

t.džiami į nuo 100 iki 
arų keturkampius pun- 
:aip tik vienam asrne- 
įtogius kilnoti. Pundus 
tme sausam, švariam 
yje. Ant kiekvieno 
bus mūsų fondo para- 

ymima kas punde yra, 
ris ir didumas. Gele- 
iais siunčiamieji pun- 
eriami, o laivais siun- 
mokama nuo įtalpos — 
ve užimamąją vietą.

ATOMAS ILGAS RŪ
BAMS VAJUS

>ų rinkimas prasitęs 
ilgai, gal net keletą me- 
51 to vajus nesibaigia.
dar daug reikės. Juos 

» ir vis siųskite. Prieš 
mą malonėkite dar kar- 
■žvelgti rūbams paruoš- 
rukcijas, bus išvengta 
keblumų.

RBU GERAI RŪBUS 
ĮPAKUOTI

ig kas atsiunčia gana 
rūbų. Gaila, ne visada 
irai įpakuoti. Popierinė 
įelionėje bemėtant daž- 
iplyšta ir subyra ir šva- 
ibai susipurvina. Tokiu 
u juos tenka vėl suran- 

suvynioti, vėl išvalyti 
c tada pakuoti.

į Sdami rūbus turėkite 
rje, kad jie atvežami ir 
ujami ant mūsų šaligat- 
•Juvežti rūbus į sandėlį 

a. patiems sandėlio dar
bams. Jei lyja, kas ru- 
;ir žiemą dažnai pasitai- 
rastai įpakuoti rūbai la- 
Bukenčia. Gerai įpakuo
ji rūbus, sutaupysite lai-

joms bei įstaigoms. Išsiunti
nėti sandėliui adresuoti lape-1 
liai-labels ir rūbams korte
lės. Kas norėtų daugiau jų 
gauti, malonėkite kreiptis į 
United Lithuanian Relief 
Fund of America Warehouse, 
101 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. Tel.: EVergreen 8-G203. .

TAIKOSI VIETOS 
SĄLYGOMS

Įvairiose kolonijose vajai 
rūbams gauti pravedami pri
sitaikant vietos sąlygoms. 
Pirmutinės kolonijos, BALF 
pirmininko Dr. Končiaus dar
bu, būtent, Mt. Carmel, Sha
mokin, Girardville, Pa., pri
siuntė visą vagoną. Easton, 
Pa. ir Brockton, Mass, at
siuntė po pilną troką. Kitos 
kolonijos daugiausia naudoja 
American Railway Express 
arba Freight.

BROOKLYNE RŪBUS REN
KA ŠEŠTADIENIAIS

Mūsų sandėlis sunkveži
mio rūbams paimti neturi,

• AMERIKA

Brooklyno Apreiškimo parapijos karių motinų antrosios grupės paveikslas. Pirmosios grupės foto
grafavimosi metu ne visos motinos galėjo ateiti, todėl buvo suruoštas antras fotografavimas. Abu pa
veikslai buvo įdėti CYA laikraštyje „The Annunciator”, kurs siuntinėjamas visiems parapijos kariams. 
Iš Apreiškimo par. yra išėję kariuomenėn jau arti 700 jaunuolių.

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
Reikia 15,000 jūrininkų jos cenzūros Centralinio Pa- 
Karo Laivininkystės Ad- cifiko ir Havajų centruose, 

ministracijos pranešimu, pre- kad niekas nesužinotų apie
bet atsirado geraširdžių lie- kybiniams laivams dar šie- Filipinų invaziją tarpulaikio 
tuvių grupė, pasiaukojanti met reikalinga mažiausiai metu.

.apsaugosite rūbus. ^e- pQpiar 
e į tą patį siuntinį valy-' 2Q52 ar

rūbus rinkti: Leonas Šerkš
nys ir Juozas Naujokas, 138- 
15 Hoover Ave., Jamaica, L. 
I., N. Y. Taip pat Eugenija 
Karpiūtė, 410 2nd St., Brook
lyne. Jie savo automobiliu 
kiekvieną šeštadienį pašvęs 
rūbus rinkti. Tad, malonėki
te pranešti sandėliui arba 
jiems patiems, ir jie teiksis 
jūsų rūbus į sandėlį prista
tyti.

RŪBŲ RINKIMAS 
PHILADELPHIJOJ

Philadelphijoje rūbų rinki
mo vajus vyksta milžinišku 
mastu. Jį indorsavo Civilian 
Defense Director of Philadel
phia Judge Harry S. McDe
vitt. Rūbai renkami kiekvie
noje Philadelphijos policijos 
stotyje ir trijose lietuvių pa
rapijose: 324 Wharton St., 
1120 Wallace St., ir 358 Sal
mon St. Rūbų davėjai gali te- 
lefonuoti REGent 3102;

■ 2322 ir HOWard
ir nevalytus rūbus.

ĮUS GERIAUSIAI PRI
GYTI DARBO LAIKU 
^įdėlio oficialės valan- 
įnuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
šeštadieniais nuo 9 vai. 
riki 1 vai. p. p. Bet vi- 
Įienės patogumui dabar 
lėlį laikome atdarą nuo 
į vai. ryto iki 8 vai. vak. 
sandėlis uždarytas, žmo- 
įšaukia Valaičio namus 
i 8-7871, ir pasiunčiame 
gų rūbus priimti. Bet kai 
Irbo valandomis atsiun- 
lidelį kiekį rūbų, ypatin- 
iš anksto nepranešę, ta- 
Usidaro keblumų ir nepa
inių. Geriausiai galime 
niauti darbo valandomis, 
i yra pakankamai tal-

augelis kolonijų ruošia 
»ius vajus rūbams rinkti. 
Dnijų lietuviai veikėjai į 
į vajus įtraukia didžiųjų 
btuvių žmones ir gauna 
Bto valdininkų talką. Ge- 
įsia turėt vietą rūbams 
fti, ar tai privačiuose na- 
)se ar 
lykite 
L kad 
tomis 
minėti.

salėj, arba pasi- 
krautuvę. Būtų 

nustatytomis va- 
galėtumėt rūbus

inijos Valdžioj 
elios Atmainos

ungking. — Kinijos pro
tas Čiang Kaišek prave- 
ivo vyriausybėje keletą 
ainų. Svarbiausias pa
nas buvo naujo karo nū- - ..,i 
rio paskyrimas. Tų p' 
nų buvę Kinijoj laukta j

JAUKIAME TALKOS 
įdieji plakatai — pos- 
| išsiuntinėti kiekvienam 
jų skyriui. Vieni jų gavo 
iiau, kiti visų negali su- 
doti. Kurie negali sunau- 

malonėkit grąžinti 
ns, mes nusiųsim ki
ls, kuriems jų trūksta. 

Sjfterių išsiuntėme visų lie- 
parapijų klebonams, 

Etiškojo ir katalikų susi- 
Inijimų kuopų sekreto- 

rlttis, Lietuvos Vyčių sekre
tams, organizacijoms, ku- 

-adresus gavome ir įvai- 
ns -amerikiečių draugi

Surinktieji Philadelphijoje 
rūbai kiekvieną šeštadienį 
troku bus atvežami tiesiog į 
sandėlį Brooklyne. Pitts
burgh, Pa. vajų turi taip pat 
milžinišku mastu. Sioux Ci
ty, Iowa 
dirba.

labai intensyviai

PIRKO

bent po 5000 vyrų į mėnesį— 
jūrininkų bei karininkų.

Karo Laivininkystės Ad
ministracija kviečia prityru
sius jūroje vyrus atsiliepti 
raštu ar „collect” telegrama 
šiuo adresu: U. S. Merchant 
Marine, Washington, D. C. 
arba kreiptis tiesiog į savo 
jūrininkystės uniją, J. V. 
Samdos Įstaigą ar Karo Lai
vininkystės Administracijos 
skyrių bet kuriame uoste. Į- 
sirašiusiems tuojau bus duo
damas paskyrimas į kurį 
nors laivą.

Anglių taupymas
Karo Meto Kietojo Kuro 

Administratorius Harold L. 
Ickes praneša, kad, prasidė
jus šildymo laikotarpiui, 
kraštas turi prieš akis dide
lius žiemos reikalavimus, o 
tuo tarpu bituminijaus ang
lių atsarga milijonais tonų 
mažesnė už pereituosius dve- 
jis metus. Dėl tos priežasties 

j atsiranda reikalas visiems 
vartotojams taupyti anglis.

Pavėluotas paštas
Karo Departamento prane

šimu, paskutiniųjų savaičių 
metu išleista apie 400,000 in
dividualių laiškų ir didelis 
kiekis siuntinių, kurie buvo, 
saugumo sumetimais, paslėp
ti ir kurie buvo siųsti viene
tų, dabartiniu metu dalyvau
jančių Filipinuose vykstan
čiuose Amerikos armijos ka
ro veiksmuose.

Armijos paštas informuo
ja šeimas Amerikos karių, 
šeimas dabar dalyvaujančių 
Filipinų karo veiksmuose, 
kad paskutiniųjų dviejų sa
vaičių metu išleidus tokį di
delį pašto kiekį, adresantams 
yra galimybė gauti po ilgos 
pertraukos iš karto po kelis 
laiškus.

Pašto sulaikymas buvo bū
tinas, Karo Departamento 
nuomone, kaipo priemonė ap
saugoti gyvybei ir saugumui 
tūkstančių Amerikos karių, 
dalyvaujančių paskutiniuose 
plataus masto išlipimuose 
Filipinų salose.

-Grąžiua-cigarus
Kainų Reguliavimo Įstai-

Šeštoji Karo Paskola
Šeštoji Karo Paskola, ku- metų, birželio 30 dieną, 

rios tikslas surinkti keturio
lika bilijonų dolerių, kurių 
penkis bilijonus tikimasi su
rinkti iš pavienių asmenų, 
tęsis iki gruodžio 16 d.

Karo pabaiga, kurios net 
ir patys vokiečiai laukia, ne
paisant visų pranašavimų, 
dar nėra matoma, ir įžymiau
si Armijos ir Laivyno auto
ritetai sutinka, kad, Vokieti
ją sumušus, praeis mažiau
siai pusantrų metų iki Japo
nijos sutriuškinimo.

Vokietija ginasi visomis 
pajėgomis, todėl Europos ka
ras tęsis, iki iš nacių bus gau
tas besąlyginis pasidavimas. 
Naciams pasidavus, mums 
teks tęsti dar brangesnes ko
vas Pacifike. Vien tik krovi
nių transportacija į Pacifiko 
bazes yra 25 nuošimčiais 
brangesnė už Prancūzijos. 
Be to, suteikiant paramą 
duotojo dydžio pajėgai Paci
fike, reikalinga dvigubai

tarpyje, kuris baigėsi 1944

NAUJŲ SIŪTŲ 
PO $9.00

Lewistom, Maine, pranciš
konai, su kun. Vaškiu prieša
kyje surinkę $203.00 pinigais,
nupirko naujų rūbų, mokėda- i Minėtieji laiškai, kurių kai 
mi tik po $9.00 vyriškam nau- kurie buvo rašyti net liepos 
jam siūtui. mėnesį, buvo sulaikyti Armi-jam siūtui.

MIESTAS DUODA TROKUS
Ansonia, Conn., miesto mė- Mrs. Stewart, Kašėta, Matū

ras, apsiimdamas būti komi- levičienė, Butėnienė, Pranie- 
teto garbės pirmininku, pa- nė, Daukantas, Ambraziejus 
žadėjo duoti nemokamai (kurie buvo surinkti tauti- 
miesto trokus iš namų su
rankioti rūbus.

Bridgeport© ir Waterburio, 
Conn., miestų merai išleido 
savo proklamacijas, kuriose 
kvietė gyventojus paremti 
Lietuvai drabužių rinkimą.

DAUGIAUSIA JUDA
PENNSYLVANIA

Didelį kiekį rūbų prisiun
tė kun. Karalius iš Shenan
doah, Pa.

Rūbų prisiuntė lietuvių pa
rapijos: Lowell, Mass.,
Frackville, Pa., Easton, Pa., 
Hazleton, Pa., Viešpaties At
simainymo, Maspeth, Angelų 
Karalienės, B’klyne, -Brock
ton, Mass., Lawrence, Mass., 
Westfield, Mass., Apreiški
mo parapijos mokykla, 
Brooklyne, Apreiškimo pa
rapijos vienuolės Brooklyne, 
Baliukai iš Camden, N. J., 
Kawlaiczia, Rumford, Me., 
Triska Ambridge, Pa. Rau
donaitis, Lynbrook, L. L, Ma
žeika, Kaminskas, šmilskis, 
Puodžiūnas, Karpius, Pusni- 
kas, Jurgėla, Sinkevičius,

ninkų fondui rūbai taip pat 
perduoti mums) ; Mallin iš 
Richmond Hill, Spurga iš 
Port Jefferson, L. I., Liū- 
džius iš Brattleboro, Vt. 
BALF 65- skyrius iš Roches
ter, N. Y., Valušienė iš New 
Yorko, Vilkaitienė iš Oly
phant, Pa.

Amsterdam, N. Y. lietuviai 
raportuoja turį surinkę daug 
rūbų. Dideliems vajams ruo
šiasi Boston, Mass., Water
bury, Conn., New Britain, 
Conn., Bridgeport, Conn., 
Hartford, Conn., turi jau 
bai daug rūbų surinkę.

RŪBŲ RINKĖJAMS 
LIUDYMAI

Kiekvieną dieną siuntinių 
gauname daugiau ir daugiau. 
Kiekvieną dieną giliau įsikin
kome į darbą rinkti rūbus 
Lietuvai, kur jų reikia daug. 
Rinkite ir siųskite rūbus mū
sų sandėliui. Rūbų rinkėjams 
atspausdinome liudymus. 
Juos išdavinės skyrių valdy
bos. Prašykite, kiek liudymų 
reikia jūsų skyriui.

la-

gos pranešimu, nustatyti pa- daugiau prekybinių laivų, 
keitimai kainų bei aukščiau- nes nuotolis nuo namų ba- 
siųjų kainų ribos srityje, zės yra nepaprastai didelis, 
kad tuo būtų padidinta pi- . ..........................  ■
gesniųjų rūšių naminių eiga- reikia didesnio skaičiaus vi- 
rų gamyba, kas vartotojams Sų rūšių pabūklų: reikalinga

Uždaviniui atlikti, dabar

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

C ______
Formalumas

Jonukas: — Mamyte, ko
dėl prieš jungtuves jaunave
džiai prieš kunigą vienas ki
tam paduoda rankas.

Motina: — Tai grynas for
malumas, Jonuk.

Jonukas: — A! Dabar ži
nau kodėl taip... Panašiai 
kaip ir kumštininkai: prieš 
kiekvienas rungtynes paduo
da vienas antram ranką...

Iš dantų nespręsk
— Kiek turi metų?
— šešeris.
— Kiek brolis?
— Penkeris.
— Bet jis didesnis už tave.
— Tai niekis... Juk ir penk

tukas didesnis už dešimtuką.

sutaupytų į metus 50 milijo
nų dolerių. Įvedus pakeitimą, 
cigarų kaina sumažės.

Daugiau moksleivių
J. V. Švietimo įstaiga 

Darbo Departamento Vaikų 
Biuras praneša, kad po ne
formalios aukštesniosios mo
kyklos registracijos apžval
gos pastebėta, kad per rug- 
piūčio, rugsėjo ir spalių mė
nesius vestas mokyklos lan
kymo vajus sustabdė aukš
tesniosios mokyklos mokslei
vių skaičiaus palinkimą ma
žėti. Daugeliu atveju, sužadi
no moksleivių skaičiaus padi
dėjimą nuo 1939 metų.

Daugiau Saugumo
Karo Informacijos Įstai

gos pranešimu, iš J. V. Darbo 
Departamento, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos ir Karo Ga
mybos Vadybos Davinių su
žinota, kad labai daug gamy
bos laiko sugaištama dėl ne
laimingų atsitikimų ir ligų 
labai svarbiose karo gamy
bos šakose ir pabrėžiamas 
būtinumas saugumo ir svei
katos apsaugojimo priemo
nės, kad žmonių darbo 
būtų sunaudojama ko 
duktingiausiai.

Karo belaisviai
Karo Departamentas 

nešė, kad lapkričio 1 d. 
kontinente buvo 334,618 ka
ro belaisvių. Skaičių suskirs
čius tautomis, vaizdas susi
daro šioks: vokiečių — 281,- 
344, italų — 51,032, japonu— 
2,242.

Karo išlaidos didėja
J. A. Valstybių karo išlai

dos spalių mėnesį sudarė 7 
bilijonus 447 mil. dolerių, 
kas reiškia 345 milijonais 
arba 4.8 nuošimčiais daugiau, 
negu rugsėjo mėnesį.

ir

jėga 
pro-

pra-

daugiau B-29 superfortresų, 
kainuojančių po 600 tūkstan
čių dolerių kiekvienas; dau
giau P-47 „thunderboltų”, 
po 50 tūkstančių dolerių 
kiekvienas; daugiau M-4 
tankų po 67,417 dolerių kiek
vienas. Dar reikalinga dides
nio skaičiaus tankų, lėktuv
nešių, prekybinių laivų, gą
sdino, alyvos ir šaudmenų.

Dėdė Samas kviečia visus 
amerikiečius stoti talkon. 
Skolinant pinigus Dėdei Ša
mui, atliekama ne tik aukšto 
patrijotingumo veiksmas, 
bet ir gera pinigų investaci- 
ja, nes ji paremta dideliais 
valstybės ištekliais.

Svetimos kilmės amerikie
čiai šiame kare pasirodė esą 
milžiniškas ir labai patiki
mas paramos šaltinis, kai to
kia daugybė jų giminių ken
tėjo brutalumą ir savavalia
vimą to paties elemento, ku
rį šis karas yra pasiryžęs 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus. šis karas stoja už do
rą ir teisybę ir kovoja prieš 
žvėriškumą ir sadizmą. To
dėl šis yra visų garbingų 
žmonių karas. Ir jis tebetę- 
siamas. Visi privalo prisidė
ti prie jo užbaigimo. Kai ki
ti lieja kraują, tu paskolink 
Amerikai savo dolerius. Pirk 
bonų, kiek tik išgali; pirk 
daugiau, 
miau esi

Kadečių Slaugių Korpuso 
rekrūtų kvota, dvylikos mė
nesių perijodui, pasibaigian
čiam 1945 metų, birželio 
d., yra 60,000 studenčių.

Veteranų darbai
Paul V. McNutt, Karo Dar

bo Jėgos Komisijos pirminin
kas, praneša, kad, per rugsė
jo mėnesį J. V. Samdos pa
galba, tarnybos suteiktos 
šio ir pereito karo 80,444 ve
teranams. Į šį skaičių įeina 
ir 12,492 tarnybos, suteiktos 
nuo karo fiziniai nukentėju- 
siems veteranams. Karo ve
teranas, sugrįžęs į pirmykštį 
darbą, privalo būti priimtas 
toms pačioms pareigoms, lyg 
jo tarnyba niekada nebūtų 
buvus nutraukta.

Veteranų Administracija 
atidarė keturias naujas įs
taigas, kurių tikslas rūpin
tis veteranų namų paskolo
mis, suteikiant garantijas 
pagal G. I. Teisių Deklaraci
ją. Veteranų Administraci
jos pareiškimu, šios įstaigos 
nepalaikys tiesioginio kon
takto su veteranais, o turės 
reikalo su bankais ir kitais 
būsimais paskolų dalintojais, 
kuriems bus reikalingos pas
kolų garantijos.

Minėtosios įstaigos yra 
New Yorko mieste, Washing
tone, Chicagoje ir San Fran
cisco. Aktas autorizuoja 50 
nuošimčių garantiją sumai, 
nedidesnei kaip 2,000 dole
rių, patvirtintoms pasko
loms, išduotoms tikslu pirki
mo, pataisymo, ar kitokio pa
tobulinimo namų, įmonės ar 
ūkio.

30

(OWI)

30,000

nei bet kada pir- 
jų pirkęs.

naujų studenčių 
slaugių

Dr. Thomas Parran, Vie
šojo Sveikatingumo Tarny
bos vyr. gydytojas, pranešė, 
kad į J. V. Kadečių Slaugių 
Korpusą įsirašė apie 30,000 
naujų studenčių slaugių. Tai 
sudaro gerą priedą prie 65,- 
520 naujų studenčių slaugių, 
priimtų į slaugių mokyklas 
korpuso pirmųjų metų laiko-

Vandens
Šeimininkas pasišaukė

pusbernį: •
— Atnešk stiklą vandens 

svečiui.
Po valandėlės ateina pus

bernis, rankoje nešdamas 
stiklą vandens. Ponas supy
kęs sušuko: „Grįžk atgal, 
biaurybe. Ar nežinai, kad 
reikia su lėkšte atnešti?”

Pusbernis perpylė vande
nį į lėkštę ir nešdamas gal
voja: „Įdomu bus man pama
tyti, kaip tas svetys iš plokš
čios lėkštės gers vandenį”.

Pamiršk
Slaugė ligoninėje surauk

tu veidu pasižiūrėjo į sužeis
tą ligonį.

— Tavo veidas lyg man 
matytas, — tarė slaugė įdo
miai. — Bet negaliu atsimin
ti, kur tave paskiausiai ma
čiau?

— Tegul praeitis pasilieka, 
panele, — tarė kentėtojas 
liūdnai. — Taip, panele slau-

kuris tave suėmė už greitą 
važiavimą per miestą.

Nelaiminga virvė
Teisėjas: — Už ką patekai 

į teismą?
Prasikaltėlis: — Turguje 

radau virvės galą.
Teisėjas: — Vien tik už 

tai?
Prasikaltėlis: — Taip, po

nas teisėjau. Tik nelaimė, 
kad prie virvės galo buvo pri
rištas arklys.

Pranas Bekampis

Ethel Esterly, Allentown, 
Pa., 43 metų amžiaus, pagim
dė jau dvidešimtą vaiką iš 
kurių 15 gyvi ir gražiai au
ga.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ŽURNALAS

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

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

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

judėjimą.
„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

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

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

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

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

55 T X X X

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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SĖKMINGAS SUSIRINKI
MAS

Lapkričio 19 d. Lietuvių 
Muzikalinėj salėj įvykęs lie
tuvių susirinkimas Karo Fon
dui — War Chest remti pasi
sekė. Apie 600 žmonių jau 
anksti prigužėjo į lietuviškų 
širdžių ir lietuviškų minčių 
bendrą sueigą.

Susirinkimą atidarė kun. 
V. Martusevičius, vietos Šv. 
Jurgio par. klebonas, pasvei
kindamas lietuvius ir pasi
džiaugdamas lietuvių rūpes
tingumu savo krašto ir Lie
tuvos, savo senosios Tėvynės, 
reikalais. Jis paprašė vakaro 
vedėju p. J. Kavaliauską, 
kurs pakvietė pradėti susi
rinkimą Amerikos ir Lietu
vos himnais. Tuoj prie pija- 
no atirado p. E. Kurkytė, o 
solistė buvo p-lė I. Beniušytė. 
Visa salė, nors ne galingai, 

r* bet širdingai sugiedojo him
nus.

Į akis metėsi nepaprastas 
salės papuošimas, ko nematy
davai kitais kartais. Scenos 
viduryj didingai švitravo A- 
merikos žvaigždėtoji, šalia 
jos didžiulė raudona plunks- 

Ina, War Chest ženklas, prie 
scenos kampų iš vienos ir ki
tos pusės buvo Amerikos ir 
Lietuvos trispalvės. Visa sa
lė nusagstyta didžiuliais ir 
akį skaudžiai veriančiais pla
katais — Help Lithuania. 
Pusračiu sustatytos kėdės 
prie scenos buvo pilnos lietu
viškais drabužiais pasipuo
šusių lietuvaičių, kurios su
darė salės ir viso susirinki
mo didelį papuošimą.

Neiškentęs pasiteiravau, 
kas viską taip gražiai ir rū-

c

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. SeSt. 8:00 p.m, 

Direktorlns 
ANTANAS DZIKAS 

8610 Kas* Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2987

SVEČIAS KUNIGAS PLATINA KARO BONUS Newtown. Pa.

O
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Šiomis dienomis kun. A. 
Pulokas yra atvykęs iš savo 
gyvenamos vietos, iš Neb- 
raskos, ir praleidžia atosto
gas tarp savųjų.

RAŠO IŠ UŽJŪRIO

pestingai sutvarkė salę. Pa
tyriau, kad tai viskas pada
ryta p. K. žadeikos suma
nios ir patrijotiškos rankos. 
Jis ten dirbo kelias valandas 
prieš susirinkimą (ir po su
sirinkimo), kad tinkamai sa
lę papuoštų. Ir pasisekė jam. 
Ir atrodė salė kaip viešnia ar 
pati viešnia ar svečių lauk
dama.

Po trumpos įžangos, visi 
susirinkusieji palinksminti 
jaunųjų Justinos ir E. Tunai
čių meninės programos. Jų 
lietuviška daina, muzika ir 
plastiški šokiai gražiai nu
teikė visus susirinkusius. Ir 
plojo publika ir vis daugiau 
norėjo, kad jaunieji linksmin
tų. Bet laukė, ilga ir rimta 
susirinkimo darbų tvarka, to
dėl jie turėjo leisti kitiems 
veikti.

švarką ir pasiraitojęs ranko
ves, su prakaitu darbavosi ir 
vis daugiau aukų gavo. Kai 
ėjo aukoti jauni ir maži, tai 
gerai, bet kai atėjo viena po
nia, kuri gal daugiau svėrė, 
kaip pats Juozas, tai jau jam 
buvo riestai, pagelbos prašė, 
ir tai beveik jis buvo nutemp
tas žemyn, pirm negu jis už
kėlė.

Na, ir suagitavo, ir suau
kojo! Iš viso sudėta tą dieną 
apie 1,300 dol., o iš šv. Kazi
miero parapijos atnešta 
$426.00, tai ir susidarė graži 
suma — arti 2,000 dol. Kai 
kurie, kaip p. Marcinkevičius 
net $100.00 aukojo

Kun. Končiaus trumpa, bet 
aiški ir įspūdinga kalba pa
siliks ilgai visų širdyse.

Iš viso lietuviai jau čia su
aukojo apie $2,500.00 War 
Chest Fondui.

Tel. POPlar 4110

• Charles J. Roman ;
! (Ramanauskas)
; LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
' 1113 Mt. Vernon St., ' 

Philadelphia, Pa.
ModernHka laidojimo Įstaiga. DG 
delfi, grali koplyčia, erdvi salė. Pa-, 
kelelvingtenu suteikiama nakvynė.1

Viskas nemokamai. Kreipkitės > 
diena ar naktį.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotae Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
Šauktis prie manes

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

Kalbų nebuvo daug numa
tyta. Pirmasis pasakė kalbą 
T. Louis, War Chest atsto
vas. Po jo kalbos vėl lietu
vių akis ir širdis palinksmino 
lietuviškais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės, tautiš
kų šokių šokėjos. Jos įskrie
jo į salės sceną, kaip laukų 
plaštakės, dvelkdamos lietu
viškumu, Tėvynės pievų mar
gumu. Tarp jų matei jų jau
ną, energijos pilną jaunuolę 
p. Eleną Slavinaitę, kuri va
dovauja visai grupei ir rūpi
nasi, kad visos savo dalį gra
žiausiai atliktų.

Kitos tautiškų šokių šokė
jos buvo šios: C. Žvigaitytė, 
Ieva Žvigaitytė, Anelė Mutu- 
raitė, M. Skiotytė, V. Dabšy- 
tė, M. Banytė, C. Beniušytė, 
L. Deksnytė, S. Mažeikaitė, 
A. Jotautaitė, E. Belskytė. 
Jos pašoko „Kepurinę” ir 
„Kalvelį”. Šokius išpildė su 
gracija ir pamėgimu. Dar 
neseniai pradėjo mokytis, bet 
jau turi šokiams reikalingą 
nujautimą. Tikima, grupė 
neužilgo tikrai patarnaus 
lietuviškumui. Publika taip 
pamėgo šokius (ir šokėjas), 
kad plojo ir plojo be persto- 
jimo ilgą laiką. Tai buvo pa
dėka. Pagirtinos šokėjos ir 
kitu atžvilgiu, kad atlikusios 
savo programą neišbėgo, bet 
visą laiką pasiliko salėj, pa
dėjo rinkti aukas, ir vėliau 
klausės visos programos. 
Gal ir publika, matydama 
jaunųjų pasiaukojimą, taip 
ramiai ir kantriai dalyvavo 
visoj programoj. Juk ir jau
nimui turi rūpėti mūsų vi
suomeninė veikla ir visi gy
vieji reikalai,

Po kun. Dr. J. B. Končiaus 
įžanginės kalbos War Chest 
reikalu, prasidėjo aukų rinki
mas. Aukojo gausiai ir vie
ns už kitą daugiau. Nešė au
kas ir nešė ir kėlė vis dau
giau. Aukojo seni, jauni ir 
vaikučiai neatsiliko. P. čele- 
dinas sunkiai dirbo prie 
„maikio”, kad tik daugiau 
suagituotų. Neatsiliko ir pir
mininkas J. Kavaliauskas, 
kurs, norėdamas daugiau au
kų sukelti, pažadėjo užkelti 
ant scenos visus tuos, kurie 
daugiau paaukos. Nusivilkęs

VAJAUS SUSIRINKIMAS

Bendras Lietuvių Komite
tas Karo Bonams platinti ir 
pardavinėti nutarė 6-tos pa
skolos vajų varyti visomis 
pajėgomis. Tuo tikslu gruo
džio 10 d. Lietuvių Muzikali- 
nėj salėj rengiamas masinis 
susirinkimas, kuriame nori
ma parduoti karo bonų ųž 
$100,000.

Į šį svarbų susirinkimą 
kviečiami visi lietuviai. Pir
miausia, šiame susirinkime 
pamatysite gražiausių juda
mųjų paveikslų iš karo ir iš 
Lietuvos gyvenimo ir tuo pa
čiu nupirksite karo bonus ir 
paremsite vyriausybę. Už į- 
ėjimą nereiks nieko mokėti

Visi kviečiami ir prašomi 
dalyvauti ir pirkti karo bo
nus.

Karys Jurgis Vaitkus — 
White, 1541 S. Front St., ra
šo laiškuose savo žmonai, 
kad jis jau užjūryje, gerokai 
pasikeitęs, suplonėjęs, bet 
sveikata esanti gera. Jis esąs 
patenkintas nauju kario gy
venimu. Jis rašo savo žmo
nai, kad ir jai linkįs geros 
sveikatos ir pasisekimo, nes 
ji paskutiniu laiku sirginėjo.

Jis dėkoja už laiškus ir 
naujienas. Jurgis buvo vie
nas geriausių „bowling” žai
dėjų šv. Kazimiero parapijos 
grupėj — komandoj. Jis 
džiaugiasi, kad ir dabartinė 
komanda žaidžia ir toliau ir 
nepasiduoda kitoms koman
doms.

Antanas Rimgaila, 318 
Wharton St., savo laiškuose 
iš už jūrio ne tik atsimena 
namiškius, bet ir dar dovanų 
visokių iš ten atsiunčia. Mat, 
ir jam namiškiai nusiunčia 
gražiausių dovanų.

Jaunuolis rašo, kad ir į 
Londoną gali nuvažiuoti ir 
atostogų turi.

Kostas Antuša rašo, kad 
jis dažnai apsilanko Paryžiu
je ir ten galįs savo laisvą lai
ką praleisti. Tuoj bus metai 
kai jis užjūryje kariauja. 
Jam ten sekasi, kaip ir pir
miau sekėsi.

Šv. Kazimiero parapijos 
Karo Bonų pardavinėjimo 
moterų komitetas gražiai 
parduoda daug bonų per 6- 
tos paskolos vajų. Lapkričio 
19 d. parduota už $1,000.00, 
o lapkričio 26 už $2,000.00. 
Per visą vajų nusistatyta 
parduoti už $10,000.00.

Jei tiek neišpirks prie baž
nyčios, tai komiteto narės pa- 
siryžusios eiti po namus ir 
pardavinėti, kaip Katalikų 
Bonų vajaus Komitetas iš 
Centro ragina.

SODALIEČIŲ VALDYBA

Lapkričio 21 d. Šv. Kazi
miero parapijos sodalės išsi
rinko savo naują Valdybą. 
Pirm, išrinko tą pačią p. Ele-' 
ną Belskytę, 214 Morris St. 
Ji sėkmingai vadovauja drau
gijai ir įpratusi. Kitos išrink
tos valdybon: E. Jablonsky- 
tė, R. Mikolėnaitė. Naujoji 
Valdyba turi didelius darbo 
planus.

DALYVAVO PADĖKOS
DIENOS PARODOJ

Komitetas

ŠEŠTOSIOS PASKOLOS 
VAJAUS DARBAI

Philadelphi jos 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.

Komitetas

SUNKIAI SUŽEISTAS

KAREIVIS PASAKOJA

Kareivis Petras Burokas, 
319 Sears St., 20 mėn. gyveno 
kitose šalyse ir daug aplankė 
ir daug ko pamatė, šiomis 
dienomis jis buvo parvykęs 
atostogų, aplankyti savųjų ir 
papasakojo daug- ir įdomių 
dalykų iš savo kelionių ir ka
riško gyvenimo. Pirmiausia 
jis pažymėjo, kad kur tik bu
vo, visur atrodė, kad Ameri
ka yra geriausia vieta. Kai 
kur per šilta, kitur per šal
ta. Vienur žmonės nenori 
drabužių dėvėti, o kitur ne
turi ir todėl jų nedėvi. Visur 
matyti daug skurdo ir vargo. 
Žmogus lauki valandos, ka
da galėsi vėl pamatyti savo 
šalį ir savo gimtinį miestą ir 
savus žmones.

Kareivį labiausiai džiugi
ną gauti laiškai artimųjų ir 
visos naujienos jiems bran
gios, nes tik artimos žinios 
ir artimųjų gyvenimas la
biausiai paguodžia ir nura
mina atskirtą karį.

Karys atrodo labai gerai, 
pasidaręs storesnis ir daug 
ženklų ant savo uniformos 
turi.

Padėkos dienoj Philadel- 
phijoj Gimbels visuomet ren
gia didelį paradą. Tai tikrai 
didelės tos dienos iškilmės, 
kurios sutraukia kelias de
šimtis tūkstančių žiūrėtojų. 
Ir šiemet tokia paroda įvy
ko.

Pažymėtina, kad Loreta 
Kavaliauskaitė dalyvavo šia
me parade su viena artiste 
iš Hollywood. Jodvi buvo gy
vajame paveiksle. Loreta il
gą laiką dalyvauja WIP radi
jo programoj, išpildydama 
daug dalykėlių. Gal ir ji pa
teks tarp Hollywood© artis
čių.

JAUNŲJŲ RADIJAS

Lapkričio 25 d. iš radijo 
stoties WTEL sveikino Kara
lius vedybinių sukaktuvių 
proga jų anūkai Justina ir 
Eugenijus Tunaičiai. Jie gra
žiai sveikino savo senelius, 
padainavo ir pagrojo jiems. 
Tai buvo vis paįvairinimas 
radijo programos.

Tie jaunieji artistai nuolat 
dalyvauja lietuviškuose pa
rengimuos ir visuomet išpil
do gražią programą.

PAKRIKŠTIJO

Lapkričio 14 d. gimė Artil- 
da Eberle, 239 Greenwich St. 
Ji pakrikštyta Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj lapkričio 
26 d. Mergytė sveika ir lai
minga auga. Jos mamytė yra 
buvusi Elz. Butikytė, o tėvas 
Juozas Eberle.

DIDELĖS LAIDOTUVĖS

LANKĖSI KARIAI

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Lapkričio 25 d. Mary Ka
valiauskienė gavo liūdną ži
nią, kad jos sūnus Tomas Ka
valiauskas, 1113 S. 2nd St., 
sunkiai sužeistas kovos lau
ke.

Tomas buvo pasižymėjęs 
baseball žaidėjas. Jis paim
tas kariuomenėn ir tuoj iš
siųstas frontan. Jo artimieji, 
ypač mamytė, labai rūpinasi 
jo likimu. Tikima, kad pa
sveiks.

Per paskutines dienas lan
kėsi daug karių: Varževičius, 
Margevičius, Urbonas ir ki
ti. Visi atrodė labai gražūs 
savo unformose. Būtų gera, 
kad jie parvykę pasimatytų 
ir su Philadelphijos Žinių ko
respondentais, kurie galėtų 
plačiau parašyti į mūsų laik
raštį.

Lapkričio 23 d. mirė p. Ona 
Lazdauskienė, 1328 N. 52 St., 
Velionė ilgai gyveno Šv. Ka
zimiero parapijoj, todėl ir pa
laidota iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios. Iškilmin
gos laidotuvės įvyko lapkri
čio 8 dieną. Laidotuvių metu 
gražiai pagiedota. Palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Ilsė
kis ramybėj.

Laidotuvėmis rūpinosi K. 
Ramanauskas.

VYČIAI VEIKIA

SUŽEISTAS KARYS

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.
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Gauta žinia, kad karys 
Stasys Mažukas, 13 S. 53rd. 
St., buvo sužeistas Prancū
zijoj. spalių 25 dieną. Jau
nuolis jau anksčiau buvo SU

Lietuvos Vyčių 3 kuopa šv. 
Kazimiero parapijoj vis dar 
gražiai veikia. Lapkričio 26 
dieną susirinkime nutarta 
vėl pasitaisyti pijaną, kuris 
buvo nupirktas anksčiau. 
Jau pradėtas atnaujinti vy
čių klubas gražiai suderinto
mis spalvomis, bus įtaisyta 
naujos kėdės, daug gerų žai
dimų ir t. t. Salėj du kartu 
savaitėj daroma basketball 
ir kiti žaidimai.

Parapijos 40 vai. atlaidų 
metu rengiasi atlikti maldos 
valandėlę, kurią organizuo-

Praėjusią savaitę mirė ke
li asmenys: Ieva Augaitienė, 

N. J., Kazys Venslauskas 
dar keli lietuviai.

iš 
ir

IŠĖJO LAIVYNAN

Jonas Varnis, 1419 S. Phi
lip St., lapkričio 18 d. išėjo 
tarnauti Amerikos laivynan. 
Jis išėjo savanoriu. Iš jo na
mų jau tarnauja brolis, vie
nas švogeris; vienas švoge- 
ris žuvo karo lauke.

Jaunam kariui draugai ir 
pažįstami linkėjo pasiseki
mo.

žeistas Italijoj. Dabar jis vėl .ja M. Bigenytė.
gydosi, kad pasveikęs galėtų Į Kalėdų metu nutarta turė- 
eiti savo pareigas. i ti bendrą pasilinksminimą.

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

Juozapo Marijos Vila
Žmogus visad turi rūpin

tis ne tik kasdienine duona, 
bet ir dvasios penu, šiandien 
ypač tas penas reikalingas, 
nes žmonės, paskendę dar
buose ir visokių rūšių biz
niuose, pamiršta sielos reika
lus. Šiais laikais tarp visokių 
plakatų, skelbimų ir obalsių 
skleidimų, turėtų būti aukš
tai iškeltas šūkis „Žmogaus 
Sielos Siekiai”.

Tą šūkį reikėtų turėti gal
voje vyresniems, tėvams ir 
susirūpinti vaikų tinkamu 
auklėjimu.

Religinis jaunimo auklėji-1 giedojo 
mas yra šiandien gyvas, ne- ‘ 
išvengiamas reikalas.

Tarp kitų mergaičių reli
ginio ir dorinio auklėjimo ži
dinių randasi Juozapo Mari
jos Vila. Čia vietoj miesto 
nešvarių gatvių, rami gam
tos globojama vietelė; vietoj 
nuobodžių, ilgų pastatų ir 
sunkaus oro — laukai, sodai, 
medžių ir žiedų malonus kva
pas; vietoj triukšmingų, ap
mokamų pramogų- ramus su
sikaupimas vilos koplyčioj, 
ar nuošalioj tarp medžių ker
telėje. Ta gyvenimo aplinku
ma turi geros įtakos studen
tėms, jas paveikia gražus 
auklėjimas.

Vilos mokykloj kreipiamas 
dėmesys į pilnutinį mergaičių 
sielos auklėjimą. Gyvenimo 
aplinkybės, pamokymai, ragi
nimai pamokose, rekreacijose 
ir susibūrimuose pamėgti, 
kas yra šventa ir gražu — 
tas viskas teigiamai veikia 
studenčių sielas.

Mergaičių švelnesniųjų 
jausmų lavinimui mokoma ir 
muzikos. Jų trečia dalis ima 
muzikos pamokas ir daro 
gražią pažangą.

Šiais metais lapkričio 21 
d. Vilos mokykloj įvyko šei
myniškas koncertas. Daly
vaujant vien seserims su 
mergaitėms ir Vilos gyvento- 

1 joms, mergaitės skambino pi
anu, ]_ 
Darbščios gi ir rūpestingos 
seselės Onos Marijos uoliu 
triūsu išmokytos, gražiai pa
skambino. Iš aštuonių muzi
kos besimokančių studenčių, 
koncerte dalyvavo septynios; 
aštuntoji tuo tarpu susirgo.

Pirmoji išėjo Teresa Ma
ckey su programa: Thomp
son Etude „Stepping Stones”, 
Linchner — „Idle Moments”, 
Behr — „French Child’s 
Song”. Ji tik pradeda moky
tis, tačiau jos muzikos tem
bras malonus ir matomai tu
ri muzikalių gabumų.

Teresės Andrulaitės pro
grama buvo: Heller Etudes 
— „The Skaters Coquetry”, 
„Grieg Voeglein, op 43, N. 
4”, Haydn „Gypsy Band”, ši 
skambino drąsiai, vikriai, be 
to, jaučiama jos stipri ener
gija. Matomai, mokėsi ne vie- 
neris metus ir yra padariusi 
gražios pažangos technikoj.

Trečioji scenoj pasirodė 
Gertruda Mikutytė; jos pro
grama: Heller „Brooklet”, 
„Water Sprites”, Paderews- 
kio „Minuet a L’Autique”. 
Skambino ji gražiai, tik jau
dinosi ir nedrąsi buvo.

Išėjo ketvirtoji, Elena Ma- 
tičiūnaitė; jos programa: Le
mont Etudes — „Triplet Sto- 
dy”, „Sight Chord”, Balanc
ed Hands”, „Cello Solo”, He- 
ler — „Tarantelle”. Ji skam
bino vikriai ir dailiai; kad ir 
jaudinosi, tačiau pilnai išlai
kė artistiškas manieras. Yra 
vilties — bus iš jos gera pia
nistė.

Penktoji Eleonora Žemaity
tė tik pradeda mokytis, ta
čiau iėjo su savo programa: 
Thompson Etudes — „Swans 
on the Lake”, „The Cackoo” 
(German Folk tune), „The 
Man in the Moon”. Skambino 
lėtai, atsargiai, pradžios 
mokslui gana gerai.

šeštoji iš eilės skambino 
Betty Maher. Jos programa: 
Satllet Etudes — „Marche”, ; 
Morning Prayer”, „Senene 
Morning”, „Northern Stoins”, ■

Clementina „Senates”, Nevin 
—Ethelbent „Mighty Lak’ a 
Rose”. Ji skambino dailiai ir 
ilgai, bet nervavosi daugiau 
už kitas. Tas jai nemažai 
kliudė parodyti savo mokslą 
ir gabumus muzikoj.

į Pagaliau išėjo scenon sep
tintoji mokinė, Anelė Pūkaitė 
su programa: Bach „Two 
Voice Inventions (No. 1), 
R,ubinsteino „Kammenoi Os- 
trow”.

Kaip matyti iš programos, 
yra tai toliausiai pažengusi 
muzikos srityje. Skambino 
laisvai, gerai ir su pasitikė
jimu savimi.

Muzikos programai pasi
baigus, studentės dailiai už- 

> sodaliečių himną 
„Kristui Karaliui”.

Po to kapelionas padėkojo 
Seselei Onai-Marijai už jos 
darbuotę ir studenčių išmo
kslinimą ir sykiu pareiškė 
pageidavimą kitą sykį išgirs
ti ką norint iš lietuvių liau
dies dainų, ar motyvų.

Seselė pažadėjo kapeliono 
pageidavimą patenkinti, už
tat kitą kartą išgirsim ir lie
tuviškųjų kūrinių.

Belieka studentėms palin
kėti, kad jos pamėgtų muzi
ką ir darytų joje pažangą, 
iki dar jaunos ir augančios 
yra.

Vilos mokyklos auklėjimo 
dvasia reikia pasigėrėti, lie
tuviams gi tėvams geriau į- 
vertinti katalikiškąsias mo
kyklas.

RESPOND!
fcabeth, N. J

Prakalbos
$o 3 d., sekmadi 
ii popiet, parap 
;vyks svarbios prai 
įtuvos reikalu.
Lietuvai Gelbėti '

>
į kalbėtojai 
į Pakštas ir rėdai 
jjzas B. Laučka.
glizabetho ir apy 
tuviai kviečiami a

erson, N. J

fio 3 d. prasidės 
jos, kurias ves k 
L Bružas, M. S. 1 
vakarais bus 7:30 x

jai Šelpti Fondo I 
skyriaus susirin 

j gruodžio 3 d. 2 v 
par. salėje. Kviečia 
iyti visi, kurie n< 
irbiai organizaci,

Britain, Conn

N. N.

SUTUOKTUVES

Lapkričio 25 d. susituokė 
du našliai: p. Kostas Petro
nis ir Salomėja Ambrazienė, 
1822 S. Front St. Jiedu da
bar apsigyvens Erie Ave., to
liau nuo šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios.

Vedybos įvyko Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj.

DRABUŽIŲ VAJUS

Drabužių rinkimui paskir-

ns Lietuvių Centro 
Naudai

idriejaus lietuvių p 
[uksinio Jubilieja 
jyksta daug pram 
j kurių ir didelis b 
-gruodžio 1, 2 ir 3 
įtinkamai ruošia 
i darbuojasi tam b 
id gražaus pelno Ii 
josios Statybos Fo 
lį sukūrė kleb. ku 
inkus, tikslu prade 
jo karo statyti re 
naują kleboniją 

i Centro rūmus, ta: 
paujamus ne ti 
arapijai, bet ir vis; I

įjos bazare turi 
ritu būdelių su gr: 
dovanomis laimii

iiivicaiLca onaniuiiiu kJi~ . - * , ■ ■ .
parodė, ką jos moka. tį 3 dideli centrai prie visų ^tojams, taip pi

parapijų, kur įsisteigė sky- smagumų ir pas 
riai. Taip pat visas miestas r. ’ *'
suskirstytas į rajonus ir pa- «ir žavios muz: 
skirti rinkėj ai drabužiams 
ir avalinei.

Štai vietos, kuriose galima 
sudėti drabužius:

1. J. Kavaliauskas, 1601 .įdavusiai rūpinasi pa 
S. 2nd St. 2. šv. Kazimiero fteitimi. Gerasai Die 
Parapijos klebonija, 
Wharton St. 3. Šv. 
Parapijos Klebonija, 
Salmon St. 4. Šv. Andriejaus 
Parapijos Klebonija, 1120 
Wallace St. 5. šv. Rapolo 
Parapijos Klebonija, 8509 
Tinicum Avė. 6. Mr. J. Ze- 
kas, 8005 Lyons Ave. 7. Mr.
J. Kairevičius, 2855 Cantrell jūreivių Motinų 
St.’8. Mr. Antanas Kaniušis, 
4800 N. Broad St. 9. Mr. K. 
žemaitis, 1201 Green St. 10.
Mr. K. Zodeika, 2619 E. On- kad lapkričio 
tario St. 11. Richmond Gro- $ „Cake Sale” da- 
cery, 3304 Richmond St. 12.
Mr. Antanaitis, 1427 S. 2nd paskirti dovanėlę 
St. 13. Liet. Bankas, 204 N. Jigais kiekvienam 
Broad St. 14. Mr. W. Pashall, sugrįžusiam noil- 
718 Collowhill St. 15. Mrs. irio bei karo lauko 
A. Mažeika, 222 Morris St. giedotos šv Mi-

imu, bus įdomic

pačiu ir penkių ka 
laimėjimas.
ijiečiai džiaugiasi 
; hm, M. A. Panku

324 oda jam tvirtą svei 
Jurgio palaimina visus kil 

3580 sumanymus ir visus 
as planus ir kad jie 
dubiausiai realizuo.

Motinų susirinki-

brinkimas įvyko
i Šv. Andriejaus

U0.75.

^grįžusiam poil

16. O. Jurgaitienė, 219 Miff
lin St. 17. Mrs. O. Kundrotie- 
nė, 1707 S. 2nd St..18. Mrs. 
E. Butikis, 320 Greenwich 
St. 19. Mrs. S. Navickas, 304 
Cross St. 20. Mrs. Rimdeikie- 
nė, 327 Femon St. 21. Mrs. 
Barauskienė, 225 Monutain 
St. 22 Mrs. Jankauskas, 1353 
S. Newkirk St. 23. A. T. Dzi* 
kas, 3619 E. Thompson St.

Be to, dar ir kiti privatūs 
asmenys renka aukas ir jau 
neša į paskirtas vietas. Visi 26 d. įvyko pa- 
rinkėjai turi turėti įgalioji- ^koncertas. Ge
nius ir ženklus rinkti drabu- ’'vaidinimas „Tys 
žius. Instrukcijų lapeliai iš- Vaidintojai labai 
dalinti, kad visi žinotų kaip Wo roies mokėjo. 
drabužius rinkti ir kaip jAndriulaitienė B 
juos įteikti į paskirtas vie
tas.

!®is gyvuosius ir 
kreivius gruodžio 

9:30 vai. ry- 
narės „in cor- 

Šv. Komuniją.
Po Kalėdų su- 
Į pramogėlę ka-

A. T.

port, Conn

Vaidintojai iabai

;0. Janušaitė, T. 
ir A. Klimaitis.

7 vaidina ir savo 
įtinai moka, tai 

Taip ir jie tik- 
*vo pareigas ko 
į nebus gėda ki-

MIRĖ KOMPOZITORIUS
Lapkričio 12 d. New Yorke 

mirė Edgar S. Kelley, vienas j 
įžymiausių Amerikos kompo- —s
zitorių. Buvo 87 metų am- vb su tokiais vai
siaus. -gražiai lietuviškai



Gruodį k

u, Pa
rijos Vila 
i turi rūpin- 
ienine duona, 
enu. šiandien 
i reikalingas, 
askendę dar- 
ų rūšių biz-

ilgai’

“’M 
ir gabųjį

i sielos reika-jy.
i tarp visokių į pU* W aų ir obalsiUi^wĄ 

,ų būti aukš- tro5'

is „Žmogaus 
įyntiitįj 

... , muzikostų ureti gal- |airoJM 
3, tėvams ir iim„ 1 Rj, 
kų tinkamu MI "^OS ĮĮj 

baigus,^ 
umo auklėji- % 

n&yvas’ 
talas:. I Pot«S 
irgaicių reh-Sesėje 0 M 
auklėjimė ži- i darbuot 
lozapo Mari-ksij- 
ietoj miesto^pagei(i^f

HkąnoSg 
diesdaiąd

, rami gam- 
ietelė; vietoj 

pastatų ir 
aukai, sodai, 
nalonus kva- 
LŠmingų, ap- 
ų- ramus su- 
s koplyčioj, 
medžių ker- 
mo aplinku- 
ikos studen- 
ikia gražus

Pa&eidavinų J 
tat kitą
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RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
lizabeth, N. J

■ Prakalbos
jdžio 3 d., sekmadienį, 
ral. popiet, parapijos 
įvyks svarbios prakal- 
įetuvos reikalu.
■ Lietuvai Gelbėti

Jas
Ko-

šiai kalbėtojai
J. Pakštas ir redakto- 
uozas B. Laučka.
jElizabetho ir apylin- 
jtuviai kviečiami atsi-

iterson, N. J

bus

įodžio 3 d. prasidės re- 
cijos, kurias ves kun. 
int. Bružas, M. S. Pa
ls vakarais bus 7:30 vai.

tuvai Šelpti Fondo Pa
lo skyriaus susirinki
mus gruodžio 3 d. 2 vai. 
t, par. salėje. Kviečiami

Klimaitį, čion gimę lietuviai. 
Tikrai garbė jums, kurie tiek 
laiko tokiam ilgam veikalui 
pašventėtI

Antroji dalis susidėjo iš 
gražių lietuviškų dainų. Cho
ras padainavo „Dyvai” Nase- 
vičiaus, su solo, kurį išpil
dė Ann Radvilaitė; „Ramu
nėlės”, Herberto, solo ir mer
gaičių choras; solo išpildė 
Fl. Šulinskaitė; „Atjok ber
neli”, Pociaus duetą išpildė 
Anna Janušaitė ir Fr. česni- 
kas; „Same Day”, Friml so
lo išpildė Mary šulinskaitė; 
„Oi, berneli,” Vanagaičio, so
lo išpildė El. Cook; „štai jau 
laikas” Herbert — mergaičių 
choras ir duetas-Mary ir Cla
ra šulinskaitės; „Kur paliko 
ta jaunystė” — Gudavičiaus, 
solo išpildė Anna Janušaitė; 
„Myliu”, Bačiulio-choras. 
Programa baigta himnais.

Chorui vadovavo A. Stani- 
šauskas. Vakarą vedė kun. 
Al. J. Zanavičius. Buvo atsi-

tuviškijjij į^B^yti _ V1S1’ kurĮe nori lankęs ir klebonas kun. J. V. 
Belieka $tifelsvar^a^ orSan^zacUai Kazlauskas. Vakaras gražiai

kėti, kad j^fusytl‘ 
k daryt'J|

Britain, Conn
yra. I - - - - - - - - - -

Vilos niobį izaras Lietinių Centro

AMERIKA

Maywood, Ill., šv. Jokūbo 
parapijos Raudonasis Kry
žius turi nepaprastai gerą re
kordą savo veikime. Kadan
gi ten nėra lietuvių parapi
jos, tai mūsų darbščios vei
kėjos M. Silunas ir M. Budas 
dirba vietinėj organizacijoj.

Čikagos arkivyskupijos 
lietuvių mokyklos labai stip
riai darbavosi „New World”, 
vyskupijos laikraščio, vaju
je. Mūsų lietuvių pradžios 
mokyklų vaikučiai surinko 
527 prenumeratas. Šv. Kazi
miero akademijos mergaitės 
gavo 382 skaitytojus, Gimi
mo P. Š. Marijos, Marquette 
Park, Nekalto P. S. Marijos, 
Brighton Park ir Šv. Kazi
miero mokykla, Chicago 
Heights, stipriausiai pasiro
dė.

RUSIJOS PATRIOTŲ BALSAI APIE 
LIETUVIŲ ŠELPIMU

AGITUOJA NEŠELPTI PA- than diminish.” Toliau, p. 
BŪGŪLIŲ IR TREMTINIŲ

PAKELTOS KAINOS

j kreipiamas 
nį mergaičių 
. Gyvenimo 
kymai, ragi- 
rekreacijose 
e pamėgti, 
ir gražu — 
imai veikia

švelnesniųjų 
mokoma ir 

a dalis ima 
is ir daro

apkričio 21 
j įvyko šei
mas. Daly- 
sserims su 
os gyvento- 
kambino pi- 
jos moka, 

rūpestingos 
.rijos uoliu 
gražiai pa- 
lonių muzi- 

studenčių, 
septynios; 

pu susirgo. 
?eresa Ma- 
a: Thomp- 
ag Stones”, 
Moments”, 
h Child’s 
ėda moky- 
zikos tem
atomai tu
nų, 
aitės pro- 
er Etudes 
Coquetry", 
op 43, N.
Band”, ši 

vikriai, be 
tipri ener- 
:ėsi ne vie- 
padariusi 

technikoj.
pasirodė 

; jos pro- 
Brooklet”, 
Paderews- 
Autique”. 
i, tik jau- 
buvo. 
Hiena Ma-

dvasia reihtej Naudai
tuviams gj (ėįj'.iAndriejaus lietuvių pa-

1 ' ' 1 Auksinio Jubiliejaus
į įvyksta daug pramo- 
Įarp kurių ir didelis ba
ll—gruodžio 1, 2 ir 3 d. 
togelis tinkamai ruošiasi 
|iai darbuojasi tam ba- 
I kad gražaus pelno lik- 
aujosios Statybos Fon- 
kurį sukūrė kleb. kun. 
[Pankus, tikslu pradėti 
|u po karo statyti rei- 
igą naują kleboniją ir 
jįyių Centro rūmus, taip 
[pageidaujamus ne tik 
ii parapijai, bet ir visai 
Šukei.
nugijos bazare turės 
savitų būdelių su gra

ns dovanomis laimin- 
I laimėtojams, taip pat 
Visokių smagumų ir pasi-; 
minimų, bus įdomios 
pamos ir žavios muzi- 
ftuo pačiu ir penkių ką
ra išlaimėjimas.
Bapijiečiai džiaugiasi, 
(kleb. kun. M. A. Pankus 
atsidavusiai rūpinasi pa

nos ateitimi. Gerasai Die- 
[teduoda jam tvirtą svei- 
Įir tepalaimina visus kil- 
Į jo sumanymus ir visus 
ibingus planus ir kad jie 
ko skubiausiai realizuo-

vertinti bugį 
kyklas.

Lapkričio 5 d 
du našliai: p. 
uis ir Salom 
1822 S. ta Ū 
bar apsiūt 
liau nuo šv. H 
rapijos bažnras

Vedybos m 
miero paraka

DEABIflĮ

Drabnių nfcį 
ti 3 dideli m 
parapijų, kr E? 
riai. Taip pi 
suskirstytas į nml 
skirti rinkėje: d 
ir avalinei

Štai vietos, td 
sudėti drains:

S. 2nd St 
Parapijos 
Wharton St U1 
Parapijos B? 
Salmon St t 
Parapijos
Wallace SU*1 . .
Parapijos W Motinų susi rinki-

mas
ietuvių Kareivių Motinų 

J°K^re7iflĖ^ susirinkimas įvyko

Tiūicmn
kas, 8005 k® A,

„t -o up T- 26 d. Sv. Andriejaus
4800 N.
Žemaitis, tiškėjo, kad lapkričio
Mr KZoderf įvykęs „Cake Sale” da-

Mr. AntaMiįį

salėje.
^aiškėjo, kad lapkričio

utarta paskirti dovanėlę 
0 pinigais kiekvienam 
eiviui sugrįžusiam poil-St 13.

JroadStlt^' j ■auzjurio bei karo lauko.
71 a nnllowi A ^os giedotos Šv. Mi-

riplet Sto- 
Balanc- 

lolo”, He- 
Ji skani

ai; kad ir 
Inai išlai- 
eras. Yra 
gera pia-

Žemaity- 
cytis, ta- 
'ograma: 
- „Swans 
Cackoo”

kambino 
pradžios

pavyko. Publikos galėjo būti 
daug daugiaus.

Koncerte A. Stanišauškas 
pranešė susirinkusiems, kad 
Bendrojo šalpos Fondo dra
bužių rinkimo vajus pavyko 
labai gerai. Jis padėkojo 8 
skyriaus vardu už didelį pa
sidarbavimą Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo 
karo. Taipgi priminė, kad iš
siuntė į Centrą 3,100 svarų, 
60 dėžių drabužių. Tikrai, 
Bridgeport© lietuviai atliko 
labai svarbų darbą. Dabar 
skyrius pradės rengtis prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo, kuriam mano gau- 

gerus kalbėtojus ir artis- 
dainininkę iš New Yorko.

O.

„Eastern Kansas Register” 
pirmam puslapy įdėjo įdo
mų straipsnį apie persekioji
mus Lietuvoje. Kansas City, 
Kansas, randasi nemažas bū
rys lietuvių, kurie turi savo 
lietuvišką parapiją. Ši žinelė 
suteiks mūsų vakarinių lietu
viams daugiau žinių apie 
brangią Lietuvą.

Kun. Julius Žane (Zanavi- 
cius), kurio tėveliai gyvena 
Rock Island, Ill., gavęs pro
gą aplankė savo tėviškę ir 
viešėjo lietuvių tarpe. Vik
rus kunigas yra Peoria die
cezijos narys.

ti 
tę

Chicago, Ill

Kun. Petras Leketas šio
mis dienomis perkeltas asis
tentu į Saldž. širdies parapi
ją, Marshfield, Wis. Paskir
tas mergaičių sodalicijos 
dvasios vadu, jis įvedė pap
rotį sykį į savaitę kalbėti ro
žančių bendrai ir praleisti 
vieną valandą prie Švč. Sak
ramento. Mergaitės aplanko 
ligonines ir katalikiškas šei
mas, skatindamos šį papro
tį žmonių tarpe.

Lietuvių spaudos laisvės 
40 metų minėjimas Čikagoj 
tęsėsi vieną savaitę Brighton 
Park lietuvių parapijos salėj. 
Žymūs spaudos veikėjai kal
bėjo: Stasys Pieža „Chicago 
Herald and American” re
dakcijos narys; kun. Dr. Ka
zimieras Gečys; kun. A. Mi- 
ciūnas, M. A., M. I. C., „Lai
vo” redaktorius; Ignas Sa
kalas, „Draugo” redakcijos 
narys; kun. A. Briška; kun. 
V. Dailey, M. A., „New 
World” redaktorius; Dr. P. 
Daužvardis, Lietuvos konsu
las Čikagoje; Leonardas Ši
mutis, „Draugo” vyriausias 
redaktorius ir kun. Stasys 
Valuckis, tikybos mokytojas 
Šv. Kazimiero akademijoje. 
Visi jie skaitė įdomias pas
kaitas spaudos reikalais.

Brocktonietis Adolfas Sa
vickas randasi kariuomenėj i 
Prancūzijoj. 1937 m. jis bai
gė Marianapolio aukštesnę 
mokyklą. Yra nuoširdus lie
tuvių kalbos mylėtojas.

Klierikas Pranas' Prano
kus, Baltimorės Šv. Marijos 
seminarijos studentas, gavęs 
pora savaičių atostogų po 
sunkių vasaros kursų, ap
lankė savo tėvelį New Bri- 
taine, parapijos kleboną ir su 
parapijos vikaru buvo nuvy
kę į Marianapolio kolegiją, 
Thompson, Conn. Pranas 
Thompsone mokėsi šešeris 
metus. Jis gaudavo aukščiau
sius laipsnius moksle. Jis yra 
gabus rašytojas lietuvių kal
boj.

A Mažeikai visus gyvuosius ir 
k: n fortai^ Ds’Us kareivius gruodžio
16. 0.

nė, 17^2 ar

Stl9>A5

Cross

įsekmadienį, 9:30 vai. ry- 
Visos klubo narės „in cor- 

1 e" priims Šv Komuniją.
i D^a P° Kalėdų su-

šauni4 Pramogėlę ka- 
dųnaudai.

Du tūkstančiai Šv. Vardo 
draugijos vadų dalyvavo me
tiniam susirinkime lapkr. 26 
d. Grand Ballroom, Palmer 
House viešbuty. Buvo atsto
vai ir iš visų Čikagos lietu
vių parapijų. Šiais metais lie
tuvių šv. Vardo draugija 
sparčiai užaugo. Darbštūs 
klebonai ir jų padėjėjai vei
kė, kad mūsų draugijos būtų 
stipriausios Čikagoj.

Daytona Beach, Florida, 
Leit. Juozas Lola, USNR, ap
sivedė su Lt. Ona Bayh, R. 
N., iš .Cleveland©, Ohio. Jie
du pirmą kartą susitiko 
Nauj. Zelandijos ligoninėj. 
Marianapolio alumnas, Juo
zas daug matė kautynių ka
ro laukuose, kaip laivyno la
kūnas. Juozo tėviškė yra 
Brockton, Mass.

MAN PER NAKTĮ
Man per naktį buvo liūdna, 
Šmėklos ardė tylą,
Bet vėl rytas lapuos mirga, 
Vėl saulutė kyla.

Vėl pasveikino dainužė, 
Ašaros išdžiūvo, —
Ar klausai manęs drauguže, 
Dėl tavęs jis žuvo!

Tavo aiškų, skambų vardą 
Aš minėt minėjau 
Ir kiekvieną tavo raidę 
Pasakon įdėjau!

Faustas Kirša

Kainų Reguliavimo Įstai
ga praneša, kad aukščiausios 
kainos jautienai, veršienai, 
avienai ir „mutton sweet
breads (neck)” pas mėsinin
kus pakeltos nuo vieno iki 
dviejų centų už svarą. Tuo 
pat metu Kainų Reguliavi
mo Įstaiga pranešė, kad sū
dytai jautienai ir veršienai 
ir rūkytiems liežuviams kai
nos nužeminamos nuo vieno 
iki trijų centų už svarą, čia 
aukščiausiųjų kainų pakeiti
mai pradėjo veikti nuo 1944 
m. lapkričio 20 dienos.

Aldrich primena savo rapor
te, kad kai kuriais atvejais 
fondų biudžetai jau turėjo 
keistis kas mėnuo. Tas pats 
ir su BALF: ir jo biudžetas 
turi taikintis prie bendrų in
strukcijų ir nuolat besikei
čiančių reikalų.

BALF prieš pora mėnesių 
paskelbė savo biudžeto prieš- 
projektą. Tokius laikinus 
projektus p. Aldich savo bro
šiūroje „National War Fund 
in 1944” vadina tentative al
locations (žiūrėti pusi. 16). 
Tokie bandomieji sumų pas
kirstymai reikalingi, bet jie 
ne visais atvejais būna vyk
domi, jeigu reikalai keičiasi. 
BALF ištekliai nedideli, to
dėl jų naudojimas turi būti 
pats tiksliausias. Tačiau lai
kraštinė kritika biudžetų ne
keičia. Biudžetai keičiami 
pasiremiant visai tikrais pra
nešimais apie pabėgėlių skai
čius ir jų skurdo didumą. Ogi 
BALF pasinaudoja praneši
mais tų organizacijų, kurios 
darbuojasi svetimuose kraš
tuose artimam kontakte su 
National War Fund.

RUSŲ NACIONALISTAI 
LABAI NIEKINA

LIETUVIUS
Kai tai aškiau matytume, 

paskaitykime jų spaudos iš
traukas :

„Laisvė” 1944 m. rugs. 30 
d. straipsnely „Vedamas Ty
rinėjimas” rašo: „Kaip ten 
bebūtų, šis lietuvių klierika- 
lų-socialistų pasimojimas 
gauti iš National War Fundo 
(visuomenės sudėtų aukų) 
pinigų visokiems lietuvių tau
tos atmatoms šelpti yra vie
nas retas pasimojimas iš
naudoti Amerikos visuome
nę”.

Iš kur gi žino šitie rusiški 
šovinistai, kad dabar šelpia
mi Lietuvos piliečiai yra 
„tautos atmatos”? Ir keno gi 
naudai šie pikti melai sklei
džiami? Argi Rusija tikrai 
turės naudos iš šio šlykštaus 
lietuvių niekinimo? Kas tik 
pabėgo į Vakarus, o ne į Ry
tus, tai jau atmata, hitleri
ninkas ar kvislingas.

Šia proga reikia priminti, 
kad ir pačių geriausių rusų 
daug šimtų tūkstančių yra 
pabėgusių ar išvežtų į dau
gelį Vakarų Europos kraštų. 
Jiems šelpti Amerikoje irgi 
renkami pinigai ir veikia net 
du specialūs fondai: rusų pa
bėgėlių vaikų fondas ir Tol
stoy Foundation. Argi lietu
viai puola tuos fondus? Mes 
juk pritariam kiekvienos 
tautos labdaringam darbui. 
Užjaučiam vargą bet kur nu
klydusių nelaimingų žmonių. 
Niekad lietuvių spauda ne- 
užsipuola nei raudonų, nei 
baltų rusų šelpimo. Tai kam 
gi rusų nacionalistai kiša sa
vo nosį į nesavą reikalą? Ko
kia gi jiems nauda iš to, kad 
šimtai tūkstančių lietuvių, 
tėvynės netekusių, žus nuo 
nepakeliamo skurdo svetimo
se šalyse? Už keno pinigus 
ir kokios partijos labui šita 
visa lietuvių niekinimo pro
paganda vedama? Laikas vi
siems lietuviams apie tai 
rimčiau pagalvoti.

Jie sako, kad BALF net 
apgaudinėjąs Amerikos vi
suomenę. Kada? Kaip? Juk 
visas BALF biudžetas nusta
tomas National War Fund 
viršūnių. Visos BALF išlai
dos kas mėnuo jo ofise tikri
namos specialisto, kurs pa
tikrina net pačias smulkiau
sias sąskaitas.

Ar nevertėtų lietuvių kil
mės rusams pasidaryti bent 
kiek žmoniškesniems, mažiau 
žiauraus šovinizmo rodyti?

♦ Rimgaudas

Pašto vadovybė praneša, 
kad jau galima siųsti laiškus 
į Šveicariją. Laiškai priima
mi tik paprasti. Oro paštas 
dar neveikia.

„Laisvė” 1944 m. rugs. 28 
d. ilgame editoriale puola 
BALF dėl nusistatymo pabė- 
lius šelpti. Tarp kitko rašo
ma:

„Dar daugiau: pačiai Lie
tuvai šis komitetas teturi pa
skyręs tik $12,000 ir tie pi
nigai tik tuo atveju' būsią 
duodami, jei ją valdysiąs 
Hitleris, o tai reikš, kad Lie
tuva nematys nei vieno cen
to!”

„Amerikos lietuvių visuo
menė, piktindamas! tokiais 
„bendro šalpos” fondo politi
kierių žygiais, nori, kad bū
tų sudarytas vienas, platus 
komitetas Lietuvai šelpti, re
prezentuojąs visas sroves”.

Ten pat A. Bimba, straips
ny „Kunigo Končiaus Fon- 

Įdas, National War Fund ir 
| „Pabėgėliai”, vėl agituoja 
prieš pabėgėlių šelpimą. Pa
bėgėlių skaičių jis nuostabiai 
sumažina ir juos taip apibu
dina: (rašydamas skundą p. 
Elliot J. Jensen, National 
War Fund) : „Faktas yra, 
kad bėgyje 1939-1941 per
versmo Lietuvoje, tiktai dik
tatorius Smetona, jo šeima ir 
tuzinas kitas jo pakalikų pa
bėgo į Berlyną, o iš ten su 
Hitlerio palaiminimu pribu
vo į Pietų Ameriką, o pas
kiau pasiekė Jungtines Val
stybes”.

LIETUVIŲ KILMĖS RUSAI
DIRBA PAGAL PLAN4
Ir jų planas, palyginti, ga

na gudrus. Jie visomis jėgo
mis bando kompromituoti 
Bendrą Amerikos Lietuvių 
Fondą niekuom nepagrįsta 
pasaka, būk BALF neatsto
vauja visai lietuvių visuome
nei, nes jame nėra komunis
tų. Betgi ne nuo šiandien yra 
žinoma, kad komunistai jau 
pačiu savo elgesiu išsibraukė 
iš lietuviškos visuomenės, 
nes jie seniai nebedalyvauja 
visų lietuvių veikloje, nei su 
viena srove jie neranda jo
kios bendros kalbos nei ma
žais, nei dideliais klausimais, 
jie niekad negina lietuvių 
tautos reikalų, bet labai uo
liai gina visus Rusijos inte
resus bet kurioje pasaulio da
ly-

Lietuviškai kalbančių rusų 
gazietos nuolat kartoja, kad 
BALF paskyrė lietuviams 
tiktai 12,000 dolerių, o tuos 
pinigus duosiąs tiktai, jei 
Lietuvą valdysiąs Hitleris. 
Šitą melą jie tyčia platina. 
Visi juk žino, kad BALF pi
nigų nei rūbų nesiunčia į Vo
kietijos užimtas dalis. BALF 
darbai žadama išplėsti kaip 
tik tuomet, kai Vokietija bus 
sumušta ir nieko nebekontro- 
liuos, kuomet šimtai tūkstan
čių lietuvių atsidurs demo
kratinių alijantų valdžion.

Rusų nacionalistai iš 
„Laisvės” nuolat primena 
mums Smetonų šeimą ir jų 
draugus. Bet faktas yra juk 
žinomas: šitų žmonių fondas 
nei šelpia, nei jie kreipėsi į 
BALF kokios nors pašalpos. 
BALF šiuo metu nenumato 
jokios pašalpos pabėgėliams 
Šiaurės Amerikoje ir Brazi
lijoj, nes BALF paprašyti 
žmonės ištyrė, kad pabėgė
liai šiose šalyse jau pakanka
mai užsidirba savo pragyve
nimui.

VISŲ FONDŲ BIUDŽETAI 
TURI BŪTI LANKSTŪS
Nors tie biudžetai iš nauja 

sudarinėjami kas trys mėne
siai, bet ir tokiam trumpam 
laikui negalima visų reikalų 
tiksliai pramatyti, štai ką 
visiems fondams sako tuo rei
kalu National War Fund pir
mininkas p. W. W. Aldrich:... 
„with regard to the elasticity 
of our budget processes, I 
think we must agree that the 
need for such elasticity is 
likely to increase, rather

SĄRAŠAI NEBEIŠKABI- 
NAMI

Reikalavimas, kad vietinės 
Karo Kainų ir Racijonavimo 
Įstaigos iškabintų kas savai
tę sąrašus tų automobilių, 
kuriems duoti liudijimai įsi
gyti naujas padangas (taje- 
rius), Kainų Reguliavimo Įs
taigos panaikintas, ši nau
ja tvarka pradėjo veikti nuo 
1944 m. lapkričio 22 d. Vieto
je iškabinimo, vietinės agen
tūros duos galimybę pamaty
ti padangų įsigijimo liudiji
mus gavusių automobilistų 
sąrašus kiekvienam suinte
resuotam asmeniui.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

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

Amsterdam, N. Y. — Šv. 
Kazimiero par., gruodžio 10- 
17 d. Tėv. Juv. Liauba.

Cambridge, Mass. — Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo par., švenč. P. Marijos
N. Prasidėjimo novena, lap
kričio 29 — gruodžio 8 d. T. 
Juv. Liauba.

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

Daugiau amžinųjų plunksnų
Karo Gamybos Įstaiga 

pranešė, kad amžinųjų 
plunksnų (fountain pens) ir 
mechaninių pieštukų gamy
ba bus padidinta.

Atsargiai planuokime
Aiškus įspėjimas prieš lei

dimąsi į pokarinio planavimo 
liuksusą tuo metu, kai šalis 
yra pavojuje, buvo išreikš
tas pulk. J. Monroe Johnson,, 
Apsigynimo Transportacijos 
Įstaigos direktoriaus.

Savo kalboje Omahoje, Ne
braska, jis pasakė, kad šiuo 
metu, kada dar prieš akis 
stovi dviejų karų laimėjimas, 
žodžiai „pokarinis planavi
mas” tikrovėje gali būti 
trukdytojų (slekerių) dar
bu, jei tas bent vieną mūsų 
energijos lašą nukreipia nuo 
visuotinio karo pastangų.

(OWI)

NACIAI NUSKANDINO 
ISLANDŲ LAIVĄ

Lapkričio 17 d. pranešta, 
kad nacių submarinas nus
kandino didžiausią Islandijos 
keleivinį laivą, 1,542 tonų 
„Godafoss”. Žuvo 24 asmens.

Žuvusiųjų tarpe buvo vieno 
amerikiečio kapitono žmona 
su 3 metų sūneliu ir vienas 
islandietis profesorius su 
žmona ir trim vaikais (nuo 
5 mėn. iki 7 metų amžiaus)

Pereitą savaitę Amerikoje 
544 nauji išradimai užpaten
tuoti.

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

Pijus XI

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

— ■

Tel. STagg 2 - 5043
•

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Marianapolio Junior kole
gijos abiturientas Jonas Na- 
nartavičius apsivedė su veik
lia lietuvaite Nellie Lugas, 
Šv. Petro bažnyčioj, So. Bos
ton, Mass.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

1

Į~

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

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

Vera Galnaitė, išbuvusi šv. 
Kazimiero akademijos rėmė
jų centro raštininke per 25 
metus, pagerbta dr-jos jubi
liejaus puotoje. 30 jubiliačių 
ir 500 amžinų narių taip pat 
pagerbta gražiam bankiete 
akademijos rūmuose. Akade- 
mikės suvaidino Šv. Elzbie
tos gyvenimą.

A. T.

idgeport, Conn

neša į A " 

rinkėjai . 
mus ir 
žius.
dalinti, J j 
drabuži®. L/ 
juos įt^1

as.

Mfltf S°,
Lap^i(f}į 

mirė Edgar> « 
darche”, įžymia®’1!' 

,Senene zitorių.
žiaus.

kambino 
ograma:

Stoins”,

pkričio 26 d. įvyko pa
jos choro koncertas. Ge- 
pavyko vaidinimas „Tys 

os”. Vaidintojai labai 
iai savo roles mokėjo, 
ino C. Andriulaitienė, B. 
kaitė, O. Janušaitė, T. 
iulaitis ir A. Klimaitis. 
i, gerai vaidina ir savo 
atmintinai moka, tai 

grožėkis. Taip ir jie tik- 
atliko savo pareigas ko 
ausiai, ir nebus gėda ki- 

sirodyti su tokiais vai- 
jais. Gražiai lietuviškai j 

išskyrus '

,.Vakaruškos” — lietuvių 
radijo programa yra labai 
mėgiama Čikagos lietuvių. 
Kas pirmadienio vakare gali 
rasti daugumą mūsų žmonių, 
klausančių šios programos. 
Visuomenininke Sophia Bar
čus yra šios programos vedė
ja. Artistai broliai Kazimie
ras ir Bronius Ve Šota spe
cialiai suvaidina vaizdus iš 
Lietuvos istorijos per šią 
programą.

Antra lietuvių ligoninė Či
kagoj yra Loretto ligoninė, 
635 S. Central Avenue, šios 
ligoninės rėmėjos darbščiai 
veikia įrengti naują „psy
chiatric department” ligoni
nėj. Seselės kazimierietės y- 
ra ir šios ligoninės šeiminin
kės.

Daktaro C. Veželio vien
turtis sūnus šiomis dieno
mis paaukštintas į Master 
Sargent laipsnį. M. Sgt. Ve- 
želis yra savanoris; jau ke- 
tverti metai, kai jis įstojo į 
kariuomenę.

Jonas A. Stoškus

r«•--------------
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“AMERIKOS”
Angelų Karalienės 

Parapija

APYLINKĖS SEIMELIS
SAUSIO 28 D.

BAZARAS*
GRUODŽIO - DECEMBER 9-10 d., 1944 
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALĖJE 
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!

Lapkr. 30 d. mūsų bažny
čioje prasidėjo Novena prieš 
Švč. Pan. Nekalto Prasidėji
mo šventę. Pamaldos būna 
rytais — 9 vai. mišios ir pa
mokslas; vakarais — 7:30 
vai. maldos, pamokslas ir pa
laiminimas Švč. Sakramen
tu.

Noveną veda T. A. Mėšlis, 
jėzuitas. Novenos intencija 
yra prašyti Dievo palaimos 
parapijos kariams, kad jie 
laimingai sugrįžtų pas saviš
kius sveiki.

Parapijiečiai, ypač tėvai, 
motinos, kurių vaikai tarnau
ja Dėdei Šamui, turėtų pasi
naudoti Dievo teikiamomis 
malonėmis ir prašyti švč. Pa
nelės užtarimo, kad taika pa
sauly greičiau įvyktų.

BAZARO FRONTAS JUDA! kaip gausiai jie remia baza- 
— rą. Visa tai kalba, kad baza-
bazaras jau ras gali labai gerai pasisek

ti.
Rengimo komisija kviečia 

ir prašo visus „Amerikos” 
skaitytojus ne tik atsilanky
ti bazaran, bet ir labai nuo
širdžiai pakviesti visus savo 
pažįstamus ir artimuosius.

„Amerikos 
visiškai čia pat. Džiugu, kad 
jam labai mielai talkininkau
ja mūsų veikliosios draugi
jos.

Štai naujausios žinios iš 
draugijų:

Apreiškimo par. Gyvojo 
Rožančiaus draugija savo 
susirinkime paskyrė bazarui 
10 dol. dovaną, kurią pirm. 
O. Karušaitienė įteikė Fede
racijos apskrities susirinki
me bazaro rengimo komisi
jai.

Apreiškimo par. tretinin
kės savo susirinkime pasky
rė bazarui 5 dol. dovaną, ku
rią pirm. M. Krašauskienė 
atsiuntė paštu.

Angelų Karalienės Amži
nojo Rožančiaus draugija iš
rinko bazarui darbininkes ir 

jjaskyrė 10 dol. dovaną, ku
rią rengimo komisijai įteikė 
pirm. Ona Sijevičienė.

Federacijos apskrities su
sirinkime maloniai sutikta 
žinia apie ruošiamą bazarą 
ir paskyrė 10 dol.

Maspetho Altoriaus drau
gija lapkr. 27 d. susirinkime 
palankiai sutiko žinią apie 
rengiamą bazarą ir paaukojo 
10 dol.

Daugiau žinių apie draugi
jas bus kitą kartą.

Daiktų bazarui bus gražių 
ir vertingų. Girdėti, Šv. Jur
gio par. draugijų skyrius 
bus turtingas labai įvairiais 
daiktais, kuriuos parūpino 
kleb. kun. K. Paulionis. Mas
petho par. dr-jų skyrius tu
rės labai daug prašmatnaus 
maisto, kurio šiais laikais 
nelengva gauti. Tuomi rūpi
nasi kleb. kun. J. Balkūnas.

^Amerikos” bičiuliai, kiek 
žinoma, nepagailės dovanų 
daiktais.

Skaitytojai pritaria baza
rui. Tai rodo šiame „Ameri
kos” numeryje pranešimas,

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Šv. Komunija 
bus šį sekmadienį, gruodžio 
3 d., 9 vai. mišių metu. Vaka
re 4 vai., po mišparų, bus pro
cesija bažnyčioje ir po pa
maldų bus svarbus susirinki
mas parap. salėje. Narės pra
šomos skaitlingai dalyvauti.

Lapkričio 24 d. Apreiški
mo par. salėje įvyko L. K. 
Federacijos New Yorko aps
krities susirinkimas. Buvo 
atsilankęs apskrities dvasios 
vadas kun. N. Pakalnis, val
dyba ir gražus būrys draugi
jų atstovų bei veikėjų.

Apskritis nutarė šaukti 
New Yorko Apylinkės Lietu
vių Katalikų Seimelį 1945 m. 
sausio 28 d. Apreiškimo par. 
salėje ir ta proga suruošti 
vakarienę. Kleb. kun. N. Pa
kalnis maloniai leido pasi
naudoti parapijos auditorija 
ir sale.

Seimelio vakarienės šeimi
ninkėmis sutiko būti St. Su- 
batienė, O. Karušaitienė ir 
Suz. Gudaitienė.

Federacijos apskritis nuta
rė ir sekančiais metais daly
vauti New Yorko Lietuvių 
Taryboje. Apskrities atsto
vais išrinkti apskr. pirm. D. 
J. Averka ir sekr. M. Mikolai- 
tis.

Apskritis nuoširdžiai pri
tarė ruošiamam „Amerikos” 
bazarui ir iš savo iždo pasky
rė 10 dol. dovaną.

Mūsų Apylinkėje
Viskas Nauja

ŠTAI
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

ALF. STANKEVIČIAUS 
NAUJA PARAMA

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, gruodžio 3 d., tuo
jau po sumos, parap. salėje. 
Nariai prašomi ateiti ir užsi
mokėti dokles.

SERŽ. AL. GUDAMSKIS 
ESĄS DINGĘS

Lietuviškų darbų rėmėjas, 
Lietuvių Kultūrinio Institu
to garbės narys, labai arti
mas „Amerikos” bičiulis Al
fonsas Stankevičius, gyv. 
Bronxe, N. Y., šios savaitės 
vidury atsiuntė „Amerikai” 
tokį laišką:

„Gerb. „Amerikos” redak
cija ir visas štabas!

Džiugu girdėti, kad „Ame
rikos” laikraščio naudai yra 
rengiamas bazaras gruodžio 
9 ir 10 d. Linkiu gražiausio 
pasisekimo. Turėdamas tai 
mintyje, ir aš pasiryžau pri
sidėti prie to garbingo dar
bo „Amerikos” gerovei: siun
čiu 10 dol. dovaną.

Brangieji, nepamirškite, 
kad mano parama yra ne bal
tam „Amerikos” popieriui. 
Mano parama visada yra 
garbingiems „Amerikos” 
laikraščio štabo nariams, ku
rie jį puikiausiai tvarko ir 
turi geriausius sugebėjimus 
patenkinti visus „Amerikos” 
skaitytojus. Dėl to ir toliau 
remsiu gerus Jūsų darbus:

Su pagarba,
Alfonsas Stankevičius”

Ateinantį penktadienį, 
gruodžio 8 d., pripuola Švč. 
Pan. Nekalto Prasidėjimo 
šventė. Mišios bus 6, 7, 8 ir 
9 vai. (suma). Gruodžio 7 d., 
ketvirtadienį — pasninkas. 
Išpažintys bus klausomos 
ketvirtadienio vakare nuo 
7:30 vai.

DAUGIAUSIA BONŲ 
LAPKRIČIO 21 D.

d.New Yorke lapkričio 27 
atžymėta kaip diena, kurioje 
daugiausia parduota karo 
bonų šioje šeštoje paskoloje. 
Tą dieną karo bonų nupirkta 
už 62 mil. dol.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos susirinkime sekantiems 
metams išrinkta ta pati dar
bšti valdyba: pirm. Ona Sije- 
vičienė, vicepirm. M. Vizba- 
rienė, sekr. M. Brangaitienė, 
ižd. U. Janušienė, promotor- 
kos — R. Pankevičienė, O. 
Petrulionienė ir U. Šarkaus- 
kienė.

Draugija neseniai paauko
jo parapijai 50 dol., už ką 
kleb. kun. J. Aleksiūnas iš
reiškė nuoširdžią padėką.

Draugija nutarė paremti 
„Amerikos” bazarą, kuriam 
paskyrė 10 dol. dovaną; ba
zare sutiko pasidarbuoti M. 
Brangaitienė, U. šarkauskie- 
nė ir O. Miklasevičienė.

Sekantis dr-jos susirinki
mas bus gruodžio 17 d.

Dr-jos pirm. Ona Sijevi- 
čienė yra nuoširdžiai dėkin
ga dvasios vadams, valdybos 
narėms ir visoms narėms už 
didelę pagelbą draugijos dar
be. Visa tai striprina jos jė
gas ir pagelbsti sėkmingai 
dirbti.

U. Janušienė, artima „A- 
merikos” rėmėja, gavo Karo 
Departamento pranešimą, 
kad jos sūnus St. Seržantas 
Aleksandras Gudamskis lai
komas dingusiu nuo šių metų 
spalių 31 d. Liuksemburgo 
fronte.

Keliomis dienomis prieš 
šią telegramą, U. Janušienė 
gavo savo sūnaus Aleksand
ro laišką, rašytą spalių 29 d., 
Kristaus Karaliaus šventėje. 
Tame laiške seržantas džiau
gėsi savo motinai spalių 29 
d. buvęs bažnyčioje, priėjęs 
išpažinties ir priėmęs Komu
niją.

Nors „missing” praneši
mas nėra galutinis, bet mo
tinai vistiek baisiai neramu. 
Visi jos pažįstami linki kan
trumo, valios tvirtumo ir 
prašo Dievo, kad sekanti te
legrama būtų linksmesnė.

Kitas U. Janušienės sū
nus neseniai grįžo iš Pacifi- 
ko fronto ir dabar yra Ame
rikoje.

• Kunigų Vienybės Rytų 
Provincijos susirinkimas į- 
vyks gruodžio 5 d. 4 vai. po
piet Maspethe pas kun. J. 
Balkūną.

• Polyna Stoska (Stoškiū- 
tė) nuo lapkr. 28 d. kasdien 
vaidina operetėje „čigonų 
Baronas”, kuri eina miesto 
operos teatre. Lapkričio 26 
d. ji dainavo „Draugo” kon
certe.

® Dr. Jonas S. Naujokaitis, 
naujas Amerikos kariuome
nės leitenantas, lapkričio 27 
d. išvyko į Minnesotą.

• Jonas V. Navickas, ka
rys, iš vienos Texas ligoninės 
paleistas 30 dienų atostogų. 
Vykdamas į Marianapolio 
kolegiją, buvo sustojęs New 
Yorke. Nors ir sunkiai su
žeistas, bet Jonas pilnas gra
žių vilčių ateičiai.

• Korp. Ksaveras Ken
drick (Kundrotas) yra atvy
kęs atostogų pas savo žmo
ną (Bičiukaitę). Buvo mū
šiuose Afrikoje ir Italijoje.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos metinis susirinkimas, 
dėl labai blogo oro, atidėtas 
gruodžio 4 d., pirmadieniui, 
7:30 vai. vak., Apreiškimo 
par. mokykloje.

• New Yorko estai lapkr. 
25 d. minėjo pasaulio estų 
vienybės dieną. Adv. K. Jur- 
gėla sveikino Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu, šven
tės dalyviai ta proga suau
kojo Liet. Am. Informacijos 
centrui 150 dol.

• Eugenijus Jankus, ka
rys, šiomis dienomis buvo 
parvykęs 10 dienų atostogų. 
Tai gabus jaunuolis, buvęs 
Apreiškimo choro pirm. Ne
seniai jis laimėjo „Chicago 
Tribune” moterų drabužių 
madų konteste.

• Simas Degulis, jūrinin
kas, Cornell universiteto me
dicinos studentas, žaidžia 
futbolą. Jis yra Cornell uni
versiteto pirmutinėje koman
doje.

Dr. John Walnk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

ji treji metai., 
ogiai ir Sforza 
nierikos pažiūri 
demokratinis

„viskas rami

LIETUVIŲ SVARBŪS 
SUSIRINKIMAI

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tol. EVergreen 7 -6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

ruodžio septinti 
metai, kai pas; 
j užpuolė mūs 
pajėgas Perh 

jlių dienų Ame 
sskelbė ir Vokie

Apreiškimo 
Parapija

Gruodžio
Brooklyno
priešmetinis
Jame bus renkama pusė val
dybos.

Visi draugijos nariai pra
šomi dalyvauti.

1 d. įvyksta 
piliečių klubo 

susirinkimas.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ P ALDUI U S
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Tel.

Maspetho Žinios
40 vai. atlaidai

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
per sumą prasidės 40 valan
dų atlaidai. Pamokslai ir pa
maldos rytais 9 vai. ir vaka
rais 7:30 vai.

Visus pamokslus sakys 
kun. Adomas Markūnas, Ma
rianapolio marijonų namo 
vyresnysis.

Bonų vajus
Karo bonai šeštoje pasko

loje sėkmingai platinami. Be 
to, lietuviai uoliai užrašinėja 
savo pirktus bonus, čia ypač 
daug pasidarbavo VI. Zabels- 
kis. Apie tai bus vėliau pla
čiau pranešta.

Balius pavyko
Lapkričio 22 d. piliečių 

klubas turėjo šeimynišką va
karėlį, kuris visais atžvil
giais pavyko.

Dovanas laimėjo: M. Bud- 
rikienė, F. Venis (jaunasis), 
F. Vyšnius, J. Stravinskas, 
J. Putrimas ir K. Bogačiū- 
nas.

Publikos buvo per 100.

Bayonne, N. J.

j treji metai, k 
kare. Apie vi 

onų mūsų karit 
laugybėje fronti 

, jau labai dideli 
kaip 120,000 jai 
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Jells kartus dau 
stų.

s ibingai žuvusių 
imtai lietuvių a 
Jau nerasime m 
įant miesto, ki 
paaukojęs berLapkričio 30 d. šv. Myki 

lo lietuvių bažnyčioje pras iio amerikiečio į 
dėjo Stebuklingo Medalik inės žvaigždės 
novena. Nekalto Prasidėj rime visur, 
mo garbei. Noveną veda kui -įdami šią liūi 
Pr. Aukštikalnis, S. J. Pi pasiryžkime 
maldos kasdien tris kartui stiprinti vis 
2, 7:30 ir 8:15 vai. kiekvier 3i skiriamas ka 
2, 7:30 ir 8:15 vai. Kiekvier ...... “
vakarą 7:30 vai. pamaldi į/lydėkime g 
bus lietuviškai.

Pamaldas lanko kasdk 
apie 500 
baigsis gruodžio 8 d., Neką 
to Prasidėjimo šventėje.

Lapkr. 27 d. Šv. Henril S| kad daugiaž1 
bažnyčioje buvo a. a. Jol jkos vėliava plei 
Baron laidotuvių pamaldo kad Lietuvai 
Mišias su asista laikė ku 
M. Kemėžis. Lapkričio 30

pasiryžkime

pagreitinti. Sav

i kad Viešpats ] 
rišo pasaulio ii 

žmonių. Novel gi sugrįžti į pro 
visoms tautom 

i tikros taikos ii

PARDUODAMA

ir nepriklauson

pešios partijos 
ritą savaitę mėg 
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ariu buvo nūn 
iSforza, nesenia 
Amerikos. Prie:
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MEMORIES of LITHUANIA

Krikščioniškojo Mokslo 
draugijos skyriaus susirinki
mai būna kiekvieno trečia
dienio vakarą. Beno prakti
kos kiekvieno ketvirtadienio 
vakarą

Gyvojo Rožančiaus draugi
jos narės darbščios, kaip bi
telės. Jos remia lietuvišką 
žodį. „Amerikos” bazarui pa
remti paskyrė iš savo iždo 10 
dol., o bazare padirbėti su
tiko darbščiosios Ona Karu- 
šaitienė ir Viktorija Janušo- 
nienė.

Draugijos svarbus susirin
kimas bus šį sekmadienį, 
gruodžio 3 d. Valdyba kvie
čia jame dalyvauti visas 
draugijos vainikų promotor- 
kas.

New York, N. Y.

NAŠLIŲ DĖMESIUI

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

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

Tel. MArket 2-5360

ŠV. JURGIO DRAUGIJA

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

Šv. Monikos našlių dr-jos 
labai svarbus susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, gruodžio 
1 d., tuoj po vakarinių pa
maldų, Apreiškimo par. sa
lėje.

Valdyba

— Parapijos bazaras sėk
mingai užsibaigė. Kleb. kun. 
J. Gurinskas nuoširdžiai dė
koja visiems aukojusiems, 
darbu prisidėjusiems ir atsi
lankiusiems.

— Naujų vargonų fondui 
And. Dziko šeima paaukojo 
25 dol.

— Rožančiaus dr-jos susi
rinkimas bus gruodžio 3 d. 
po sumos.

— Šv. Vardo vyrų dr-jos 
susirinkimas bus gruodžio 10 
d., o gruodžio 17 d. per 9 vai. 
mišias bendra komunija. Po 
mišių bus bendri pusryčiai, 
į kuriuos kviečia ir svečius.

— L. Vyčiai visiems savo 
nariams kariams išsiuntinė
jo Kalėdų sveikinimo laiš
kus.

Šv. Vincento mėnesinis su
sirinkimas bus šeštadienį 
gruodžio 2 d., VI. Zabielskio 
salėj, 61-38 56 Rd.

Visi nariai prašomi ateiti, 
nes bus svarbių dalykų ap
tarti dėl metinio susirinki
mo.

Maspetho BALF skyriaus 
susirinkimas bus penktadie
nį gruodžio 1 d., klubo salėj, 
60-39 56 Drive, 8 vai. vaka
re.

Turime naujų narių pers
tatyti, taip pat neužmirški
me savo užduoties, kad kiek
vienas prirašytum nors vie
ną narį kiekvienam susirin
kime.

Drapanų iki šiol rinko F. 
Yocis, Vincas Kuras ir T. Po- 
llackas.

Nepamirškite, kad visi na
riai yra prižadėję drapanas 
rinkti ir sunešti į klubą ar
ba į parapijos salę.

Vietinis

Vakarų Europos fronte, 
Prancūzijoje, iki spalių 17 d. 
paimta nelaisvėn 606,666 vo
kiečių kariai.

I

0 
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SVEČIAI Iš DETROITO

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių

&

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

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

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

AD. JĖZA VITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

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

REIKIA RŪBAMS RŪŠIUOTI

DARBININKŲ —KIŲ

Darbas švarus, lengvas, šiltam, sausam san
dely. Darbo sglygos geros.

Smulkmenas sužinosit kreipdamies j JONĄ 
VALAITĮ:

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF 
AMERICA, INC., WAREHOUSE

101 Grand St. Brooklyn, N. Y.
EVergreen 8-6203
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Brooklynan trim dienom iš 
Detroit, Mich., buvo atvykęs 
Juozas Šniras, anksčiau gy
venęs Brooklyne ir čia daug 
veikęs lietuviškose draugijo
se. Jau metai, kai J. šniras 
gyvena Detroite, kur jis vei
kia lietuviškose draugijose. 
Jis yra Bendrojo Lietuvai 
Šelpti Fondo Detroito sky
riaus iždininkas.

Drauge su J. šniru buvo 
atvykęs detroitietis Antanas 
Kataržis, kuriam New Yor- 
ką teko pamatyti pirmą kar
tą. Detroite jis gyvena nuo 
1912 m.

cementavimą ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

■■
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Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL. ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 - 1896

Geri, pigūs, patogūs n 
mai. Gerose vietose. Pata 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas t andidatūrą 
ko prašo. Apdraudžiu (ins 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1G70

Clement Voketaiti
Advokatas

41-40 — 74th Street

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo Aki;

iijos vyriausybe 
akėjimą Sforzos 
eiškė labai aiški 
i kad Sforza y 
is asmuo.
ingių žygis sus 
į atgarsių. Ital; 
asijuto įžeisti, 
buvo įvairių n 

mg kur padaryt:
kodėl Angliji 

bė kišasi į italų 
politikos reikalu 
savo oficialios n 
atšaukė.

akos vyriausyt 
iošaliai italų 
sudaryti vyriai 

= stovas Romoje 
- kad Sforzos 

ata jokių žygii 
rižio 5 d. mūsų vj 
abilo. Sekr. Stet

aki atstovams par
31(| vyriausybės 
jia grynai itali 
įkyrus tuos pas 
nie liečia svarbii 
alksnius”.
siaus pareiškim

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėjimas 
AKINIAI prieinamiausiomi 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši ištaiga įsteigta prieš 40 meti

/j . o o -“““S Pai eisKiniStenger A Stenge kad itala 
optometristas — OPTIKAI ^ybės problem 

demokratiniu ' 
^8 iš šalies”. Jis 
3 žodžiu, kad „ 

Tibus taikoma ne 
kiu laipsniu ir Ji 

H atvaduotose 
| vyriausybių a

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta UžėjimuL 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

^etikos vyriaus 
ha labai mist 
Matyti, šis pan 
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