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

Edvardas Pociūnas iš Am
sterdam, N. Y.

Lt. Edvardas Globis iš Chi
cago, Ill.

Albertas G. Obieciūnas iš 
Pittsburgh, Pa.

Lt. Henrikas Gražulis iš 
Georgetown, Pa.

St. Serž. Jos. Klemas, Yon
kers, N. Y.

Mikas Debesis, Elizabeth, 
N. J.

Paul V. McNutt, Karo Jė
gos Komisijos pirmininkas, 
pasakė, kad šaliai gresia be 
galo rimta darbo jėgos padė
tis, ne tiek dėl paties darbi
ninkų skaičiaus mažumo, 
kiek dėl sunkaus jų gavimo 
paskirose vietose, kur atlie
kami ypatingos svarbos dar
bai, pavyzdžiui, ginklų gamy
boje.

McNutt pareiškė, kad iš 
nustatyto trūkstamo svar
biausiai karo gamybai 200,- 
000 darbininkų skaičiaus, 
būtiniausiai reikia bent pu
sės to skaičiaus, kai tuo tar
pu kitose pramonės šakose 
yra vietų, kur darbininko bu
vimas nėra būtinas. Todėl 
Karo Darbo Jėgos Komisijos 
pirmininkas ragina žmones, 
ieškančius darbo, pagelbėti 
karo pastangoms, atsilie
piant į šį raginimą.

PATTON ARMIJA
Generolo Patton Trečiosios 

armijos daliniaį perėjo sker
sai Saarlautern' miestą ir pa
siekė pagrindiries Siegfriedo 
įtvirtinimų linijos pozicijas. 
Kiti jos daliniai pasuko šiau
rės kryptimi į Saarbruecken.

SAARO KRAŠTE Washington.. — Preziden
tas Roosevelt’ šios savaitės 
pradžioje pravedė Valstybės 
Departamente visą eilę pa
keitimų.

Kai tik Edward R. Stetti
nius buvo patvirtintas Vals
tybės Sekretorium, tuojau 
prezidentas nominavo Val
stybės Pasekretorium Joseph 
C. Grew, buvusį ambasado
rių Japonijoje. Tai diplomati
nės karjeros asmuo, pralei
dęs Valstybės Departamente 
40 metų. Prieš paskyrimą į 
Japoniją, Grew buvo ambasa
doriumi Turkijoje, šiuo metu 
jis buvo patarėju Valstybės 
Departamente. Jis yra buvęs 
ir Valstybės Pasekretorium 
1924-27 m. prezidento Coo
lidge administracijoje.

Tuo pat metu Valstybės 
Departamente atsistatydino 
trys Sekretoriaus pagelbi- 
ninkai — Adolf Berle, Bre
ckinridge Long ir G. How
land Shaw. Į jų vietas tuojau

paskirti William L. Clayton, 
stambus medvilnės pramo
nininkas; Nelson A. Rocke
feller ir Archibald McLeish, 
Kongreso knygininkas, įžy
mus Amerikos poetas.

Iš buv. V-bės Sekretoriaus 
Hull keturių pagelbininkų tik 
vienas Dean Acheson pasili
ko savo vietoje. Prezidentas • 
nori, kad Kongresas priimtų 
įstatymą, kurs leistų Vals
tybės Departamente turėti 
ne keturius, bet šešis pagel- 
bininkus. Manoma, kad šis 
pageidavimas bus įvykdytas.

Nauji pakeitimai rodo, kad 
Valstybės Departamente bus 
pravesta daug reformų. Spė
jama, kad nuo šiol Valstybės 
Departamentas stengsis daž
niau ir plačiau supažindinti 
visuomenę su vedama užsie
nio politika. Be to, departa
mentui atiteks, matyti, ir vi
sos užsienio prekybos derini
mas ir jos krypties nustaty
mas.

kare. Apie vienuolika 
nų mūsų karių šiandie 
augybėje frontų. Jų au- 
iau labai dideles. Dau- 
kaip 120,000 jaunų ame- 
čių atidavė savo gyvy- 
elis kartus daugiau yra
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Siais dėl Sforzos. Dabar 

Mka nepasitarė su Ang- 
Atrodo, lyg ir suvestos 
itos...

t šis naujas pareiškimas 
būti taikomas ne tik An- 
L Jis aiškiai liečia ir ki- 
Sąjungininką. Įvairūs 
istai ir nurodė, kad šis

ir Rusiją, 
rvlV'® šiandie ne tik Lietuvo- 

65* ptvijoje ir Estijoje, bet

ir Lenkijoje, ir Bulgarijoje 
ir Jugoslavijoje elgiasi visiš
kai ne pagal „demokratinį 
kelią.”

Gruodžio 6 d. ,,New York 
Herald Tribune” įsidėjo di
delę karikatūrą, užvardintą 
„Rytų fronte viskas ramu”. 
Štai kaip tas paveikslas at
rodo:

Supamam krėsle sėdi stam
bus ūsočius, ant kurio ran
kovės įrašytas žodis „Sta
lin”. Ant vienos kojos jis lai
ko išsižiojusį vaiką „Poland”, 
o kita supa lopšį, kur guli 
trys vaikai, pavadinti „Iš
laisvintais Baltijos kraštais”. 
Prie durų nustebusiai žiūri 
Dėdė Samas ir Britanija ir 
klausia: „Kaip jis tai pada
ro?”

Well, atsakymo nereikia. 
Jį žino kiekvienas, kurs neuž- 
daęe say paakių liesai, kurs 
neatsisveikino su savo protu 
ir sąžine.

Jokio lopšio Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonėms nė
ra. Yra tik žiauri priespau
da ir — kapinynas.

Belgija ir Graikija išlais
vintos, bet jose liejamas 
kraujas tarpusavio kautynė
se.

Neseniai Belgijoje buvo 
riaušės, kuriose protestuota 
prieš vyriausybės įsakymą 
buvusiems požemio kovoto
jams nusiginkluoti. Laimėjo 
vyriausybė, bet kraštui bu
vo daug nemalonumų.

Dabar Graikijoje neramu
mai. Ne visos buvusios po
žemio kovotojų pajėgos pasi
duoda vyriausybės įsakymui 
atiduoti ginklus. Atėnuose, 
graikų sostinėje įvyko kru
vini susirėmimai. Net Ang
lijos tankai pagelbėjo šalies 
vyriausybei.

Ir Belgijos ir Graikijos ne
ramumų kėlėjų priešaky sto
vi komunistai.

Ministeris pirmininkas 
Churchill Anglijos parlamen
te gruodžio 5 d. labai aiškiai 
kalbėjo. Jo pareiškimu, ang
lai nori duoti graikams pro
gą pagelbėti sau, susikurti 
tokią santvarką, kokios grai
kų tauta nori, bet tai būtų 
neįmanoma, jei ginklai, skir
ti kovai prieš vokiečius, bū
tų pavartoti „kėsinimesi te
roru užmesti komunistinę 
diktatūrą”.

Anglijos premjeras šį sykį 
labai aiškiai pasisakė prieš 
tą pavojų, kurs gali užplūs
ti visą Europą, jei demokra
tijos neturės aiškaus, griežto 
ir tiesaus nusistatymo.

Šiuo metu Vakarų fronte 
kautynės dėl turtingo Saaro 
54 kvadratinių mylių atrodo 
pačios svarbiausios.

Kitos Amerikos armijos ir
gi eina į priekį.

Apskaičiuojama, kad nuo 
Sąjungininkų puolimų vokie
čiai kasdien netenka po 9,000 
karių.

Saaro krašte šiandie daug 
gaisrų. Dega ten įvairūs pa
statai, dega dirbtuvės, nuo

; Amerikos lėktuvų ir kanuolių 
šūvių padarytų nuostolių.

Saaro krašto sostinė, Sa
arbruecken miestas, smar
kiai apšaudoma. Jau devinta 
diena, kai Saarbruecken 
bombarduojamas be jokios 
atvangos.

STETTINIUS PRISIEK®

Edward R. Stettinius, nau- 
jasai Valstybės Sekretorius, 
jau prisiekė ir pradėjo eiti 
savo pareigas.

Senatas jį patvirtino 67 
balsais prieš vieną. Prieš jį 
balsavo tik senatorius Wm. 
Langer, respublikonas iš 
North Dakota.

VOKIETIJA NETEKO PUSŠEŠTO MIL.
 ---------------------------------—-------------------------

Stockholm. — Čia gauti 
pranešimai iš tikslių vokiš
kų šaltinių apie vokiečių ka
riuomenės nuostolius šiame 
kare.

Nuo karo pradžios, kaip 
tas pranešimas sako, fronte 
žuvo trys milijonai vokiečių 
karių, pusė milijonų sunkiai 
sužeistų— invalidų, o du mi
lijonai sužeistų.

Pranešimai iš Paryžiaus 
sako, kad per paskutinis še
šis mėnesius vokiečių kariuo
menės nuostoliai (užmuštų, 
sužeistų ir nelaisvėn pateku
sių) buvo tokie: Prancūzijo
je — 1,150,000, Rusijos fron
te — 1,050,000 ir Italijoje — 
300,000.

Nors ir dideli nuostoliai, 
bet vokiečių tauta vis dar 
atspari. Tai aiškinama ta ap
linkybe, kad šiandie vokiečiai 
labai mažai žino apie tikrąją 
karo padėtį. Krašte baisiau
sia spaudos cenzūra. Užsie
nio radijo klausyti nevalia. 
Už menkiausį įtarimą — 
aukščiausia bausmė. Kiekvie
name mieste veikia kartuvės. 
Kariami vokiečiai net už 
skaitymą sąjungininkų lėk
tuvų numestų spausdintų la
pelių.

Amerikos Laivynas 
Kasdien Auga

Washington. — Laivyno 
sekretorius Forrestal prane
šė, kad Amerikos laivynas 
dabar turi 51,155 laivus. Lai
vynas kasdien auga.

Laivyne dabar yra daugiau 
nei 3,100,000 jūrininkų, ku
rių 475,000 marinų ir 169,000 
pakraščių saugotojų.

Lenkai Sudarė 
Naują Valdžią

Šalpos Fondo 
Pranešimas

Spaudoj pastebėta, kad 
kai kur BALF skyriai daro 
aukų rinkimą. Jokių aukų 
prašyti, bei per prakalbas 
raginti, kad žmonės duo
tų aukas dėl United Lithua
nian Relief Fund of America, 
nevalia. Mūsų organizacija 
yra valdžios gijoje ir Natio
nal War Fund išduoda visas 
reikalingas sumas pašalpoms 
ir administracijos reikalams. 
Jei kas duoda ar prisiunčia 
auką mūsų organizacijai, pri
imama, bet mes turime pra
nešti į National War Fund, o 
jie iš mums skirtų sumų at
skaito tiek, kiek mes auko
mis gavome.

Kai mes pranešame į Na
tional War Fund apie gau
tas aukas, pažymime iš ko
kios vietos yra aukotojas, jo 
pavardę ir duotą sumą; Na
tional War Fund tada duoda 
kreditą vietos Community 
War Chest bei National War 
Fund Campaign.

Nukentėjusių šelpimas
BALF per lapkričio mėne

sį lietuviams nuo karo nu
kentėjusioms sušelpti sutei
kė pagal valdžios nustatytą 
tvarką aukų sumoje $31,250.

Ši suma yra gauta iš Na
tional War Fund ir Presi
dent’s War Relief Control 
Board patvirtinta.

Visi Amerikos lietuviai, 
tautiniai nusistatę, kuriems 
rūpi Lietuvos ir žmonių nuo 
karo nukentėjusių šelpimas 
ir gerovė, organizuokite 
BALF skyrius ir įtraukite į 
narius ko daugiausia ameri
kiečius, ne lietuvių kilmės 
žmones.

Kun. Dr. J. B. Končius,
Pirmininkas

Rumunų Mašinas 
Rusija Gabenasi
Rusai iš Rumunijos jau iš

sigabeno 26,000 tonų mašinų 
ir įvairių įrankių, kurie buvo 
įrengti žibalo versmėse, kaip 
praneša prancūzų žurnalistas 
Pertinax. Dėl mašinų išgabe
nimo, Rumunijoje šiandie 
per savaitę gaunama ne 2,- 
600,000 galonų žibalo, bet tik 
apie 600,000.

Į Rumunijos žibalo indus
triją buvo įdėjusios savo 
stambius kapitalus ir Angli
ja ir Amerika. Dabar aiški
namasi, kas atmokės nuosto-
liūs, kurie susidarė dėl išga
bentų Rusijon mašinų.

Darbo Federacija

Perrinko Green
Amerikos Darbo Federaci

jos atstovų suvažiavimas 
New Orleans mieste organi
zacijos pirmininku vėl išrin
ko William Green. Federaci-
jos pirmininku jis buvo jau 
per 20 metų.

Sekantis suvažiavimas bus 
1945 m. Chicagoje. Federa
cija pasisakė už pasaulinį 
darbo unijų suvažiavimą, ka
da tik laikas leis. Nepritarta 
tokiam suvažiavimui, kuria
me pakviesta Rusija.

ŠVEDŲ SPAUDA GINA SUOMIUS
Švedų spaudoje kasdien 

vis plačiau aprašinėjami Suo
mijos karininkų areštai, ^pd- 
lių 26 dienos „Stockholm Ti- 
dingen” sako, kad labai sun- 
sų įspūdį sudaro Suomijos 
piliečių areštai už vadinamus 
„karo nusikaltimus”, žinios
apie areštus pasitvirtino, ir 
nėra jokios vilties, kad suim- 
tųių rdkitnaš'butti^šsfjręStaLj
pačioje Suomijoj.

Suomių piliečių areštai
pravesti pagal tryliktąjį suo
mių - rusų sutarties paragra
fą. „Svensk Tidskrift” rašo, 
jog tai yra anglo-saksų gin
čų atspindys apie nacių lyde
rių nubaudimą. Laikraštis 
pabrėžia, jog yra didžiausia 
nesąmonė taikyti šiuos dės
nius prieš suomius, kai tuo

JAPONIJOS KARIŲ NUOSTOLIAI
Karo Informacijos Įstaiga 

pranešė, kad kare su Japoni
ja iki šių metų gruodžio 1 d. 
kautynėse su mūsų pajėgo
mis užmušta 277,000 japonų. 
Mūsų karių gyvybių nuosto
lis buvo — 21,000 karių.

Japonija turinti keturis 
milijonus karių ir gali pa
ruošti ir apginkluoti dar du 
milijonu. Be to, japonai gali 
parūpinti papildomai milijo
nus karių iš užgrobtų kraš
tų.

Šiuo metu japonai Kinijo
je turi du milijonus karių.

Vidutiniškai, japonų karys 
yra 5 pėdų 3 colių aukščio ir 
sveria 117 svarų; amerikie
tis karys yra 5 pėdų 8 colių 
aukščio ir sveria 145 svarus. 
Apie 40 ir 50 nuošimčių japo
nų karių yra mokęsi anglų

ma, kad bent pusė negrįžu
sių lėktuvų nusileido drau
giškoje teritorijoje.

Tą pačią dieną keli šimtai 
Anglijos bombonešių puolė 
įvairius taikinius Vokietijo
je ir Olandijoje.

Silpniausia japonų ginklo 
rūšis — jų artilerija.

Admirolas Nimitz pranešė, 
kad Peleliu saloje japonai 
fanatiškai ginasi. Jų kariuo
menės likučiai yra visiškai 
apsupti, bet nepasiduoda. 
Nuo spalių 20 d. iki lapkričio 
26 d. Peleliu saloje užmušta 
1,300 japonų. Kautynėse žu
vo 92 amerikiečiai, o 622 su
žeisti.

pačiu metu rusų vartojamas 
teroras prieš Pabalčio gyven
tojus lieka nenubaustas.

Taikymas sutarties punk
tų prieš suomius privalo iš
šaukti didžiausią pasipiktini
mą visame pasaulyje, sako 
laikraščiai.

Nors karu apkvaišusiame 
pasaulyje ir sunku laukti są- 
zmes baisoj bet švedų sąžinė 
turėtų kelti protestą prieš 
panašų elgesį.

Suomių valdžia, prisilaiky
dama paliaubų sutarties dės
nių, jau areštavo du plačiai 
žinomus generolus: Aaro Pa- 
jari ir Vaino Palojalrvi.

Gen. Pajari buvo areš
tuotas šiaurės Suomijoj, sa
vo armijos štabe, iš kurio jis 
vadovavo suomių kovom 
prieš vokiečius.

Gen. Palojarvi nuo 1937' 
iki 1940 metų buvo suomių 
karo atstovas Švedijoj, šve
dų korespondentai patikrino 
žinias apie areštus.

Rusai į „karo kriminalis
tų” sąrašą įtraukė gen. Ara- 
juuri ir pulk. Kotilainen var
dus, bet šie karininkai jau 
randasi Švedijoj.

Be jau minėtų Pajari ir 
Polajarvi, sąrašan įtrauktas 
pulk. Rolf Schildt, buvęs Pe
trozavodsk© karo komendan
tas ir kap. Lairikainen, kuris 
buvo Petrozavodsk© koncen
tracijos stovyklos viršinin
kas.

(LAIC).

PARALYŽIAUS LIGAI 
DAUG SKIRIAMA

LĖKTUVO NELAIMĖS

Gruodžio 1 d. anksti ryte 
netoli Los Angeles nukrito 
didelis lėktuvas. Aštuoni ke-

Vaikų paralyžiaus liga 
kasmet pasiima daug aukų. 
Šiemet jos epidemija buvo 
viena didžiausių, antra iš ei
lės tokia didelė.

VOKIETIJOS PADANGĖSE KAUTYNES

KALĖDŲ EGLUTĖS

LANKĖSI MASKVOJE

Generolas Charles de Gaul
le, prancūzų vyriausybės gal
va, praeitą savaitę lankėsi 
Maskvoje, kur jis buvo pa
kviestas maršalo Stalino.

General Electric bendrovė 
išrado naują gumą iš smėlio 
ir natūralių dujų. *

leiviai užmušti, šešiolika su
žeisti.

Lėktuvo nelaimė įvykusi 
dėl didelės miglos. Užmušti 
keleiviai buvo kariai.

Londonas. — Vokiečių a-: Gruodžio 5 d. vokiečių a- 
viacija, naudodama savo at-lviacija turėjo šimtus savo

Praeitą savaitę Londone 
sudarytas naujas Lenkijos 
ministerių kabinetas, kuriam 
vadovauja Tomasz Arcis
zewski, senas socialistas.

Ministeriais įėjo socialistų, 
krikščionių demokratų ir 
tautinių demokratų partijų 
nariai. Ūkininkų partija savo 
žmonių nedavė, bet pažadėjo 
remti vyriausybę.

sargas, lapkričio 27 d. pa
siuntė apie 400 savo kovos 
lėktuvų, kurie išlėkė prieš 
500 Amerikos lėktuvų, skri
dusių virš šiaurvakarinės 
Vokietijos. Kautynėse ore 
Amerikos lakūnai sunaikino 
98 priešo lėktuvus, o keturi 
sunaikinti dar prieš pasikel- 
siant į aukštumas.

Lapkričio 2,6 d. vokiečiai 
neteko 138 lėktuvų, kai gy
nė savo teritoriją nuo Ame
rikos lėktuvų puolimo.

lėktuvų Berlynui ginti. Tą 
dieną, pirmą kartą po 2 mė
nesių, amerikiečiai puolė Ber
lyną. Puolime dalyvavo 550 
sunkiųjų bombonešių, o juos 
lydėjo apie 800 kovos lėktu
vų. Pulta Berlyne karo fab
rikai ir Muensterio geležin
kelio centrai.

Mūsų kovos lėktuvai nušo
vė 91 vokiečių lėktuvą. Iš 
puolimo žygio negrįžo Ame
rikos aštuoni bombonešiai ir 
22 kovos lėktuvai. . ,

Karo Informacijos Įstaiga 
praneša, kad 1944 metų ka
lėdinių eglučių atsarga bus 
pakankamai didelė, kad ga
lėtų patenkinti šios šalies gy
ventojų šventinį pareikalavi
mą.

Medicinos žinovai vartoja 
įvairiausias priemones kovai 
su ja. Visuomenė tas pastan
gas labai nuoširdžiai remia. 
Kovai su paralyžium ir jo 
aukoms pagelbėti vadovauja 
Tautinis Paralyžiaus Fondas. 
Šis fondas yra įsteigtas nuo 
1933 m., kai prezidentu tapo 
F. D. Roosevelt. Kasmet pre
zidento gimtadienis, sausio 
30 d., yra paskiriamas šio 
fondo reikalams.

Nuo 1934 m. sausio 30 d. 
iki šiol Amerikos visuomenė 
yra , paaukojusi 29,562,742 
dol. Daugiausia aukų įplau
kė 1943 ir 1944 m. — net 16 
milijonų dolerių.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVOS BYLOS GYNIMAS

Lietuvos nepriklausomybės teisių gynimas, kova dėl 
lietuvių tautos gyvybės šiandie reikalauja daug draugų. Jų 
privalu siekti visur: dideliuose ir mažuose miestuose, vals
tybių sostinėse ir miestų rotušėse, įpilžiniškuose dienraš
čiuose ir savaitraščiuose, žurnaluose ir laikraščiuose. Kur 
tik yra bent vienas gyvas lietuvis, ten turi būti Lietuvos 
teisių gynimo tvirtovė.

Šį kartą mes norime šioje vietoje pažymėti Lowell, 
Mass., miestą. Tai nemažas Massachusetts valstybės indus
trinis miestas. Lietuvių jame nedaug, bet jų priešaky yra 
nuoširdi asmenybė. Dėmesyje turime kun. Pranciškų Stra- 
kauską, lietuvių parapijos kleboną. Jis čia, Amerikoje, gi
męs, čia augęs, čia mokslus ėjęs, bet Lietuva ir lietuvių 
tauta jam labai arti širdies.

Kun. Pr. Strakauskas ne kartą sielojosi, kodėl kasdie
ninė spauda taip vengia rašyti apie mažųjų tautų teises, 
kodėl šykšti ištarti Lietuvos vardą. Lowelly eina didelis 
dienraštis „The Lowell Sun”, ir jame retai kada patekdavo 
žinia apie Lietuvos bylą. Kun. Pr. Strakauskui teko atkreip
ti redakcijos dėmesį į nepateisinamos tylos faktą. Ir štai 
gruodžio 2 d. „The Lowell Sun” pasirodė su įžanginiu 
straipsniu, pirmutinėje vietoje, apie Lietuvą.

Kadangi tas straipsnis yra reikšmingas, mes čia jį iš 
„The Lowell Sun” persispausdiname ištisai:

Lithuania’s Case

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

jus. Visa šalis kviečiama remti šį vajij 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.

As the big powers of the world hold preliminary dis
cussions pertaining to the globe of the post-war era, it be
comes increasingly apparent that some of the tiny nations 
are on the verge of losing their independence, their nationa
lity and their right to existence.

They are about to be swallowed up, and unless their 
cause is given due attention in the United States and in 
England, their passage to oblivion may go practically un
noticed.

One of these martyred, little nations is Lithuania, faced 
.with obliteration by the Russian pl&n for Baltic'tonSrol.

Twenty-four years ago Russia and Lithuania signed 
a treaty, wherein the Russians agreed that they would, 
without any prejudice, recognize „the self-rule and in
dependence of the State of Lithuania with all the juridical 
consequences... and for all time renounce with good will 
all the sovereignty rights of Russia which it has had in 
regard to the Lithuanian nation or territory.”

Lithuania now has reason to fear that the treaty of 1920 
has regenerated to the „scrap of paper” category insofar 
as Moscow is concerned, therefore it has appealed to Lon
don and to Washington for consideration and help. Presi
dent Roosevelt and Mr. Churchill, signing the Atlantic 
Charter in 1941, agreed that their countries sought no ter
ritorial changes that do not accord with the freely express
ed wishes of the people concerned; they committed their 
nations as not seeking aggrandizement.

But Russia was not represented when the Atlantic 
Charter was signed, nor has Premier Stalin evinced any 
interest whatsoever in subscribing to the humane and 
equitable credo of that document,

Therein lies the weakness of the Lithuanian case. 
There is little or no hope for salvation for this little Baltic 
nation unless strong persuasion is used by the combined 
Anglo-American governments.

Such a development at this time seems remote, inas
much as both Washington and London seem more concerned 
with keeping Mr. Stalin in a happy frame of mind than 
they are in speaking candidly about their theories of keep
ing peace in the world through helping smaller nations 
enjoy the right to life, liberty and the pursuit of happiness.

Recently, Americans of Lithuanian, Latvian and Esto
nian descent united in an appeal to their fellow-Americans, 
seeking to have the government of this nation intercede at 
once with the government of the Soviet Union to the end 
that these three little neighbors of Russia would survive 
when the new world maps are drawn.

“LAISVES IR LYGYBES” ŠALYJE...
(Tęsinys)

KAS TEN NAUJA

Rusijos laikraščiai prane
ša labai mažai žinių iš užsie
nio. Ir niekada tokių žinių, 
kurios galėtų sukelti viduje 
nepasitenkinimą partijos 
valdymu ar gyvenimo lygiu. 
Žinoma, pasitaiko neapskai- 
čiavimų.

Sovietų judomieji paveiks
lai daugiausia rodo streikus 
ir kitokius neramumus vaka
rų šalyse. Jie rodė ir Detroi
to rasines riaušes, labai aiš
kiai parodydami, kaip vienas 
negras buvo mušamas. Tų 
paveikslų efektas buvo dide

lis, net elektriškas, kaip vie
nas užsienio korespondentas 
pasakoja. Kai kurie rusai net 
atsistojo teatre ir šaukė: 
„Žiūrėk į tuos puikius batus, 
kuriuos negras nešioja!”

Beveik niekada Sovietai 
neįsileidžia knygų ar judomų 
paveikslų, kurie parodytų 
tikrą Amerikos gyvenimo 
vaizdą ar vidutiniško ameri
kiečio gyvenimo lygį. Todėl 
užsienio paveikslų čia ne
daug ir rodoma. Geriausios 
Amerikos filmos čia žinomos 
yra čiaplino „Aukso trošku
lys” ir „Diktatorius”,’ Sonios 
Henie čiuožimo paveikslai.

Kai Mr. • White lankėsi 
Maskvoje, populiariškiausios

filmos buvo „Džiunglės” ir 
„Bagdado vagis.” Abu pa-, 
veikslai turėjo daug lanky
tojų. Kadangi juose rodomas 
gyvenimas vyksta indusų 
kaime ir viduramžių Bagda
de, o ne vakarų pasaulyje, 
tie paveikslai atrodė valdžiai 
saugūs.

Rusijoje niekada nerodo 
paveikslų iš užsienio karo 
frontų, kur raudonoji armi
ja nedalyvauja. Pavyzdžiui, 
Amerikos ir Anglijos kariuo
menių įsiveržimo prancūzų 
Normandijon paveikslai bu
vo skubiai pristatyti Mask
von, bet juos matė tik aukš
tieji rusų karininkai. Publi
kai jų pamatyti neleista. Pa
našiai, Rusijoje nerodyta be
veik nieko iš kautynių Libi
jos dykumuose, Tunisijoj, Si
cilijoj, Italijoj, Pacifike ar 
Atlante. Apie jas tik kelias 
eilutes rašė „Pravda” ir „Iz- 
vestijos”.

Aišku, eilinis rusas tvirtai 
tiki, kad Rusijai iki šiol teko 
pakelti visą karo naštą.

DAUG CEREMONIJŲ
Rusų oficialiuose priėmi

muose labai daug formalu
mų, visokių apeigų. Prie val
gių lėkščių būna daugybė 
šakučių, kad nė nežinai, nuo 
kurios pradėti. Visai nenuos
tabu, kodėl rusai įsižeidė, 
kai Churchill, lankydamasis 
Maskvoje pirmą kartą, atėjo 
į Stalino pietus apsirengęs 
ne iškilmių drabužiais. Ca- 
ristinis kunigaikštis būtų tai 
supratęs, bet ne komunistai.

Užsienio korespondentams 
Maskvoje ne lengva. Jie ne
gali pranešti savo laikraš
čiams Anglijoje ar Ameriko
je nieko, kas dar nebuvo pa
skelbta „Pravdos” laikraš
tyje. Gali Molotovas „di
džiausią” naujieną viešuose 
pietuose pranešti, bet jei 
„Pravda” nebus parašiusi, 
cenzūra nepraleidžia nei te
legramos, nei rašto.

BAŽNYČIOS „LAISVE” i Maskvoje mūsų keliautojui | 
ponui White teko užeiti į 
pravoslavų bažnyčią. Ten jis 
rado nesenų ir švariai apsi
rengusių moterų; matyti, tai 
žmonos kokių inžinierių, pro
fesionalų ar šiaip mažesnių 
valdininkų.

Komunistų partijos nariai 
ir toliau lieka priešingi tiky
bai, nors viešumoje neva 
reiškiama pakanta.

Po 1917 metų revoliucijos,

pravoslavų bažnyčios vadai, 
kurie suskubo, išsikėlė į Bal
kanus. Hitleris mokėjo iš
naudoti padėtį. Berlyne jis 
buvo įsteigęs 19 provoslaviš- 
kų bažnyčių, net ir vieną ka
tedrą. Jis skyrė milijonus 
markių joms palaikyti. Kai 
įėjo į Rusiją, Hitleris pasi
skelbė Rusijos bažnyčios glo
bėju. Vokielfių kariuomenės 
daliniai gabendavosi su savi
mi Rusijon bažnytinių šilki
nių rūbų ir bažnytinių indų. 
Ukrainoje vokiečiai visur a- 
tidarydavo bažnyčias.

Kai komunistai sulaikė sa
vo propagandą prieš tikybą 
ir, popieriaus trūkumo var
dan, uždarė bedievių s-gos 
laikraštį „Bezbožnik,” užsie
ny kritikai tvirtino, kad tai 
padaryta tik dėl užsienio įs
pūdžio.

Bet tie kritikai klydo. Ko
munistų partija turėjo rim
tesnes vidaus priežastis sa
vo politikai keisti. Vokiečiai 
su savo tikybine propaganda 
Ukrainoje darė pažangos, 
gandas pradėjo eiti po visą 
Rusiją apie tai. Tai buvo po
puliaru tarp senųjų, turėjo 
įtakos ir jaunimui. Atsaky
damas į vokiečių propagan
dą, Stalinas pasikvietė tris 
pravoslavų aukštus dvasinin
kus. Ir įvyko atmaina. Pra
voslavų bažnyčia susilaukė 
naujų dienų.

Komunistų partija dabar 
jaučiasi pakankamai tvirta 
net ir pripažinti bažnyčią. 
Partija gerai žino faktą, kad 
patriotinė tautinė bažnyčia 
gali būti jai naudinga, kaip 
kad ji buvo naudinga Roma
novų dinastijai.

Marksas vadino tikybą 
„žmonių opiumu”. Partijos 
dabartinį nusistatymą būtų 
galima šiaip išreikšti: „Jei 
žmonės vis dar nori opiumo, 
kodėl neduoti jiems truputį 
jo?” Bet kaip elgiamasi baž
nyčios atžvilgiu, tegu liudi
ja šis mažas pavyzdėlis: val
stybės krautuvė už kilovatą 
elektros moka vieną kapeiką 
su trupučiuku, namų gyven
tojas — pusšeštos kapeikos, 
o bažnyčia — 41 kapeiką...
NESUPRANTA LAISVES
Amerikos prekybos rūmų 

pirmininkui Eric Johnston 
pagerbti, Leningrado komu
nistų svarbi asmenybė Pop
kov surengė pietus, šis Pop
kov pareiškė, kad jis dau
giausia negali suprasti, kaip

mūsų šalis (Amerika), drau
ge su Rusija kovojanti, lei
džianti fašistinei spaudai gy
vuoti. Girdi, ta spauda tikrai 
fašistinė, nes ji dažnai kriti
kuoja Rusiją. Kam, jis sako, 
leidžiama Amerikoje kriti
kuoti Rusiją ir jos vadą?

Popkovui atsakė p. White 
šiais žodžiais:

„Amerika yra laisva šalis, 
ir todėl turi laisvą spaudą. 
Nors mes daugumoje remia
me savo prezidentą ir Rusi
ją, bet mes visi kovotume 
prieš bet ką, kurs mėgintų 
sustabdyti kritikavimą jų. 
Šalis, kur kritika yra mirusi, 
nėra laisva. Kritikos teisė 
yra svarbiausia laisvė, dėl 
kurios mes dabar kovoja
me”...

Po šių žodžių įvyko įdomi 
scena. Kai kurie Popkovo ar
timieji pagelbininkai prie 
stalo buvo jau 50 ir 60 metų 
amžiaus. Jie šypsojosi ir sa
vo išraiška pritarė pono 
White žodžiams. Vienas, 
kurs galėjo būti architektas, 
net buvo pakėlęs rankas plo
ti, bet pažvelgė į Popkovą ir 
— neplojo.

Kitas White bendrakeleivis 
papildė, kad laisvoje šalyje 
mes visada kritikuojame sa
vo draugus. Męs remiam, bet 
kritikuojam Angliją nuo pat 
karo pradžios, ir mes nema
tome jokios priežasties, ko
dėl turėtume kitaip elgtis ir 
Rusijos atžvilgiu.

Vėliau Popkov pareiškė, 
kad kritikos laisvė yra įdo
miausias dalykas ir todėl jis 
reiškė vilties, kad mes nebu
vome įžeisti, jei jis pasinau
dojo čia Amerikos laisve pa
kritikuoti Ameriką.

Mūsų keliauninkai užtikri
no Popkovą, kad Amerikoje 
yra užtektinai laisvės. Jei jis 
kada nors atvažiuotų į Ame
riką, sakė p. White, jis būtų 
laisvas kritikuoti mūsų vadą, 
mūsų vyriausybę ir ką tik jis 
panorėtų.

Well, įdomu ar komisarui 
Popkovui teks kada nors ta 
privilegija pasinaudoti.

AMERIKOS AUKOS 
KARO FRONTE

Nuo 1941 m. gruodžio 8 d. 
iki šių metų lapkričio 15 d. 
mūsų krašto ginkluotųjų pa
jėgų nuostoliai buvo 536,950 
karių.

Armijos aukos buvo šios: 
užmuštų — 89,840 karių; su
žeistų — 258,106; dingusių 
—57,514; belaisvių — 55,958.

Laivyno nuostoliai: už
muštų — 29,480 jūrininkų; 
sužeistų — 32,600; dingusių 
— 9,326; belaisvių — 4,486.

Žuvusių armijos karių au
kos pagal fronto vietas skirs
tomos taip: Azijoje — 1,222; 
Centraliniame Pacifike — 2,- 
344; Europoje — 45,316; To
limuose Rytuose — 823; 
Šiaurės Afrikoje — 25,876; 
Filipinuose — 1,101; Pietų 
Pacifike — 2,504; Pietvaka
riniame Pacifike — 4,420.

CHURCHILL 70 METŲ

Lapkričio 30 d. Anglijos 
ministeris pirmininkas Wins
ton Churchill sulaukė 70 me
tų amžiaus. Sukakties dieną 
jis praleido darbe, kaip ir ki
tas dienas.

Churchill tą dieną atsilan
kė tautos atstovų rūmuose 
pranešti apie valstybės pa
dėtį. Jis buvo sutiktas labai 
nuoširdžiai. Iš įvairių pasau
lio dalių atplaukė galybės 
sveikinimo telegramų.

Nuo savo žmonos tą dieną 
jis gavo dovanų dėžę cigarų.

Churchill ministerio pirmi
ninko pareigose yra nuo 1940 
metų gegužės mėnesio. Jis 
yra konservatorių partijos 
vadas. Neseniai į vyriausy
bę ministeriu jis pakvietė sa
vo žentą Sandys.

PAGERBĖ ADMIROLĄ

Fordhamo . universitetas, 
tėvų jėzuitų vedamas, nuta
rė suteikti teisių garbės dok
toratą admirolui Nimitz.

Gruodžio-December 8, IQ^Jg^zio-Decei

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI iAIPAUC
„Amerikai” pranešus, kad jos gerieji Bičiuliai 

Brooklyne nutarė suruošti bazarą, ši žinia susilaukė 
pritarimo ir už Brooklyno 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 prisiminė 
„Amerikos” Bazarą, įvykstantį šių metų gruodžio 9-10 
d. d. Brooklyne, Angelų Karalienės par. salėje. 
Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y. 
Angelų Kar. Par. Gyvojo Rož. Dr-ja. 
Apreiškimo Par. Šv. Vardo Vyrai 
Ona Banning, Brooklyn, N. Y. 
Francis Kalinowska, Jersey City, N. J. 
K. ir Ona Balsiai, W. Forest Hills, N. Y. 
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. 
Ona šeputienė, Woodhaven, N. Y. 
Kun. J. V. Kazlauskas, Bridgeport, Conn. 
Kun. V. Slavynas, War, W. Virginia 
J. Vaitkevičius, Lang Island City, N. Y. 
Mrs. J. Klant, Brooklyn, N. Y. 
Barb. Adomaitienė, Ozone Park, N. Y.
Mary Poltie, Brooklyn, N. Y.
Mrs. Christina Senkiewicz, Maspeth, N. Y. 
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.
J. Delionis, Jersey City, N. J.
Prel. J. Maciejauskas, Los Angeles
Mrs. E. Galchus, Long Island City, N. Y. 
Peter Gudelis, Rochester, N. Y.
Paulina Rupšis, Philadelphia, Pa. 
Juozas Einingis, So. Boston, Mass. 
Peter Mažeika, White Plains, N. Y. 
Mr. and Mrs. J. Klimas, Brooklyn, N. Y. 
Kaz. Kučinskas, Kingston, Par
A. Sarauskas, Brooklyn, N. Y.
K. žudžius, Brooklyn, N. Y.
D. Razanauskas, Brooklyn, N. Y. 
Joseph Brown, Rochester, N. Y.
B. Wallace, Brooklyn, N. Y.
Zenon Close, Brooklyn, N. Y.
Kun. J. V. Skripkus, Pittsburgh, Pa.
Mrs. S. Pocius, Brooklyn, N. Y.
A. Kaminskas, Newark, N. J.
Miss A. Labutis, Yonkers, N. Y.
R. Vaičiulis, Brooklyn, N. Y.
W. Janis, Philadelphia, Pa.
J. Maslauskas, Brooklyn, N. Y.
V. Siniauskas, Newark, N. J.
Kun. J. šeštokas, Warwick, N. Y.
M. Varneckas, Brooklyn, N. Y.
Matas Skrodenis, Brooklyn, N. Y. 
Pr. Gajauskienė, Astoria, L. I., N. Y.
M. Starinskienė, Philadelphia, Pa.
M. Krijalskas, Brooklyn, N. Y.
Z. žekienė, Waukegan,^111.
Ant. J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.
Mrs. S. Nagin, Brooklyn, N. Y.
Paulina Gudeikienė, Brooklyn, N. Y. 
Bernice Skardis, Great Neck, N. Y. 
Helen Butkus, Brooklyn, N. Y. 
Stella Kolesk, Bronx, N. Y.
M. Laureckienė, Waterbury, Conn.
J. Ramoška, Richmond Hill, N. Y.
M. Norkevičienė, Maspeth, N. Y.
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn.
Al. Aleksis, Waterbury, Conn. 
Helen Pinkin, Elizabeth, N. J.
P. Balukas, Long Island City, N. J.
V. B. Rusilas, Hagaman, N. Y. 
Kun. J. Misius, Pittsburgh, Pa. 
Catherine Bonitski, Greenfield, Mass.
H. Savickienė, Elizabeth, N. J. 
Ant. Beržinskis, Newark, N. J. 
Leonas Šerkšnys, Jamaica, N. Y.
George Puidokas, Port Washington, N. Y.
E. Brusokienė, Brooklyn, N. Y.
K. J. Marcinka, Jersey City, N. J.
Mrs. Anna Williams, Philadelphia, Pa.
K. Pranulis, Waterbury, Conn.
Ona Šarkaitė, Dayton Beach, Fla.
Mrs. C. Dumblis, Brooklyn, N. Y.
T. Urban, Jamaica, N. Y.
Monica Pavalkienė, Elizabeth, N. J.
D. Anilionis, Elizabeth, N. J.
Mrs. Radwinsky, New York City, N. Y.
Peter Overzot, Bellaire, N. Y.
A. J. Pateckis, Hartford, Conn.
Chas. J. Roman, Philadelphia, Pa. 
Mrs. P. Motuzą, Brooklyn, N. Y. 
V. Navickas, Philadelphia, Pa.
Kun. Dr. J. Starkus, Elizabeth, N. J.
G. Juškaitis, Brooklyn, N. Y.
J. Ciščila, Brooklyn, N. Y.
V. Lukas, Newark, N. J.
B. Jurkevičius, Haverhill, Mass.
Frank Poderis, Brooklyn, N. Y.
Sof. Lauruškaitė, Brooklyn, N. Y.
Charles Poderys, Brooklyn, N. Y. 
Helen Belauskas, Brooklyn, N. Y. 
Al. Spaičys, Brooklyn, N. Y.
George Strogis, So. Brooklyn, N. Y. 
P. Tumėnas, New York City, N. Y. 
Adomas Bundonis, Brooklyn, N. Y. 
Jonas Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 
P. Blazaitis, Woodhaven, N. Y.
J. E. Žemaitis, Millburn, N. J.
A. P. Krikščiūnas, Washington Depot, Conn. 
Anna Zičkus, Ozone Park, N. Y.
C. Skarulis, Brooklyn, N. Y.
D. Wayche, Brooklyn, N. Y.
V. Gražulis, Maspeth, N. Y.
Mrs. M. Barkus, Hoboken, N. Y.
Mrs. J. Chernowski, Maspeth, N. Y.
B. Gustaitis, Scranton, Pa.
A. Stanišauskas, Bridgeport, Conn.
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PRIEŠAI LABAI APSIRIKO
Visų lietuviškų srovių įkurtas BALE bu- 

I vo ir tebėra smarkiai puolamas Lietuvos i priešų: jie nori įkalbėti, kad mūsų Fondas 
■ neatstovauja visai lietuvių visuomenei Ame- 
I rikoje. Tačiau faktai ką kita šneka.

Fondo ofisas oficialiai atidarytas tiktai 
| rugsėjo pabaigoje. Intensyvus organizacinis 
I darbas vedamas tik pora mėnesių. Jau su- I siorganizavo 90 skyrių, kurių 77 jau įregis- I truoti ir turi numerius. Kitų registracija I baigiama. Taigi, pei' trumpą laiką beveik t savaimingai susiorganizavo net 90 skyrių, tai 
| jau nesunku matyti ir suprasti, kad plačio- 
I sios visuomenės karštas pritarimas ir pasi- I tikėjimas Bendram Amerikos Lietuvių Fon- 
I dui yra tvirtai garantuotas.

Dabar prašome mielus lietuvius padaryti 
į ekskursiją per visą plačią Ameriką, pasidai

ryti po visas atskiras valstybes jų alfabetiš- 
į koje tvarkoje ir pasidžiaugti plačiai varo- 
[ mu lietuvių šalpos darbu, jo organizacija.

CALIFORNIJOS VALSTYBĖJE
Los Angeles, skyriaus No. 13, pirminin

kas K. Lukšys. Narių dar maža, tikimės, 
kad bent dvigubai padidės.

San Francisco apylinkėje lietuvių nedaug, 
bet jie jau pakrutėjo ir žada greit skyrių 
įkurti, ypatingai, kad veiklus A. Skirius iš 
Chicagos tame slauniame mieste laikinai ap
sistojo.

CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Šios valstybės lietuviai vieni pirmųjų su- 

| skato organizuoti BALF skyrius. Dabar jų 
» tinklas apima jau beveik visas kolonijas.

Ansonia, skyrius numerį greit gaus, narių 
turį 14, bet kolonija nemaža ir ateity narių 
tikimasi daug daugiau turėti. Garbės pirmi
ninkais skyrius išrinko miesto majorą p. 
Nolan ir savo kleboną kun. V. Karkauską. 
Majoras p. Nolan žadėjo skyriui savo viso
keriopą pagelbą.

Bridgeport, No. 8, sekr. Adomas Viznis ir 
Ant. Stanišauskas.

Danbury, No. 77, sekr. Helen Vaitkins.
Hartford, No. 12, garbės pirmininkas kun. 

prelatas J. Ambotas, pirmininkė ponia V. 
Petraitienė. Tikimasi daug narių.

New Britain, No. 11, sekretorė S. Milukas. 
Laukiama daugiau narių, nes kolonija didelė.

New Britain, No. 29, pirmininkas A. Rė
kus.

New Haven, No. 32, pirmininkė ponia 
Anna Elf.

Stamford, No. 36, sekretorius S. Cibulskas. 
Tikimasi greit gauti daugiau narių.

Waterbury, No. 2, narių individualių 71, 
draugijų 5. Garbės pirmininkas kun. J. Va- 
lantiejus, pirmininkas A. Aleksis. Tai vie
nas stambesnių skyrių, žadąs dar labiau pa
didėti.

Waterbury, No. 10, pirmininkė ponia Ele
na Devenienė.

Thomsonville irgi jau kuriasi skyrius, ku
rio pirmininku išrinktas J. Makaravičius.

Taigi, Connecticut valstybėje jau yra 9 
pilnai registruoti skyriai ir du atlieka re
gistracijos formalumus. Už spartų susiorga- 
nizavimą šios valstybės lietuviai verti gar
bingo pripažinimo ir padėkos.

ILLINOIS VALSTYBĖJE
Chicago (Bridgeport), No. 3, pirmininkas 

Al. Budris. .
Chicago (North Side), No. 4, narių 65, 

pirmininkė ponia V. Daugirdienė. Pagal ko
lonijos didumą — narių skaičius gana gra
žus.

Chicago (Marquette Park), No. 5, narių 
skaičius nepraneštas. Pirm. A. čižauskas. 
Šis skyrius galėtų būti didelis, kolonijoj daug 
šviesuomenės.

Chicago (Moterų Skyrius), No. 18, narių 
42, pirmininkė ponia Sofija Barčus. Šis po
nių skyrius daug dirba ir Raudonajam Kry
žiui.

Chicago (“Draugo” Skyrius), No. 27, pir
mininkas kun. P. Cinikas.

Chicago (Brighton Park), No. 6, Sekr. 
Pr. Pumputis.

Chicago (Ateitininkų Skyrius), No. 28, 
pirmininkė panelė M. Zutautaitė.

Chicago (Town of Lake), No. 48, pirmi
ninkas kun. Jonas Vyšniauskas. Skyrius ti
kisi gerokai paūgėti.

Chicago (Roseland), No. 57, pirmininkas 
P. Niedvares.

Cicero, No. 14, pirmininkas J. Zakaras.
Rockforde skyrius vos susiorganizavo, 

laukia numerio. Pirmininkas J. Bacevich.
Springfield jau susiorganizavo, laukia 

merio.
Pagal ligšiol gautas žinias, mažiausios 

rapijos (North Side) skyrius Chicagoje 
kas bene pats didžiausias. Septynios Chica
gos parapijos jau turi skyrius, bet trijose 
jie dar nesusiorganizavo.

Kitose Illinois Valstybės vietose irgi yra 
lietuvių (Chicago Heights, East St. Louis, 
Kewanee, Joliet, Spring Valley, Waukegan, 
Westville ir kitur).

Bet apie tas vietas Centro ofisas dar ma
ža girdi ir laukia patriotinės talkos suorga
nizuoti ten skyrius.

nu-

pa- 
kol

MAINE VALSTYBĖJE
Pasidėkojant šauniai Tėvų Pranciškonų į- 

takai ir darbuotei, dvi mažutės Maine Vals
tybės kolonijos lietuvių šelpimo darbuose pa
sirodė gražiau už daugelį didelių kolonijų.

Štai Lewiston, No. 41, narių vienu kartu 
prisirašė 46; pirmininkas p. J. Cherry.

Rumford, No. 21, narių 17, pirmininkas 
J. Kawlaicze.

MARYLAND VALSTYBĖJE
Baltimore, No. 64, pirmininkė ponia J. 

Rastenienė. Valdyba tikisi skyrių gerokai 
padidinti, nes mieste lietuvių labai' daug.

MASSACHUSETTS VALSTYBĖJE
Athol, No. 71, pirmininkas J. Andreliunas.
Brockton (prie lietuvių parapijos), No. 42, 

narių 41, pirmininkas kun. F. Norbutas.
Brockton, No. 72, pirmininkas K. Jurge- 

liūnas.
Cambridge, No. 60, narių 35, pirminin

kas B. Jakutis, garbės pirmininkas kun. kle
bonas Pr. Juškaitis. Lith. Am. Citizen’s Club 
aukojo $100.00. Už šią gražią auką reiškia
me gilią viešą padėką garbingam klubui.

HaverhiH, No. 59, narių 50, pirmininkas 
M. Matonis, garbės pirmininkas kun. J. D. 
žuromskis.

Lawrence, No. 15, individualių narių 52, 
draugijų 4; pirmininkas C. A. Vencius.

Lawrence, No. 49, individualių narių 39, 
draugijų 10; sekretorius M. Stakonis.

LoweU, No. 66, narių 76, pirmininkas VI. 
Paulauskas.

Norwood, No. 22, narių 82, pirmininkas A. 
Kneižys, “Darbininko” redaktorius. Pagal 
kolonijos didumą, tai vienas didžiausių sky
rių.

South Boston, No. 17, narių 187, pirmi
ninkas Dr. P. J. Jakmauh. South Bostono 
lietuviai ypatingai pagirtini, nes jie suor
ganizavo patį didžiausį skyrių, įtraukė daug 
žymių jėgų.

Worcester, No. 25, pirmininkas J. Žemai
tis.

Worcester, No. 31, narių 131, pirm. Juo
zas Glavickas.

Worcester, No. 62, pirmininkas Ch. Ta- 
malonis.

Massachusetts valstybėje jau veikia 13 
skyrių. Jie lengvai dar galėtų įsisteigti to
kiose vietose, kaip Westfield ir Springfield, 
jei atsirastų kas vietinius gerus žmones tuo 
reikalu pakalbintų.

MICHIGANO VALSTYBĖJE
Detroit, No. 76, narių individualių 78, 

draugijų 5, pirmininkė ponia E. Paurazienė. 
Skyriuje dalyvauja visų srovių žmonės.

Dar nėra skyriaus Grand Rapids. Lietu
vių ūkininkų kolonijoj irgi galėtų gyvuoti 
bent vienas skyrius. Detroite gausu veiklių 
žmonių, gal jie teiktųsi padėti savo valsty
bės mažesnėms kolonijoms susiorganizuoti.

NEW HAMPSHIRE VALSTYBĖJE
Manchester, No. 53, narių 37, pirminin

kas J. Vaičiūnas.
Nashua irgi lengvai galėtų turėti skyrių.

NEW JERSEY VALSTYBĖJE
Bayonne, No. 61, narių 32, pirmininkas 

C. Kalanta.
Elizabeth, No. 24, pirmininkas kun. J. Si

monaitis.
Elizabeth, No. 37, pirmininkas J. Žilevičius.
Elizabeth, No. 45, pirmininkė ponia Ag. 

Degutienė.
Elizabeth, No. 46, pirmininkė ponia J. 

Norbutienė.
Elizabeth, No. 47, pirmininkė ponia M. 

Pavalkienė.
Dar trys nauji skyriai Elizabeth mieste 

laukia numerių. Tad iš viso šis nedidelis 
miestas turės net 8 skyrius. Kitos panašaus 
didumo kolonijos turi po vieną skyrių, retai 
du. Elizabeth’o lietuviai originaliai veikia.

Kearny and Harrison, No. 7, narių 34, pir
mininkė ponia A. Pieterienė.

Newark, No. 35, pirmininkas Vladas Dilis.
Patersone skyrius jau susiorganizavo, tu

ri 38 narius ir laukia numerio, šioje valsty
bėje galėtų dar susiorganizuoti skyriai to
kiose žymiose lietuvių kolonijose, kaip Jer
sey City ir Camden.

Risley, N. J., lietuviai ūkininkai p.p. Ja- 
sinskai ir Birutė McClain-Vailokaitytė auko
jo po $50, viso $150. Už šį dosnumo pavyz
dį BALF ypatingai dėkoja.

NEW YORKO VALSTYBĖJE
Amsterdam, No. 33, narių 76, pirminin

kas M. Kerbelis.
Binghamton, No. 51, pirmininkas kun. Em. 

Krancevičius.
BlissviUe, No. 19, pirmininkas A. Griga

liūnas.
Brooklyn, No. 23, pirmininkė S. Subatienė.
Brooklyn, No. 39, pirm. Leonas Šerkšnys.
Brooklyn, No. 58 (šv. Jurgio parap.), na

rių 56, pirm. J. Brundza.
Brooklyn, No. 70, pirm. J. Sherry (šert- 

vietis).

Jungtinės Valstybės spa
lių mėnesy išleido karui 7 
bilijonus ir 447 milijonus do
lerių, kas yra 343 milijonais 
daugiau už rugsėjo mėnesio 
karo išlaidas.

Spalių mėnesio metu per 
dieną karui buvo išleidžiama 
286 mil. 400 tūkstančių do
lerių, rugsėjo mėnesį per die
ną išleista 13 milijonų 200 
tūkstančių dolerių mažiau. 
Visos karo išlaidos, prade
dant 1940 metų liepos mėne
siu ir baigiant 1944 metų spa
lių mėnesiu, susideda iš ne
toli 330 bilijonų dolerių.

Sėkmingam karo vedimui 
reikia pinigų, šalia milijonų 
vyrų, kovojančių beveik vi
sose pasaulio dalyse, šalia di
džiulių namų fronto karo ga
mybos įmonių, dar reikalinga 
turėti ir dolerių šios milži
niškos mašinos veikimui ir 
laimėjmui pravesti. Privalo
me užgniaužti galią agresin
gų ir nesąžiningų tautų, ku
rios per ištisą eilę metų ren
gėsi šiam pasikėsinimui prieš 
pasaulio taiką ir laisvę ir ku
rios dabar, taip nusiminu
sios, pralaimi.

Jungtinėms Valstybėms 
dar reikalinga dolerių šiai 
pergalės mašinai varyti, kad 
ji vis eitų galingyn, iki iš
nyks paskutinė pasaulio va
dovavimo vilties kibirkštėlė 
bet kuriai tautai ar tautų 
grupei, ir vėl bus garantuo
ta visų žmonių laisvė.

Tikrai neatsiras to ameri
kiečio, kuris neišgalės nepa
remti šio tikslo, nes mes vi
si esame paliesti šio karo ir 
per daug rizikuoti negalime.

Ypatingai yra paliesti įvai
rios tautinės kilmės ameri
kiečiai, kurių milijonai dar 
tebeturi giminystės ir jaus
mo ryšių daugeliui kraštų, 
kuriuos užpuolikai taip žiau

riai terioja. Amerikiečiai, tu
rį netolimą praeitį Europoje, 
visomis jėgomis stengėsi ir 
tebesistengia vėl atidaryti 
kelią dorovei, žmoniškumui 
ir geresniam pasauliui. Jų 
pastangos privalo būti tęsia
mos ir didinamos ateinančių 
karo fazių metu.

Amerika, šiam šeštajam 
Karo Paskolos Vajui einant, 
prašo 14 bilijonų dolerių pa
skolos. Šios sumos penki bi
lijonai turėtų būti surinkti 
iš pavienių asmenų. Ir kad 
būtų atstatyta pasaulyje 
garbė ir teisybė, pirkite eks
tra karo bonų, pirkite, kiek 
išgalėdami.

MAC ARTHUR ŽODIS

Generolas MacArthur at
siuntė šį atsišaukimą į visus 
amerikiečius, susidomėjusius 
Šeštosios Karo Paskolos Va
jum:

„Su Dievo pagalba, mūsų 
karinės pajėgos sugrįžo į Fi
lipinus. Amerika yra pasiža
dėjusi išlaisvinti ir atstatyti 
šią šalį.

Mes, fronte, visiškai pasi
tikime jumis, pasilikusiais 
namuose. Amerikos dvasia, 
visuomet glūdinti jūsų širdy
se, niekada mūsų neapvylė, 
ir mes žinome, kad jūs surin
ksite reikiamą sumą, pirk
dami ir laikydami karo bo
nus”.

KALĖDINIAI PATARIMAI

Apsaugos Transportaci- 
jos Įstaiga ragina keliaujan
čius kalėdinių pirkinių reika
lu atlikti keliones tarp 10 
vai. ryto ir 4 vai. p. p., kad 
tuo būtų išvengta per dide
lio susigrūdimo.

Keliaujantieji pasipirkti 
raginami paklausyti šių pa
tarimų :

Lipkite į autobusus ir gat-

Brooklyn, No. 75, pirmininkas Danielius 
Averka.

Brooklyn (Moterų Vienybės skyrius, te
belaukiantis numerio), pirmininkė ponia O. 
Valaitienė.

Great Neck (Long Island), No. 20, pirm, 
p. A. Vasiliauskas.

Maspeth, No. 16, pirm. P. Kubilius.
Maspeth No. 67, pirmininkas advokatas S. 

Bredes.
Rochester, No. 65, garbės pirm. kun. J. 

Bakšys, pirmininkas M. Wentis.
Schenectady, No. 50, narių 50, pirmininkas 

KI. Laureckis.
New Yorko valstybėje turėtų būti daugiau 

skyrių, pavyzdžiui, Albany, Utica, Syracuse, 
Buffalo, Niagara Falls ir Yonkers. Prašome 
atsiliepti iš visų šių vietų gyvuosius lietu
vius, Centro ofisas prisius informacijų apie 
skyrių steigimą.

OHIO VALSTYBĖJE
Akron, No. 34, pirmininkas B. Vereskas. 
Cleveland, No. 38, pirmininkas M. Drosutis 
Cleveland, No. 55, sekretorius K. Štaupas. 
Cleveland, No. 68, pirm. P. J. Žuris.
Ohio valstybėje galėtų būti nauji skyriai 

bent šiuose miestuose: Dayton, Youngstown 
ir Columbus.

PENNSYLVANUOS VALSTYBĖJE
Bridgeville (prie Pittsburgh©), No. 43, 

pirmininkas A. Klasauskas.
Kulpmont, pirmininkas A. W. Ruzgis.
Mahanoy City, laukia numerio, pirminin

kas kun. P. česna.
Mount Carmel, No. 1, narių 90, pirminin

kas A. Dambrauskas. Mt. Carmel — pra
našų kalnas; iš čia tarsi savaime turi kilti 
didieji pavyzdžiai. Pirmas skyrius turi gauti 
privilegijos, kad šiame trumpame pranešime 
būtų bent keletas ekstra žodžių apie jį pa
sakyta. BALF Centro pirmininko kun. Dr. 
Končiaus energingoje įtakoje, šis skyrius 
pats pirmas surinko tikrą kalną rūbų: 8,150 
vienetų, minimalinės vertės $17,500. Tai 
gražus pavyzdys, kuris turėtų visas koloni
jas darban skatinti.

MunhaH, No. 54, sekretorė ponia Jieva 
Monkelienė.

Philadelphia, No. 52, pirmininkas J. Ka
valiauskas.

Philadelphia, laukia numerio, pirmininkas 
J. Burokas.

Philadelphia, pavieniai nariai ponia ir po
nas Yankus aukojo $100. Ypatingai gražus 
dosnumo ir geros širdies pavyzdys,

Pittsburgh, No. 9, narių 30, pirmininkas 
kun. J. V. Skripkus.
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AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ŽURNALAS

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

„VYTIS” eina kas menesį 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 ne vieno, kuris 
neužsisakytų „VYTIES”. Tenelieka nė vienos 
katalikiškos jaunimo organizacijos, ar nors 
mažiausio skyriaus, kurie neskaitytų „VY- 
TIES”. Visi skaitykime „VYTĮ”!

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

„T J A .* O

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

vekarius tvarkingomis eilė
mis.

Jei tik galite, turėkite iš 
anksto paruošę reikiamą su
mą kelionei apmokėti.

Važinėkite taksiais tik 
būtinu atveju; jei turite pro
gos, dalinkitės vietomis su 
kitais.

Patys nešiokite pirkinius.
Neužmirškite šeštosios 

Karo Paskolos Vajaus. Karo 
bonai ir ženkleliai yra ge
riausia Kalėdų dovana.

Čia gali prisidėti ir moks
leiviai, keliaudami namo 
prieš prasidedant vakarinei 
skubos valandai.

Pittsburgh, No. 26, pirmininkas A. Ma
žeika.

Pittsburgh, No. 30, (Soho priemiesty), 
pirmininkė ponia Ona Gutauskienė.

Pittsburgh, No. 40 (North Side), narių 31, 
pirm. kun. J. Misius.

Pittston, No. 44, narių apie 100, garbės 
pirmininkas kun. J. J. Kasakaitis, pirminin
kas Wm. Grieštaraitis.

Scranton, laukia numerio, pirmininkas Dr. 
Frank Sack.

Shenandoah, No. 63, individ. narių 20, or
ganizacijų 5, pirmininkas J. Zebraitis.

Pennsylvania — tikriausioji Amerikos lie- 
tuvynė. Daugelis miestelių dar galėtų suor
ganizuoti BALF skyrius. Tikimės, kad ge
ri žmonės išsijudins dideliam darbui: Willkes 
-Barre, Kingston, Easton, Reading, Luzerne, 
Tamaqua, Shamokin, Hazleton, Du Bois, Fo
rest City ir keletas kitų slaunių miestų. Dir
va ten plati, tik reikia gerų artojų.

WISCONSIN© VALSTYBĖJE
Milwaukee, No. 69, pirmininkas kun. A. 

Sandys.
Racine, No. 73 pirmininkas A. Vasiliaus

kas.
Kenosha — skyrius jau susiorganizavo, 

atlieka formalumus.
Laukiame taipgi susiorganizuojant skyrių 

Sheboygan ir Port Washington. Tai būtų 
apimtos žymesnės lietuvių kolonijos.

TORONTO, CANADOJE
Toronto, No. 74, narių 18, pirmininkas Au

gustas Frenzelis. Ši maža lietuvių kolonija 
uoliai dirba mūsų Fondui. Jos pavyzdžiu ga
lėtų pasekti Montrealio, Winnipego ir dar ke
lių miestų lietuviai.

KUR DAR NĖRA SKYRIŲ
Indiana Harbor jau pakrutėjo; ten jau su

siorganizavo skyrius. Ledai dar nepralaužti 
Gary, Ind., Minneapoly, Minn, ir lietuvių ko
lonijose Missouri, Nebraska, Kansas, Iowa ir 
Colorado valstybėse. Reiktų pakrutėti Seatt
le ir Portlandui Pacifiko pakraščiuose. Kas 
turi ten pažinčių — prašytume gražiai pa
skatinti prie kilnaus Tautai gelbėti darbo.

Šis raštas liečia BALF skyrių veiklą tik 
iki 1944 m. gruodžio 6 d.

Informacijų skyriams steigti ii’ literatū
ros apie Fondo veiklą teikitės reikalauti šiuo 
adresu:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF 

AMERICA, INC.
19 West 44th Street

New York 18, N. Y.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Susidomėjo
Vincukas (sesers sužieduo

tiniui) : — Meldžiu nusiimti 
kepurę.

Jaunikaitis: — Gerai, bet 
kodėl tas susidomėjimas?

Vincukas: — Norėjau pa
matyti, ar tiesa... Vakar se
selė sakė, kad esi pramušt
galvis.

Telegramos
Mussolini (Hitleriui): —- 

Atsiųsk valgių.
Hitleris: — Susiveržk dir

žą.
Mussolini: — Atsiųsk dir

žą.

Patriotizmas
Olandijoje vienas nacių 

kareivių viršininkas, sutikęs 
olandą, pakėlė ranką ir žvė
riškai sušuko: „Heil Hitler”.

Olandas, pakėlęs savo ran
ką pagarboje, atsakė: „Heil 
Rembrantas”.

— Ką tas reiškia? — atšo
vė nacis.

— Reiškia tai, kad tams
ta atiduodi pagarbą savo 
tautos dažytojui, o aš savo.

Gudrus žioplys
Daktaras (žiopliui): — jei 

nuplaučiau tavo kairią ausį, 
kas būtų su tavim?

Žioplys: — Negalėčiau ge
rai girdėti.

Daktaras:— Puiku... saky
kime, aš tau nuplaučiau de
šinį ausį. Kas tada?

Žioplys: — Tada negalė
čiau matyti.

Daktaras (šiek tiek susier
zinęs) : — Jei abi tavo ausis 
nuplaučiau, kodėl negalėtum 
matyti ?

Žioplys: — Todėl kad ma
no kepurė užkristų man ant 
abiejų akių.

Klaidingai suprato
Vaistininkas, duodamas 

bonkelę vaistų klijentui, sa
ko:

— Prieš duosiant gerai pa
purtyk.

Žmogelis parėjęs į namus 
su vaistais, ima purtyti sa
vo sergančią Sorę. Ši iš 
skausmo pradėjo klykti ne 
savo balsu. Subėgo kaimynai.

— Žmogeli, ką darai? Gė
dinkis savo sergančią žmoną 
taip kratyti.

— O, — tarė žmogelis, — 
kad man aptiekorius liepė 
prieš duosiant gerti gerai pa
purtyti.

Pranas Bekampis
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Philadelphijos Žinios
DINGO SU LĖKTUVU

DRABUŽIŲ VAJUS DARBO SUSIRINKIMAS

KORTŲ ŽAIDIMO
VAKARAS

Pittsburgh, Pa

parapijos
kortų ir

a

Bendrojo Fondo varomas 
drabužių vajus Philadelphi- 
joj praėjo sėkmingai. Surink
ta labai daug ir brangių vi
sokių drabužių.. Jų surinkta 
tūkstančių tūkstančiai svarų. 
Visi drabužiai tuoj vežami į 
New Yorką. Kai jie bus pri
duoti, tai bus paskelbta smul
kesnė apyskaita.

Drabužių rinkimo vajuje 
dalyvavo daug patrijotiškų 
lietuvių. Vieni ėjo iš namų į 
namus, kiti važinėjo automo
biliu, dar kiti ant savo pečių 
nešė į paskirtas vietas. Kai 
kurie atėjo apsivilkę su pal
tais, bet čia nusivilko ir pa
liko, kad galėtų pridengti 
tuos, kurie nieko neturi.

PRAŽUVĘS KARYS

40 VAL. ATLAIDAI

|

Gruodžio 17, 18 ir 19 die
nomis Šv. Kazimiero Parapi
jos bažnyčioj bus 40 vai. at
laidai. Parapijiečiai ir apy
linkės lietuviai rengiasi šie
met gausiai dalyvauti savo 
pamaldose.

Gruodžio 17 d. 7 vai. vak 
yra numatyta turėti ypatin
gą jaunimo pamaldumą už 
taiką ir karius.

Bažnyčiai papuošti draugi
jos ir parapijiečiai aukoja 
gėlėms, kad Dievo namai ir 
išviršiniai gražiai atrodytų.

ATGIJO VEIKLA

Prie International Institu
to veikianti Lietuvių Moterų 
Taryba šiomis dienomis atgi
jo ir pradėjo savo lietuvišką 

f—yeiklą tarp visų kitų tauty
bių tame Institute.

Reporteris

Conn. Bridg

New Ha

Pramogą

gau-

Janušo- 
M. Vo- 

Haven, A.

mokyk- 
Raudo-

BristoįPa-
Tor-

Padėkos Di 
tos giedulingo 
vėlę a. a. Z( 
čiaus, kuris ž 
limam Pacifi 
liūdinti tėveli; 
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tami. Ilsėkis 
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lėj paguldęs f 
ir demokratij; 
savo tėvų žem
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atsi- 

j kolonijos 
jy pajėgu-

Gruodžio J 
salėje vietinis 
skyrius ruoš: 

j masin 
rinkimą. Bus ] 
bios ir naudin 
rodyta, kaip 
galim prisidėt 
vynės šelpime 
mo.
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savo 

r.inrioskar- 
dirb

inės savo
rei- 

ųonijas pa-

ir dar- 
traukti į 
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Gruodžio 17 
žančiaus ir ki 
moterų draug 
mis, yra renį 
mo pramoga, 
bus gėlėms-pa 
Šv. K“’" ’

Drabuži 
Huriai sujudo ikjai f 

jOOO dolerių - u jšsjųs; 
rijimo dar- kog £jetu- 
dyti.

> Hotel Bond 
Amerikos 

Conn, sky- 
ir didesnių 

pasita-

darbuotis joms naujoje Vieš
paties dirvoje, toli nuo savų
jų. Ten Pranciškietės dar
buojasi nuo keleto metų. 
Darbas nėra lengvas, nes Se
serys Brazilijon nuvykusios 
turi pirma pačios išmokti 
portugalų kalbą ir išlaikyti 
mokytojų kvotimus', pirm ne
gu valdžia joms leidžia mo
kyti. Bet jos nugali tas kliū
tis ir imasi darbo apleistoje 
dirvoje tarp lietuvių.

Dievui laiminant, jų dar
buotė turi gražių pasėkų, nes 
jau antri metai, kai novicija- 
tas atidarytas; brazilietės 
lietuvaitės stoja vienuoly
nai!.

Čia ne pro šalį pasakyti, 
kad vienas brazilietis tur
tuolis, matydamas Seselių 
pastangas, padovanojo joms 
novicijatui namą. Tai didelė 
ir vertinga dovana, nes nėra 
lėšų tokioms įstaigoms tarp 
Brazilijos lietuvių. Taigi, Se
serys labai dėkingos visiems 
Amerikos lietuviams, kurie 
finansiškai pagelbsti joms 
tęsti tą darbą tarp savo to
limų tautiečių. Jos džiaugiasi 

’ radusios Chicagoje, kun. My
kolo švarlio vedamoje para-. 
pijoje, naujų geraširdžių, ku
rie dosniai parėmė Radavičių 
šeimos surengtą išleistuvių 
vakarėlį savo dukrelei Sese
lei M. Marijai, keliaujančiai 
į Braziliją. Tas vakarėlis pa
dengė ilgos oru kelionės lė
šas, duodamas $800.00 pelno. 
Jūsų, chicagiečiai, ir jūsų 
kun. klebono vardas Seselių 
pinamas nuoširdžiose karš
tose maldose.

Daug judėjimo
Apveizdos Kalnely 

daug judėjimo, tik gaila, kad 
Seselių kuklumas neleidžia 
joms pačioms garsintis ir 
skelbtis, o dažnai nėra kam 
aprašyti tą judėjimą. Taip ir 
atsitiko su tuo, kas įvyko 
spalių 27 d. Tas įvykis yra 
gana įdomus katalikiškam 
pasauliui ir vertas kad ir vė
loko aprašymo.

Tą dieną vienuolyno kape
lionas, kun. Juozapas Skrip
kus, atnašavo keliauninkų 
Mišias, prašydamas Dievo 
palaimos iškeliaujančioms ir 
tvirtumo dviejų Seselių pasi
šventusiam pasiryžimui.

Sesuo M. Gertruda, viena 
iš pirmųjų Sesučių ir naujokė 
Sesuo M. Marija, Chicagietė, 
tik truputį prieš metus vie- 
nuolynan įstojusi, iškeliavo į 
Braziliją, ten darbuotis nau
joje dirvoje saviesiems lietu
viams. Sesuo M. Gertruda 
bus ilgai pasilikusių Seserų 
atmenama, nes devynerių 
metų priežiūroje, jai esant 
naujokių vyresniąja, ji iš
auklėjo daug pranciškiečių 
Seserų.

Išleistuves dar labiau pa
margino vakare įvykusios 
pamaldos už senos koplytė
lės sienų, kur pats kapelio
nas pasakė pamokslą, o Dan
gun žengimo parapijos kle
bonas, kun. Jonas Misius, ge
ras Seserų Pranciškiečių 
prietelis, suteikė palaimini
mą švč. Sakramentu. Po to 
buvo antroji pragramos da
lis. Prie skoningai prirengtų 
stalų, Seserys sudainavo at
sisveikinimo ir geros kelio
nės linkėjimo dainas.

Tos dvi seselės išvažiavo

Šv. Kazimiero 
draugijų rengtas 
kauliukų žaidimo vakaras, 
įvykęs lapkričio 26 dieną, pa
vyko. Prisirinko mėgėjų apie 
170, kurie smagiai praleido 
laiką ir laimėjo dovanų, bet, 
svarbiausia, parėmė parapi
ją-

Nors dovanų neužteko vi
siems, bet laimėję aukštesnį 
nr. gavo geresnę dovaną. Bu
vo keletą laimingųjų nuo į- 
ėjimo dovanų ir iš knygučių 
laimėjimo. $10.00 laimėjo P. 
Barčius, 210 Greenwich St. 
Gražų blankietą, kurį auko
jo p. p. Antanaičiai, laimė
jo p. Skamarakienė.

Pramogos rengėjos dėkoja 
visiems aukotojams, žaidė
jams ir visiems pagelbinin- 
kams, darbininkams ir dar
bininkėms. Ypatingą padėką 
rengėjos išreiškia dovanų au
kotojams. Ypatinga padėka 
yra Antanaičiams, kurie do
vanojo gražų blankietą, p. 
W. Paschall, kurs paaukojo 
dešrelių ir kitų dovanų, p. 
Jakščiams, kurie paaukojo 
visus „rolls”. Dėkoja pp. Jan
kauskams, K. Žemaičiui, 
Leščiauskams ir kitiems do
vanų davėjams. Visiems ir 
visoms dėkojame.

Rengėjai

yra

101 Grane 
Siuntiny 

i štilio, kuri 
rų.

Vargiai 
manyti, k; 
galės sua 
kraitį sav 
sutems Lie 
ir šventas 
paširdžių, 
atjautė Lie 
šią nelaimę 
liai ir sesi 
bar pergyvi 

Kadangi 
būti vietos 
pirmininku 
damas toki 
žiu vajaus 
čiau tarti i 
žodį vietos 
kunigui J. 
pastangas i 
tuvių aukot 
žius į para] 
buvo padar 
kad klebom 
padarė drai 
pasekmingu 
so nuoširdi’ 
lietuvių pa 
ninkui An 
kuris daug 
drabužių rii 
kyme, supai 
time. Taipog 
širdų ačiū i 
prisidėjo dr; 
mo darbe, y] 
bietai šukic 
Viznienei, ki 
teriškus drs

Iš vyrų i 
darbavo šie 
Karalius, Ri 
kas, Sapieg 
Jurgis Mena 
nu'ačiū. Di 
iriklauso tie 
žius aukojo i 
paskirtą viet 
lę. Vietos lie 
didžiuoti sav 
vo trūso vai;
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į' . ■Lapkričio 28 d. įvykęs 
Bendro Lietuvių Komiteto 
susirinkimas p. W. Paschall, 
718 Calowhill St., namuose, 
buvo labai gausus ir sėkmin
gas.

Susirinkimui pirmininkavo 
p. J. Grinius ir K. žodeika, 
nes pirmininko nebuvo. Ko
miteto kasininkas pranešė, 
kad jau War Chest įduota 
lietuvių surinkti pinigai su
moje: $2,151.75. War Chest 
vajaus vedėjas labai padėko
jęs lietuviams, kurie užimsią 
šiemet ar ne 3 vietą tarp ki
tų tautybių, kurie renka au
kas tam gailestingumo dar
bui.

Susirinkime aptarta 6-os 
Karo paskolos vajaus reika
lai ir bendro Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo pla
nas. Be kitų susirinkime da
lyvavo ir kun. kleb. Ign. Va- 
lančiūnas ir kun. kleb. V. 
Martusevičius.

Po susirinkimo komiteto 
iždininkas p. W. Paschall ma
loniai delegatus priėmė ir pa
vaišino. Visi mielai pasi
džiaugę po savo darbų, su 
nauja drąsa pasiryžo varyti 
lietuviškos ir amerikoniškos 
veiklos darbą be perstojimo.

suvažiavimo 
įtarti, kaip 
'valstybės lie- 
Zaiybos veik- 

ir tei- 
•Irstyti mfi-

j 40 asmenų. 
i$rė Dr. P. 
įsas suvažia- 

susido- 
visus 

^tis išreikšti. 
taAmbo- 
' ’je ir turi- 
pareiškė, kad 

kada visi
ii ir kad dar- į 

ir ji) nega- 
jesti, ypač 
e liečia ats- 
rakalus.

Connec- 
si jie supra
tę ir sukvietė 

įkėjo pa
pildant 

ty.
pareiškė, 

inori, tegu

Kostas Skupeika, 227 Di
ckinson St., yra gimęs 1909 
m. rugsėjo 3 d. Jis čia ir už
augo, tik vėliau buvo išvy
kęs Lietuvon ir ten kai kurį 
laiką gyveno ir veikė.

1928 m. kovo mėn. 21 d. 
su savo sesute, a. a. Konstan
cija Šauliene, atvyko atgal 
į Ameriką, čia gyvendamas 
dirbo įvairiose dirbtuvėse, 
daugiausia pas lietuvius, nes 
buvo vieno didžiausio lietu
vių klubo vedėju, dirbo pas 
p. Merkelienę jos kepykloj ir 
bendravo su lietuviais. 1931 
m. jis vedė. Buvo susilaukę 
dviejų gražių sūnelių, kurie 
jau lanko šv. Kazimiero mo
kyklą. šeimoje gyvfeno lig to 
laiko, kai iškilęs karas pa
šaukė ir Kostą tarnauti Dė
dei Šamui.

1944 kovo 7 dieną jis išėjo 
kariuomenėn. Neužilgo buvo 
jau apmokytas ir išsiųstas 
frontan Prancūzijon. Ten- 
tarnaudamas ir pradingo 
spalių mėn.

Gauta telegrama nieko 
daugiau nesako, kaip tik tai, 
kad jis dingo fronte. Ir lig 
šiol visa šeimyna, ypač žmo
na ir du sūneliu, Kaziukas ir 
Robertukas, laukia savo mie
lo tėvelio sugrįžtant ar bent 
tikros žinios. Jie dar vis tu
ri vilties, meldžiasi ir laukia, 
kad tik viskas gerai pasi
baigtų ir vėl jų vyras ir tė
velis sugrįžtų.

Ir kaip liūdna jų gyvenimo 
istorija! Kai jo sesutė Kon
stancija Šaulienė mirė, tai 
jie norėjo jam pranešti, bet 
ir jis jau buvo dingęs. Taip 
abu, brolis ir sesutė, išnyko 
iš pasaulio beveik tuo pačiu 
metu. Vienas jau tikrai ana
me pasaulyje, bet dar yra 
vilties, kad Kostas gal dar 
atsiras.

Mes turime išreikšti užuo
jautą p. Skupeikienei, kuri 
taip skaudžiai pergyveno sa
vo brolienės mirtį ir pagel
bėjo našlaičių šeimai, o da
bar turi dar daugiau kentėti, 
netekusi savo mylimo vyro, 
su kuriuo taip gražiai sugy
veno ir kurį taip mylėjo. Bet 
juk mūsų viltis Viešpatyje, 
ne žmonėse.

RAŠO IŠ FRONTO

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

PRADINGO KAREIVIS

KRIKŠTYNOS

tarnauja kariuo-

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3819 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

- LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

odernlška laidojimo ištaiga,
elfi, graži koplyčia, erdvi sale. Pa- 
elelvlngiems suteikiama nakvynė. 
Viskas nemokamai Kreipkitės 

dieną ar naktį

Korp. Julius Dante, 2246 
W. Allegheny Ave., jau atra
šo savo laiškus iš Prancūzi
jos. Jis prieš kiek metų yra 
atvažiavęs iš Lietuvos, kur 
buvo susitikęs su amerikiete 
lietuvaite ir apsivedė ir su 
ja Amerikon atvyko. Iškilus 
karui, jis buvo pašauktas ka
rau ir ten narsiai tarnauja.

Jis rašo savo laiškuose 
žmonai ir pažįstamiems, kad 
jo didžiausias noras po karo 
bus aplankyti Lietuvą ir 
ypač matyti laisvą ir Nepri
klausomą Lietuvą. Jo lietu
viška patrijotiška širdis vi
suomet lieka ištikima ir sa
vo mielai Tėvynei, čia Ame
rikoj jis gyveno su kita lie
tuviška šeima iš Lietuvos, 
tai p. p. Breslauskų, nes p. 
Dante ir p. Breslauskas yra 
vedę seseris, švogerių šeimos 
viena kitą atjaučia ir meilin
gai, sutartinai drauge gyve
na.

Di

TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnlnotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje* prašau 
šauktis prie manęs

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

Gauta žinia, kad Kazys 
Miežis, 2246 W. Allegheny 
Ave., dingo fronte nuo lap
kričio 16 dienos. Jis kariuo
menėj buvo užsitarnavęs 
aukštą St. Seržanto laipsnį. 
Tarnauja kariuomenėj 7 me
tai. Jo sesutės, Breslauskienė 
ir Dante, labai susirūpinu
sios savo mylimo broliuko li
kimu. Juodvi užprašė šv. Mi
šias už savo brolį. Pamaldos 
bus gruodžio 10 d. 10 vai. šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj.

Vėliau sužinosime daugiau 
iš jo gyvenimo.

gavo tele- 
mylimasis 
paukštelis, 
ir jie dar

GABUS JAUNUOLIS

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

8304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. gA

Gruodžio 2 d. pakrikštyta 
Margareta Gurgždyte, duktė 
buvusių vyčių Jono Gurgž- 
džio, 135 Greenwich St. ir 
Veronikos Dryžaitės.

Dabartiniu metu Jonas 
Gurgždis tarnauja kariuome
nėj. Prieš išeidamas kariuo
menėn jis buvo vyčių kuopos 
pirmininku. Krikšto tėvais 
buvo jo brolis ir brolienė. 
Mergytė sveikai auga.

Gruodžio 3 d. pakrikštyta 
Linda Webb, 1822 S. Front 
St. Tėvas 
menėj.

Seržantas Juozas Valavi
čius, 1340 S. 2nd. St., buvo 
pasišventęs karys. Jis oro 
mėgėjas. Jis ėjo mokyklą ir 
rengėsi būti lakūnu. Kelioli
ka kartų jau skraidė su di
džiuliu milžinu priešų vieto
se. Kelis kartus pažiūrėjo 
mirčiai į akis, kaip jų lėktu
vas buvo priešų sušaudytas. 
Pasakojo savo mielai motinė
lei, kad jie rožančių kalbėjo, 
kai lėktuvas pradėjo sviruo- 
ti. Bet vis jiems pasisekdavo 
išsigelbėti.

Ne taip laiminga buvo lap
kričio 15 d., kai jie skrido 
virš Austrijos. Lėktuvas 
pateko į priešų ugnį ir nebe
grįžo.

Motinėlė ir visa šeima gi
liai sukrėsta, kai 
gramą, kad jų 
Juozukas, tas oro 
yra dingęs. Nors
turi vilties, kad gal tik ne
laisvėn patekęs, bet vis sa
viesiems didelė širdgėla ir 
skausmai spaudžia.

Sugraudinta motina tik 
maldoj randa paguodos ir pa- 
gelbos laukti geresnių naujie
nų. Tuoj užprašytos mišios 
už Juozą. Atlaikytos gruo
džio 4. Tai gyvo tikėjimo iš
reiškimas, nelaimėj vis at
randa paguodą ir nusirami
nimą pas savo Viešpatį, Kurs 
viską davė ir viską gali duo
ti.

Giliai užjaučiame visą šei
mą. Juozo brolis Alfonsas 
taip pat yra lakūnų mokyk
loj. šiomis dienomis buvo na
mie atostogų, kai gavo tą 
liūdną žinią apie brolio liki
mą. Jo sesutė Emilija yra vy
lė, kuri taip pat skaudžiai 
pergyvena broliuko nelaimę. 
Juk ji su vyčiais taip užjau
čia karius, dažnai meldžiasi, 
turi jų paveikslus, o dabar 
ir jos mylimas broliukas jau 
tarp nukentėjusių eilės. Kaip 
visiems gaila ir skaudu.

Vytis Edvardas Timinskis 
yra geras futbolo žaidėjas 
savo mokykloj, South East 
Catholic High S. Lapkričio 
23 dieną jis nunešė sviedinį 
į priešo vartus, nors jų ko
manda ir pralaimėjo stipres
nei komandai.

Edvardas Timinskis dabar 
jau rengiasi žaisti Basket
ball komandoje su vyčiais. 
Jis vaidino mokyklos kome
dijoj ,,Diktatorius”.

PADARĖ OPERACIJĄ

Ana Mae Velavičiūtei, 2514 
S. 28 St., neseniai padaryta 
apendicito operacija. Mergai
tė jau sveiksta ir tikisi ne
užilgo pareiti namo sveika ir 
vėl lankyti mokyklą, kurią 
taip mėgsta.

įvairias lietuvių ko- 
išaiškinti šio reikalo 
ir parinkti aukų, 
yra garbingas, bet 

ilgas ir sunkus. Pa-

KARO BONŲ VAJUS 
VISUR VEDAMAS

Philadelphijos Lietuvių 
Komitetas šeštą Bonų vajų 
varys pagal nustatytą planą. 
Vajaus diena paskirta gruo
džio 10 dieną. Tą dieną bus 
dideli susirinkimai ir parda
vinėjami karo bonai.

Lietuvių Muzikalinėj salėj, 
2715 E. Allegheny Ave., 2:30 
vai. popiet bus karo bonų par
davinėjimas su judomais pa
veikslais iš karo gyvenimo. 
Visi lietuviai jau rengiasi ten 
dalyvauti ir nupirkti daug 
karo bonų. Richmondiečiai 
nori daugiausiai karo bonų 
nupirkti ir parduot.

7 vai. vak. bus karo bonų 
pardavinėjimo vajus Šv. Ka
zimiero parapijos salėj, čia 
bus parodomi karo paveiks
lai ir vietoj išduodami karo 
bonai. Mūsų „pietiečiai” ne
nori užsileisti kitiems ir ma
no daugiau karo bonų išpirk
ti, kaip kur kitur tą dieną.

Prie Šv. Andriejaus para
pijos bažnyčių karo bonai bus 
pardavinėjami po kiekvienų 
mišių, čia žadama taip pat 
daug bonų nupirkti ir dar 
daugiau kaip kitur.

West Philadelphijoj p. Ze- 
kas ir kiti pardavinės karo 
bonus savo paskirtu laiku 
savo numatyta programa.

ir

UKRAINIEČIAI APIE 
LIETUVIUS

Lapkr. 28 d. vietinis uk
rainiečių laikraštis „Ameri
ka” turėjo paskelbęs žinią 
apie Lietuvos atstovo Angli
joje, p. Br. Balučio, laišką 
vienam veikėjui. (Apie tą 
laišką jau buvo mūsų „Ame
rikoje” rašyta).

Tą pačią žinią turėjo ir 
lenkų savaitraštis „Amery- 
ka-Echo”, kuris kiek anks
čiau (lapkr. 26 d.) įsidėjo ir 
vieno mūsų vietinio kuklaus 
spaudos veikėjo straipsnį 
„Šiaurės meška Lietuvoje”, 
šiaurės Lietuvoje”.

Spaudos Peržvelgėjas

BUVO VIEŠNAGĖJE

Jauna mūsų viengentė Vio
leta Smitytė Staniškienė, Jo
no Staniškio žmona, su savo 
2 metų dukrele Loreta dvi 
savaites viešėjo pas savo mo
tiną, Agotą Šmitienę, gyv. 
garsiajam Shenandoah, Pa.

Iš viešnagės jau grįžo į sa
vo gyvenamą vietą „Andrie- 
jave,” kur turi apsčiai gimi
nių, kaip varg. P. Staniškį, 
Pr. Pūką ir kitus.

Leidžiu gerbėjas

KAS YRA VERTESNIS?

Mūsų mieste gyveną rau
donieji Kremliaus vergai vie
tinius lietuvius veikėjus, 
trokštančius Amerikai karo 
pergalės, o Lietuvai — lais
vės, nuolat plūsta savo lie
žuvavimu ir per savo „spau
dą”. Jie puola patriotus lie
tuvius, kodėl jie dirba sava
rankiškai ir patriotiškai.

Štai kokius asmenis jie 
puola: J. Kavaliauską, P. Pū
ką, kun. St. Railą, G. Rama-

* ; «...

*5

lai- 
šio 
už- 
Ar

nauskienę, K. E. žemaičius, 
K. žadeiką, A. Marcinkevi
čių, P. Satinskį, A. Kaniušį, 
V. Pošką, O. Unguraitę ir kt. 
Sudėkime šių asmenų dar
bus ant svarstyklių, tai rau
donųjų ir pati „saulė” neat- 
svers, jei žiūrėsime morali
nės vertės.

Šie žmonės ir jų bendra
darbiai nesigaili nė savo 
ko, nė savo cento, kad 
baisaus karo ugnis būtų 
gesinta ko greičiausiai,
raudonųjų sąžinė gali būti 
rami?

Štai ką anglų parlamento 
narys Beverly Baxter parašė 
lapkr. 1 d. „MacLain’s” žur
nale:

,, 1939 m. Rusija pasirašė 
nepuolimo sutartį su Vokieti
ja. šis prižadas, kad ji neuž
puls Vokietijos ir buvo ženk- 
lu-signalu Vokietijai pradėti 
karą. Tas tai veiksnys — ak
tas ir buvo didžiausiu patai
kavimu Vokietijai, nors apie 
tai kažin kodėl dabar veik 
kaip ir nieks neužsimena, bet 
už pataikavimą Vokietijai 
visi mėgsta kaltinti vien tik 
a. a. premjerą Chamberlainą. 
Jeigu Rusija būtų šokus ka
riauti tuojaus prieš ją, kada 
tik Vokietija pradėjo karą, 
tai būtų buvę milijonai žmo
nių gyvybių sutaupyta. To
dėl šiuos tai dalykus iš 1939 
metų būtinai ir reikia palai
kyti atmintyje ir dabar, ka
da ji, tai yra, Rusija, velka 
atsakomybę už šį baisųjį ka
rą.”

Na, 
vienas 
tęs to
ir politiko šiuos žodžius, aiš
kiausiai ir supras, keno sąži
nė turi būti nerami.

Kas užsimanytų apie mūsų 
vietinius patrijotiškai nusi
stačiusius veikėjus viską ap
rašyti, tai, kaip yra sakoma, 
ir ant jaučio „skuros” viską 
nebesutalpintų... Pavyzdžiui, 
tik viename paskiausiame jų 
veiklos užsimojime — War 
Chest vakaro paruošime, 
lapkričio 19 d., jie surinko 
kur kas daugiau negu 1,000 
dolerių. Stambiausią auką— 
100 dolerių, tarp kitų, sutei
kė viengentis Antanas Mar
cinkevičius.

Rugsėjo mėn. buvo čia su
važiavę Pranciškiečių Vie
nuolyno rėmėjai. Tarp kitų 
svarbių nutarimų, rėmėjai 
nutarė šiais metais pradėti 
Naujos Koplyčios Fondo Va
jų. Tam tikslui kapelionas 
kun. J. Skripkus apsiėmė ap
lankyti 
lonijas, 
svarbą 
Tikslas 
darbas
sitikima, kad geros širdies 
lietuviai tai supras ir malo
niai duos savo paramą tam 
darbui. Vajus prasidėjo pir
mą gruodžio sekmadienį Chi
cago j e kun. prelato Mykolo 
Krušo vedamoje parapijoje. 
Tam tikslui ten išvažiavo 
kun. J. Skripkus. Geriausio 
pasisekimo!

Suomių Valdžion 
Įėjo Komunistas

Naują suomių vyriausybę 
sudaro 18 asmenų. Ministe- 
riu pirmininku yra Juho K. 
Paasikivi. Darbo viceminis- 
teriu jis pakvietė Yrjoe Lei
no, 47 metų laikraštininką. 
Pirmą sykį Suomijos istori
joje komunistas pakviestas į 
valdžią.

Paasikivi pareiškė, kad jo 
sudaryta vyriausybė rūpin
sis, kad Suomija laikytųsi 
savo demokratinės konstitu
cijos, kuri yra paremta jos 
suverenumu ir jos teise į ne
priklausomybę.

Žudo Be Teismo

tai manau, kad kiek- 
protaujantis, perskai- 
didelio laikraštininko

Bešališkas Stebėtojas1 kulkų.

Paryžius. — šiuo metu 
Prancūzijoje teismai pilni 
bylų įtartųjų talkininkavime 
naciams. Nors vyriausyb 
bando viską atlikti teisės ri 
bose, bet ginkluoti būriai bū| 
vusių požemio kovotojų ki-: 
taip į reikalus žiūri.

Praeitą savaitę būrys gin- 
kluotų prancūzų užpuol 
Annecy kalėjimą, Savojo! 
provincijoje. Nuginklavę sar 
gybą, jie iš kalėjimo išsivež 
vieną prancūzą pulkininką ir 
vieną generolą. Pulkininką 
jau buvo nuteistas mirtimi 
už bendradarbiavimą su na
ciais, o generolas buvo da 
tik tardomas.

Netrukus buvo rasti abie
jų kalinių lavonai, abu pil

; Hart- 
Britain— 
M; New

Danbury, S.

min-

davė 
ius vietos 
didesuiuo- 
nėra lai-

BALŠF. Skj 
d

Bendro L 
Fondo 32 sk 
yra susibūrę 
bei troškimų 
gingai ir org 
rūbų vajuje.

Ona Pikeli 
linkėję rinkd 
tiko geros s 
draugų biznu 
tarpe. Kurie 
suteikė pinigi 
35. Už tokį še 
vimą reiškia 
’ikelienei.

jaučia- 
: žifireki- 
kaip at- 
smulkių Į SKyriU£

I svarbų 

šiliuko ko-

pra- 
kuri pasi
pinti. Dr.

Če-

:M.Jo- 
,M.
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iJDevenie- 
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darbuotis joms nan^Jodzio-December 8, 1944 
paties dirvoje, tolį ~-------------L
;ų. Ten Prancišį? 
buojasi nuo keleto; 
Darbas nėra lengvu y 
serys Brazilijon u J 
turi pirma

ORESPONDEVEĘ PRANEŠIMAI Amsterdam, N.

rtford, Conn

pe- 
'ip- 
ikų 
evo 
j ir 
įsi-

---- --------
portugalų kalbą į,. > ______
mokytojų kvotinį icticut lietuviai sujudo 
gu valdžia joms į — Knnn 
kyti. Bet jos nugali?
tis ir imasi darbo jJ 
dirvoje tarp lietuj

Dievui laiminant» 
buotė turi gražių pjJ 
jau antri metai, hj 
tas atidarytas; dzacijų veikėjų pasita-

Bridgeport, Conn

yti savo 5000 dolerių 
tautos gelbėjimo dar

bui vykdyti.
)kr. 26 d. Hotel Bond 
jose įvyko Amerikos 
vių Tarybos Conn, sky- 
nnnininkų ir didesnių

ena 
okė 
etė, 
vie- 
zo 1 
au
jtu- 
uda 
erų 
irių 
ant 
iš- 

?čių

irbiausias suvažiavimo 
as buvo pasitarti, kaip 
kti visus valstybės lie- 
is į A. L. Tarybos veik- 
kaip tiksliausiai ir tei- 
ausiai paskirstyti mū- 
,000 dol. kvotą.
važavo virš 40 asmenų, 
žiavimą atidarė Dr. P. 

serys labai dėkingose ®is> dėkodamas suvažia- 
*--- n.. . ' gjng už parodytą susido-

mą ir kviesdamas visus 
rąi savo mintis išreikšti, 

limų tautiečių. Joselatas kun. Jonas Ambo- 
, . patriotinėje ir turi-

oje kalboje pareiškė, kad 
o ta valanda, kada visi 
turime dirbti ir kad dar-

Čia ne pro šalį 
kad vienas braalj^ 
tuolis, matydamas V 
pastangas, padotiu, 
novicijatui namą 
ir vertinga dovana,^ 
lėšų tokioms įstaigį 
Brazilijos lietuvi^'

Amerikos lietuvį' 
finansiškai pagelu, 
tęsti tą darbą taipį

pa- 
sios 
ytė- 
dio- 
>an- 
kle- 
ge- 

ečių 
iini- 
> to 
da-

radusios Chicago^ 
kolo švarlio vedantį 
pijoje, naujų genį, 
rie dosniai parėmė į

centrams užmesti, ypač 
darbai, kurie liečia ats- 
, valstybių reikalus.
relatas sveikino Connec- 
į veikėjus, kad jie supra- 
arbų reikšmę ir sukvietė 

■’■pasitarimą. Linkėjo pa-

vakarėlį savo dukroj 
lei M. Marijai, tdąį 
į Braziliją. Tas nfeį 
dengė ilgos oru į 
šas, duodamas Bį.. 
Jūsų, chicagiečiai ■ 
kun. klebono varis„ .. ii savo tikslus, ispildant pinamas nuosirfe;
tose maldose.

at- 
dio-

tą net su kaupu.
Ir. P. Vileišis pareiškė, 
visi, kas tik nori, tegu

> vi-

avo

Rugsėjo ma tas 0 darb0 užteks vi- 
vaziavę Pranokę ^ums svarbu niekas 

įlenkti, neišblaškyti savo 
viškų pajėgų, kurios kar- 
eina nesąmoningai dirb-

ius, 
evi- 
■ušį, 
■ kt.
iar- 
?au- 
eat- 
'ali-

nuolyno rėmėjai Tas
svarbių nutariąs 
nutarė šiais metąs
Naujos Koplyčiosfe įtįems ar net prieš savo

ira- 
lai- 
šio 
už-

būti

mto 
rašė 
žur-

kun. J. SkriphsafEi mažesnes kolonijas pa- 
lankyti įvairias M ti, aplankyti ūkininkus, 
lonijas, išaiškinti^s jų yra nemažai, paaiškinti 
svarbą ir jute s l. Tarybos tikslus 
Tikslas yra pita Kada visi bus įti 
darbas ilgas ir suris} bą, vaisiai bus žymesni, 
sitikima, kad p s is pasiūlė susirinkimui 
lietuviai tai supraski 10 dol. kvotą paskirstyti 
niai duos savo puta daug sekamai:
darbui. Vajus prasi?1 aterbury—$1,500; Hart- 
mą gruodžio setais ‘ 1—500; New 
cagoje kun. preW 
Kniso vedamoje 
Tam tikslui ten
kun. J. SkriptaGtf 
pasisekimo!

.mažesnes kolonijas pa

i ir dar-
Kada visi bus įtraukti į

rašė 
ieti- 
euž- 
mk- 
dėti 
ak- 

itai- 
apie 
veik 
bet 

tijai 
tik 

liną, 
ka- 

:ada 
arą, 
;mo- 
To- 

L939 
įlai- 
ka- 

jlka 
ka-

Įėjo Komffl-

Elizabeth, N. J N. Y. Karo Fondo Lietuviu Komiteto 
SurinktŲ Aukii Apyskaita

darbuotis apaštalavimo dar
be. Užtikriname, kad visos 
tos Seselės, kurioms savo 
fondo aukomis padėsite at
siekti savo tikslo, visada bus 
su jumis dvasioje ir veiks 
savo Kūrėjo garbei ir žmo
nijos gražiai ateičiai. O Ste
buklingojo Medalikėlio Moti
na per ištikimą kunigą tes
kleidžia iš garbingos Šv. Al
fonso bažnyčios šventovės 
savo malonių spindulius — 
gailestingumo darbus.

Žuvo karys
Vėl lietuvis jaunuolis žuvo 

karo lauke...
Konstancija Pociūnienė 

gavo vieną žinią iš karo de
partamento, kad jos vyras 
Edvardas Pociūnas buvo su
žeistas. Netrukus atėjo an
tra žinia, kad žuvo Prancū
zijoj, karo lauke.

Jaunas karys paliko žmo
ną ir dvi dukreles, viena tre
jų metų, antra—vienerių. Jo 
brolis tarnauja karo laivyne.

Aukos surinktos nuo spalių 1 iki lapkričio 20 d., 
1944 m. (anksčiaus spaudoje paskelbta): $1,002.47

Aukos gautos nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio
2, 1944 m., pasiųstos į New Yorko War Fund:
ŠV. JURGIO PARAPIJOS:
Drungių šeima .....................................................  $ 6.00
Pakinkų šeima ...................................................... ' 5.00 $ 11.00
ATSIMAINYMO PARAPIJOS, MASPETH:
Surinkta Onos ir Prano Petrulių......................  $ 13.50
V. Zabelskis ......................................................... 5.00
A. Kivytienė ...............................................   2.00 $ 20.50

KITOS AUKOS
Daugiau pelno lapkričio 5 d. koncerto .......................... $ 11.00
Serž. Leopoldas Grigonis .... ..................................... $ 5.00
Juozas ir Izabele Laučkai ....................................... :..... 5.00
Ona Valaitiene ................................................................... 5.00
Dr. Aldona Šliupaite ...........................  5.00
Lietuvių Socialistų Sąjungos 19 kuopa ............................... 10.00

Drabužių rinkimo vajus 
puikiai pavyko. Drabužiai 
jau išsiųsti į Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo sandėlį, 
101 Grand St., Brooklyn.

Siuntinys susidėjo iš 61 ry
šulio, kurie svėrė 3,100 sva
rų.

Vargiai kas būtų galėjęs 
manyti, kad vietos lietuviai 
galės suaukoti tokį gražų 
kraitį savo broliams ir se
sutėms Lietuvoje. Tai puikus 
ir šventas darbas tų visų ge
raširdžių, kurie suprato ir 
atjautė Lietuvos žmonių bai
sią nelaimę, kokią mūsų bro
liai ir sesers Lietuvoje da
bar pergyvena.

Kadangi man teko garbės 
būti vietos drabužių vajaus 
pirmininku, todėl aš, maty
damas tokias puikias drabu
žių vajaus pasekmes, norė
čiau tarti nuoširdų padėkos 
žodį vietos lietuvių kleb. 
kunigui J. Kazlauskui už jo 
pastangas ir paprašymą lie
tuvių aukoti ir sunešti drabu
žius į parapijos salę, kas ir 
buvo padaryta. Pilnai tikiu, 
kad klebono tartas žodis ir 
padarė drabužių vajų tokiu 
pasekmingu. Taipogi priklau
so nuoširdus padėkos žodis 
lietuvių parapijos vargoni
ninkui Ant. Stanišauskui, 
kuris daugiausia prisidėjo 
drabužių rinkime, jų sutvar
kyme, supakavime ir išsiun
time. Taipogi noriu tarti nuo
širdų ačiū ir kitiems, kurie 
prisidėjo drabužių sutvarky
mo darbe, ypač ponioms Elz
bietai Šukienei ir Barborai 
Viznienei, kurios tvarkė mo
teriškus drabužius.

Iš vyrų daugiausia pasi
darbavo šie geri žmonės: 
Karalius, Rudis, Stanislaus- 
kas, Sapiega, Klimaitis ir 
Jurgis Menalga. Visiems ta
riu ačiū. Didžiausia padėka 
priklauso tiems, kurie drabu
žius aukojo ir patys sunešė į 
paskirtą vietą, parapijos sa
lę. Vietos lietuviai gali pasi
didžiuoti savo dosnumu ir sa
vo trūso vaisium.

A. J. Viznis

Lapkričio 19 d. moterų pa- 
gelbinė draugija turėjo su
rengus vienos dienos bazarą, 
par. salėje. Pavyko gerai. Bu
vo suaukota daug gražių 
daiktų, tai ir pelno liko ne
mažai.

Minėta draugija daugiau
siai rūpinasi vietinių sesučių 
paramos reikalais. Prisideda 
ir prie kitų gerų darbų.

Mūsų Šven. Kazimiero pa
rapijoj bus misijos, prade
dant gruodžio 10 d. Jas ves 
tėvai pranciškonai.

Mūsų parapijoj po pamal
dų yra platinamas laikraštis 
„Amerika”. Nors matyt, 
kaip žmonės nusiperka, bet 
dar nepakankamai 
ma, sulyginant 
kolonijomis.

Būtų malonu, 
nas katalikas

su
išperka- 
kitomis

kiekvie-kad
parapijietis 

stengtųsi palaikyti savo ka
talikišką spaudą, nusipirkda- 
mas ar užsirašydamas „Ame
riką” ar kitą katalikišką lai
kraštį.

Chicago, Ill
R-s

mu- 
ger-

Sekant gražų ir kilnų kun. 
Mendelio pavyzdį, norintieji 
padėti Seselėms jų darbuo
tėje, gali įsirašyti į Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugiją. Draugijos nariai 
yra trijų laipsnių. Pirmasis
— paprastieji nariai moka į 
metus vieną dolerį. Antras
— garbės nariai moka dvide
šimt penkis dolerius; trečias
— amžinieji nariai aukoja 
šimtą dolerių. Visi draugijos 
nariai yra dalininkai visų ge
rų darbų ir nuopelnų. Jie ga
li pelnyti Pilnus (Visuoti
nius) atlaidus įstojimo die
noje, šv. Kazimiero šventėje, 
kovo mėn. 4 dieną ir mirties 
valandoje. Sąlygos papras
tos. Taipgi kiekvienas narys 
gali įgyti 200 dienų atlaidų 
kiek kartų jis kokį nors mal
dingą ar meilės darbą, pagal 
draugijos tikslus, sugraudin
ta širdimi atlieka.

Kaip gera jums bus prisi
minti, kad Seselės nuolat tei
kia jums dvasinę pagalbą sa
vo maldomis. Kaip džiugu 
jums patiems, kad savo gai
lestingu darbu padedate ne
turtingoms mergaitėms pa
aukoti savo gyvenimą Dievo 
garbei ir artimo gerui. Jūs 
teikiate joms didelę dovaną, 
o didelis ir atlyginimas lau
kia jūs. O kiek sielų per jūsų 
gražius darbus apturės išga
nymą ! Maldaukime Išgany
toją siųsti daugiau darbinin
kų į savo vynyną.

Šv. Kazimiero Seserys

Lisevičienė, žabaraus- 
Bajanauskienė, Lutvi- 
Rodzevičienė, Savic-

Kačionienė, Evaškie-

Lietuvai Gelbėti Komiteto 
vardu surengtose prakalbose 
sekmadienį, gruodžio m. 3 d., 
parapijos salėje suaukota 
Informacijos Centrui palai
kyti $82.75.

Stambesnėmis sumomis 
aukojo šie: Antanas Apana
vičius — $10. Pov. Kirvelevi- 
čiai — $5. K. Bernotas —5, 
kun. Starkus — 5, J. Norušis 
— 3;

Po $2 aukojo: R. Jakimavi
čienė, E. Ivaškienė, I. Bud- 
reckis, M. Bunienė, T. Janu- 
šaitienė, U. Matuzienė, J. Ži
levičius.

Po $1.00 aukojo: Džiovė
liau M. Paulauskienė, Mic
kienė, A. Karvojienė, V. Lau- 
rynienė, A. Jankunienė, Gri
cienė, 
kienė, 
nienė, 
kienė,
nė, R. Džiovelis, V. Senkus, 
A. Sasnauskas. J. Litvinas, 
Brazaitis, Bernatonis, J. Pu
zinas, Jakimavičius, Marke
vičius, Paulikonis, D. Petru- 
čionis, Bunienė, Jankauskie
nė, Anilioninė, Jankūnas, 
Misevičienė, S. Valatka, M. 
Ruzgą, E. Pukienė, A. Degu
tienė, A. Jackuvienė, J. Za- 
karavičienė, S. Kačinskienė, 
M. Pavalkienė.

Prakalbos
Kalbas pasakė ,;Amerikos” 

redaktorius Juozas B. Lauč- 
ka ir prof. K. Pakštas. Pir- 
masai kalbėjo apie Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir jos dar
bus, o antrasai — apie ben
drąjį Lietuvos Šalpos fondą.

Prakalbas pradėjo įžangi
niu žodžiu kleb. kun. J. Si
monaitis, o programos vedė
ju buvo kun. Dr. J. Starkus.

Paterson, N. J

Iš viso aukų ir koncerto pelno išsiųsta į New York
War Fund, 57 William St., New York, N. Y..................... $1,074.97

Knn. K. E. Paulionis, iždininkas.

Aplink Pasidairius

i

Ona. Reiškiame gilią užuo
jautą Zagreckų šeimynai ne
laimės valandoje.

Mykolo ir Agnieškos Pečkų 
sūnus Albinas yra dingęs 
Prancūzijoje jau 5 mėnesiai. 
Šiuo metu Pečkai laukia pla
tesnių žinių iš karo departa
mento.

Westfield, N. J. — „Ame
rikos” skaitytojų Zigmanto 
ir Veronikos Kavaliauskų sū
nus Vincas išbuvęs virš dve
jų metų Aleutų salose, prieš 
keletą savaičių parvyko na
mon atostogų. Sveikiname.

Paterson, N. J. — Pranas 
ir Marijona Jokubauskai su
laukė savo sūnaus Prano iš 
Pacifiko vandenyno, kur jis 
tarnavo laivyne virš dvejų 
metų.

Linden, N. J. — Leonardas 
Tvaskas sulaukė sūnų Wal
ter ir Juliaus atostogų, pa
dėkos dienoje. Jie abu tar
nauja laivyne virš dvejų me
tų. Vėliausiu laiku buvo už
jūry.

Rašo Jokūbas Stukas, Js. 
Newark, N. J. — Gruodžio 
d. viešam susirinkime Šv. 

Jurgio salėje BALSF 35 sky
riaus valdyba, kuri buvo lai
kinai išrinkta spalių 6 d. bu
vo visais balsais patvirtinta. 
Šio skyriaus valdybą sudaro 
šie veikėjai: V. Dilis, pirm.; 
kun. I. Kelmelis, V. Ambra
zevičius ir A. Pranienė, vi- 
cepirm.; A. Trečiokas sekr.; 
J. Stukas, spaudos sekr.; S. 
Gudas, ižd. Rūbų rinkimo 
komisiją sudaro: A. Pranie
nė, T. Staugaitienė, O. Jocie
nė, T. Grybaitė, V. Bičkaus
kas, J. Leliašius ir P. Vilei
kis. Šis skyrius turi jau per 
70 narių. Rūbų rinkimas ge
rai sekasi. Linkime Newarko 
BALŠF 35 skyriui geriausios 
ateities!

Bloomfield, N. J. — Lap
kričio 24 d. mirė Petras Jas- 
kelevičius, 47 metų amžiaus. 
Palaidotas lapkričio 28 d. Li
ko žmona, Veronika.

Elizabeth, N. J. — Gruo
džio 1 d. mirė Vytautas Mac
kevičius, 56 metų amžiaus. 
Palaidotas gruodžio 4 d. Li
ko brolis, Boleslovas.

Pauletas ir Ona Zagreckai 
gavo telegramą iš karo de
partamento, kad jų sūnus, 
Jurgis, 19 metų amžiaus, žu
vo kautynėse Italijoje gegu
žės 28 d. Dideliam nuliūdi
me liko tėveliai, broliai An
tanas, Edvardas ir Pauletas, 
Js., ir sesutės Petronėlė ir

Aukokim drabužius
Patersoniečiai lietuviai! 

Šiandien visi žinom, kokias 
kančias kenčia Lietuvos žmo
nės. Mes, kaipo lietuviai tu
rim ištiesti savo pagelbos 
ranką savo broliams ir sese
rims kenčiančioje Lietuvoje.

Dabar yra drabužių vajus. 
Visi esate prašomi aukoti 
drabužius, kas tik kiek galit. 
Prašom drabužius atnešti į 
lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos kleboniją. Drabužius 
galite atnešti bet kurią dieną 
ir valandą.

Visi patersoniečiai lietu
viai yra prašomi prisidėti 
prie vietinio BALF skyriaus. 
Gelbėkime pavojuje esančią 
Lietuvą!

Juozas Jokubavičius,
BALF. Skyriaus Sekr.

Seselių padėka
Nuoširdžiai dėkojame 

sų dideliam geradariui 
biamam Baltimorės lietuvių
parapijos klebonui kunigui 
Dr. L. Mendeliui, už kilnų su
manymą bei įsteigimą fondo, 
Marijos Stebuklingojo Meda
likėlio šventovėje, padėti ne
turtingoms mergaitėms siek
ti garbingo tikslo — vienuo
linio gyvenimo — Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyne. 
Šiam kilniam tikslui iš fon
do jau atsiųsta tūkstantis 
dolerių ($1000.00). •

Garbingiems Bažnyčios 
darbams Dievas kviečia dar
bininkus į savo tarnybą. Vie
nuoliai ir vienuolės stoja į 
talką dvasiški j ai, dirba Baž
nyčios darbą, platina Dievo 
karalystę ant žemės. Šiais 
laikais kaip tik Bažnyčia yra 
reikalinga kilnių pasiauko
jusių darbininkų. Yra sielų, 
kurios trokšte trokšta atsi
duoti Dievui ir Jam tarnauti, 
bet dažnai dėl medžiaginių 
trūkumų negali atsiekti sa
vo tikslo. Šiuo momentu Die
vas davė mūsų vienuolijai 
nepaprastą geradarį, kun. 
Dr. L. Mendelį, kuris įsteigė 
fondą padėti neturtingoms 
mergaitėms stoti į vienuoly
ną ir darbuotis Kristaus vy
nuogyne sielų išganymui. Dė
kojame Aukščiausiajam už 
suteiktą mums geradarį, kun. 
Dr. L. Mendelio asmenyje. 
Per mūsų geradarį esame gi
liai dėkingos ir geriems Šv. 
Alfonso parapijos maldinin
kams už gausias aukas.

Seselės, tylioj ir karštoj 
maldoj, kasdien primins jus 
Gėrybių Viešpačiui, maldau
damos Jį gausiai jums atly
ginti.

Šis 
kelio 
delis
tikslui. Dėkodamos kun. Dr. 
L. Mendeliui, linkime, kad 
savo nenuilstamu darštumu, 
mokslinimo dvasia, tikėjimo 
persisunkiusiu gyvenimu, di
džiu pamaldumu į Dievo Mo
tiną, dar ilgus metus geroje 
sveikatoje savo parapijiečių 
ir maldininkų širdis kilniais 
troškimais gausintų. Vado
vaukite ir toliaus visiems 
tiems, kurie yra pasiryžę

Leit. Dr. Feliksas Wens- 
kūnas yra su generolo Patto- 
no divizija Europos karo lau
kuose. Daktaro jaunesnis 
brolis Albertas taip pat karo 
lauke. Prieš stodamas į ka
riuomenę, daktaras turėjo 
gerą praktiką lietuvių tarpe 
Čikagoj. Jis yra baigęs Loyo
la univ. medicinos mokslus. 
Internu buvo Šv. Kryžiaus li
goninėj.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
- (Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

New Britain— 
Bridgeport —500; New 

Bn—800; Ansonia—500. 
eto, Meriden, Bristol, Pa- 
lock, Manchester, Tor- 
ton, Terryville, Thomp- 
Stamford, Danbury, S. 

idsor ir eilė kitų mažes- 
kolonijų pavesta komisi- 
aplankyti, suorganizuoti 
rius ir prašyti paramos, 
tvotos paskirstytos atsi
imant ne vien į kolonijos 

ą, svarstyta jų pajėgu- 
ir organizuotumas.

Sražių ir praktiškų min- 
pareiškė A. Devenienė, p. 
otas, M. Jokubaitė, Vo- 
ičiai ir kiti dalyviai, šis 

susirinkimas davė 
os iškelti įvairius vietos 
lis, kuriems didesniuo- 

suvažiavimuose nėra lai- 
išspręsti.
Susirinkime buvo jaučia- 
sveika nuotaika; žiūrėki- 
kas ką dirba ir kaip at- 
, nepaisykime smulkių 
eniškų rietenų.
irinkimas išsirinko ko- 

iją tiems darbams pra- 
iiš 12 asmenų, kuri pasi- 
tėparegomis: pirm. Dr. 

Vileišis, ižd. sekr. W. Če- 
uskas (Hartford) ir 3 
ybosnariai: Julė Janušo- 
— New Britain, M. Vo
ids — New Haven, A. 
is — Bridgeport, liku- 

|ikomisijos nariai: M. Jo
site, A. Bujanauskas, M. 
ey, p. Mančiūnienė, Mon- 

a, Poškus ir Al Devenie-
Reporteris X.

Paremtina pramoga 
ruodžio 10 d. 2 vai. po 

Švč. Trejybės mokyk- 
, salėje Amerikos Raudo
jo Kryžiaus lietuvių sky- 

rengia gražią pramogą 
daug įvairių laimėjimų.

skyrius yra daug pasi
uvęs ir toliau nori dar- 

Įtis. Prašo visuomenę gau- 
atsilankyti.

New Haven, Conn

norų 
ener- 
dirba

Su 37 pėstininkų dvizija 
pietų vakarų Pacifike Pvt. 
Julius Gedminas gavo pažy
mėjimą dėl savo nepaprasto 
narsumo prieš japonus, ko
vojusius Bougainville saloje. 
Jis yra užjūry 18 mėnesių.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
apy-

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

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

Notary Public

EVergreen 8 - 9770 Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Praeitą savaitę^

Pijus XI

stebuklingojo Medali- 
fondas yra pirmas di- 
žygis šiam garbingam

Pvt. Pranas Balchunas, O- 
nos Balchunienės sūnus, 1005 
W. 77 Str., buvo sužeistas ka
ro lauke.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC 

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

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Naują suomiu 
sudaro 18 
riu pirmininku yra 
Paasikivi. Darioj 
teriu jis pakvietė!^ 
no, 47 metų Įrita1; 
Pirmą sykį Suomijos i 
joje komunistas

Paasikivi parei® 
sudaryta vyriausi 
sis, kad Suomija 
savo demokratinės 
ei jos, kuri yra 
suverenumu ir jos t&l 
priklausomybę.

Žudo Be
------- ■■ i

Paryžius. - 
3rancūzijoje teitai 
iylų įtartųjų 

naciams. Nors , . 
bando viską atlikti k 
bose, bet ginkluoti ’ 

Įsiuvusių požemio ko* 
įsi- (taip į reikalus ži^ 
ip-( - .
aa, kluotų prancūzų j 
ką Annecy kalėjimu j 
ui, į provincijoje. ‘ 
jų gybą, jie iš kalėju 
ar vieną prancūzą 
ie, vieną generolą. 
ko jau buvo nuteista y 
00 už bendradarbiavime8 
— ciais, o generolas 1 
>i-1 tik tardomas. , 
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BALŠF. Skyrius sėkmingai 
dirba

Bendro Lietuvių Šalpos 
Fondo 32 skyrius, kuriame 
yra susibūrę visi gerų 
bei troškimų lietuviai, 
gingai ir organizuotai 
rūbų vajuje.

Ona Pikelienė, savo
linkėję rinkdama rūbus, už
tiko geros širdies lietuvių 
draugų biznierių ir kaimynų 
tarpe. Kurie neturėjo rūbų, 
suteikė pinigines aukas, $16,- 
35. Už tokį šaunų pasidarba
vimą reiškiame padėką O. 
Pikelienei.

Kalakutų vakaras
Lapkričio 22 d. lietuvių 

parapijos salėje įvyko kala
kutų balius. Rengė parapija. 
Dalyvavo gražus būrys žmo
nių.

iek- 
rai- 
iko 
liš- 
įži-

r-

Gruodžio 10 d. parapijos 
salėje vietinis A. L. Tarybos 
skyrius ruošia nepaprastai 
svarbų masinį lietuvių susi
rinkimą. Bus pasakytos svar
bios ir naudingos kalbos, nu
rodyta, kaip mes geriausiai 
galim prisidėti prie mūsų tė
vynės šelpimo bei išlaisvini
mo.

Padėkos Dienoje atnašau
tos giedulingos Šv. Mišios už 
vėlę a. a. Zenono Radavi- 
čiaus, kuris žuvo kovoje to
limam Pacifike. Susirinko 
liūdinti tėveliai, jauna žmo
na, sesutė, giminės ir pažįs
tami. Ilsėkis ramybėj, jau
nas karžygy, svetimoje šale
lėj paguldęs galvą už laisvę 
ir demokratiją, taipgi ir už 
savo tėvų žemelę — Lietuvą.

Gruodžio 17 d., Gyvojo Ro
žančiaus ir kitų katalikiškų 
moterų draugijų pastango
mis, yra rengiama kortavi- 
mo pramoga, kurios pelnas 
bus gėlėms-papuošti altorius 
Šv. Kalėdų metu

Stud. Edvardas Adomaitis 
savo laisvą laiką praleidžia 
dirbdamas didžiausiam „Chi
cago Theatre”. Jam tenka 
progos sutikti žymių artis
tų, kurie atvyksta išpildyti 
programą teatre.

Dr. Jonas Zaikis gavo pra
nešimą iš Washington©, kad 
jam leitenanto laipsnis su
teiktas ir kad jis pradės sa
vo medicinos karjerą kariuo
menėj 1945 m. sausio* mėn. 
Jaunas gydytojas baigė savo 
pratybos laikotarpį Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Jis buvo 
darbštus studentas, Ateiti
ninkų draugovės šokių na
rys. Su savo žmona Liucija ir 
maža dukrele aplankys jo tė
viškę Bostone, prieš išvyk
damas į kariuomenę.

Pvt. Antanas Skirius, ga
vęs dvi savaites poilsio, atvy
ko į Čikagą aplankyti savo 
draugų ir dalyvavo dienraš
čio „Draugo” koncerte. Grįž
damas į stovyklą jis aplankė 
kun. Deksnį, East St. Louis, 
Ill ir stud. Antaną Tamulį, 
St. Louis, Missouri.

Jonas A. Stoškus

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laimėjimų vakaras •
Vietinė Lietuvos Vyčių 

kuopa vėl atgaivinta. Vyčiai 
buvo nutarę surengti sau lai
mėjimų vakarą. Tai buvo lap
kričio 26 d. lietuvių parapijos 
salėje. Dalyvavo gana skait
lingas būrys žmonių. Vyčiai 
dėkoja visiems už atsilanky
mą ir paramą.

Rekolekcijos
Kasmet prieš Kalėdas mū

sų parapijoje būna rekolekci
jos. Rekolekcijos prasidėjo 
gruodžio 3 d. Jas veda kun. 
Dr. Bružas, lasalietis misijo- 
nierius. Žmonės lanko pamal
das skaitlingai.

Žaidimų vakaras
BALF. pramoga bus gruo

džio 17 d. par. salėje. Prašo
me dalyvauti. Įžanga 50 c.

Juozas Jokubavičius

’’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”.



BAZARAS
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

GRUODŽIO-DECEMBER 9-10 d., 1944

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
So. 4th and Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

Bazaro atidarymas — gruodžio 9 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare.

Sekmadienį, gruodžio 10 d., bazaras bus atdaras 
nuo 4 vai. popiet.

Bazare bus net penki įvairūs skyriai. Bus daug vertingų daik
tų išlaimeti.

Bazare veiks gera valgykla. Nieks neliks nei alkanas, nei 
ištroškęs. Kas tik ateis, bus labai maloniai priimtas, sutiktas.

Bazaro Rengimo Komisija labai nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti, maloniai laiką praleisti, gerą darbą paremti.

Aplankykite bazarg nors vieną vakarą!

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME BAZARAN!

„Amerikos” bazaras visiš
kai čia pat... Jis bus atidary
tas Angelų Karalienės par. 
salėje šį šeštadienį, gruodžio 
9 d„ 7 vai. vakare.

Bazarui parama plaukia 
labai gražiai. Draugijos čia 
ypač daug pagelbėjo.

Aperiškimo par. šv. Vardo 
vyrų susirinkime gruodžio 3 
d. paskirta $10.00 dovana. 
Šalia K. Baltrušaičio ir M. 
Mykolaičio, bazaro darbe ža
dėjo pagelbėti J. Skarulis, 
St. Stumbris ir VI. Zaukus.

Apreiškimo par. Amžinoj (D 
Rožančiaus dr-jos susirinki
me paskirta dovana iš iždo 
ir pačios narės dar pridėjo; 
už surinktą sumą bus nupirk
ta brangi dovana, kuri ski
riama bazaro lankytojams.

Angelų Karalienės par. 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja pa
skyrė 10 dol. dovaną, kurią 
įteikė pirm. M. Putinienė. Be 
to, kelios narės susidėjo ir 
nupirko kai kurių dovanų; 
tam tikslui aukojo U. Janu
šienė, O. Ragelienė ir M. Pu
tinienė. Bazare pasidarbuoti 
draugijos vardu sutiko M. 
Putinienė ir M. Dulkienė.

Moterų S-gos 24 kuopa 
(Angelų Karalienės par.) sa
vo susirinkime gruodžio 4 d. 
labai nuoširdžiai pritarė ba
zarui ir paskyrė savo dovaną 
— 10 dol.

Apie draugijų talką bus 
galima pranešti tikslių žinių 
po bazaro.

Atskiri asmens ir labai 
maloniai remia, štai, Marijo
na ir Povilas Rusai, nuošir

dūs „Amerikos” bičiuliai, gy- 
ven. Port Washington, N. Y., 
suteikė piniginę dovaną ir 
dar visą kvortą puikaus gė
rimėlio, kurio šiais laikais 
sunku gauti.

Bazaro ruošimo atgarsiai 
nuaidėjo net tolimame Ro- 
chestery. Iš ten šios savaitės 
viduryje atėjo bazarui žalia 
dešimtinė. Ją su linkėjimais 
atsiuntė Pranciška ir Juozas 
Mocejūnai.

Bazaro rengimo komisijos 
nariai dabar giliai susirūpi
nę, kad bazaras turėtų daug 
lankytojų. Jie daug dirbo, 
kad viskas gražiai praeitų. 
Pasiruošimo darbas užbaig
tas. Dabar, mielieji skaityto
jai, pagelbėkite pravesti ba- 
zarą stambiu pasisekimu. Ir 
patys ateikite, ir savo pažįs
tamus pakvieskite.

Bazaras šeštadienį prasi
dės nuo 7 vai. vak., o sekma
dienį — nuo 4 vai. popiet. 
Dėl maisto nesirūpinkite — 
bazare bus gera valgykla. 
Troškulio irgi nekęsite — 
bus ir ko atsigerti.

Iki malonaus pasimatymo!
Rengimo Komisija.

Šv. Jurgio Parapija

Sąjungiečių žiniai
Moterų Sąjungos 35 kuo

pos metinis susirinkimas bus 
šį sekmadienį, gruodžio 10 
d., tuoj po sumos.

Visos kuopos narės prašo
mos būtinai dalyvauti.

Valdyba

VWV.W1

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

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

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

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

AD. JfiZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142
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Gruodžio-December 8,AMERIKA

DINGO A. SIJEVIČIUS

Ona Sijevičienė, Angelų 
Karalienės par. Amžinojo 
Rožančiaus dr-jos pirminin
kė, artima „Amerikos” bičiu
lė, šiomis dienomis iš Karo 
Departamento gavo labai 
liūdną žinią.

Departamentas dviem te
legramom pranešė, kad jos 
sūnus Antanas yra dingęs 
vienoje lėktuvo kelionėje. Jis 
dingo drauge su kitais devy
niais kariais, kurie buvo lėk
tuve, skridusiame jiems pa
vestoje vietoje.

Pranešimas apie dingimą 
nėra pati liūdniausia žinia. 
Gali netrukus ateiti kita ži
nia, linksmesnė, pranešanti, 
kad Antanas Sijevičius su
rastas.

Korp. Antanas Sijevičius 
išsiųstas užjūrin visai nese
niai. Dar tik prieš kelias die
nas jo motina buvo gavusi 
laišką. Jis dažnai rašydavo 
savo motinai, kurią labai, la
bai mylėjo.

O. Sijevičienės artimi drau
gai ir pažįstami nuoširdžiai 
jai atjaučia, reiškia užuojau
tos ir kviečia būti stipria vil
tyje ir pasitikėjime Dievu j e.

PENKTADIENĮ ŠVENTE

Šį penktadienį, gruodžio 8 
d., yra Nekalto Prasidėjimo 
šventė. Kiekvienam katali
kui privalu išklausyti Šv. mi
šių.

Kadangi šventė, šį penkta
dienį pasninko nebus.

SVARBU DALYVAUTI 
SUSIRINKIMUOSE

Šio mėnesio 1 d. įvyko pi
liečių klubo priešmetinis su
sirinkimas. Buvo renkama 
pusė valdybos. Komunistams 
prielankus pirmininkas ga
vo 33 balsus, o tikrų lietuvių 
kandidatas — 23 balsus. Klu
bas turi per 400 narių, o į 
svarbų susirinkimą, kada 
renkama valdyba, atėjo toks 
mažas skaičius. Klubo dau
gumos žmonių atėjo vos 23 
nariai, gi tų, kurių ir nėra 
daugiau kaip 33, atėjo visi.

Toks klubo narių apsilei
dimas yra tiesiog skandalin
gas. Jeigu narys nors kartą 
metuose negali ateiti į susi
rinkimą ir atiduoti savo bal
są už tokį kandidatą, kurs 
neniekina savo tautos, tai 
gėda ir dar kartą gėda!

Gruodžio 13 d., trečiadie
nį, bus kriaučių unijos prieš
metinis susirinkimas. Jame 
irgi bus renkama pusė valdy
bos. Pamatysim, ar ir čia a- 
teis tik tiek kriaučių, kad 
valdyboje esanti komunistų 
grupė galėtų vėl viską vesti 
pagal svetimųjų komandą. 
Tiesa, komunistai savo try
pimu ir baubimu, kada ne iš 
jų grupės kalba, dažnai at
baido ramius narius nuo lan
kymosi į susirinkimus. Bet 
turime naudotis savo šalies 
laisve ir demokratinėmis tei
sėmis. Čia nėra diktatoriaus, 
bet bolševikai per įvairias 
skyles lenda. Budėkime ir — 
sujudėkime!

Siuvėjas

LAIVŲ STATYBA

Amerikos karo laivų sta
tybos vadovybė praneša, kad 
kiekvieną dieną pastatoma 
12 naujų karo reikalams lai
vų.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• „Amerikos” Bazaras 
prasideda gruodžio 9 d. „A- 
merikos” skaitytojai ir jų pa
žįstami maloniai prašomi at
silankyti. Bazaras tęsis dvi 
dienas — šeštadienį ir sek
madienį.

• Maspetho par. žmonės 
šiomis dienomis Marianapo- 
lio kolegijai paremti sudėjo 
700 dolerių.

• Kun. A. Edv. Gradeckas, 
New Haveno klebonas, gruo
džio 5 d. K. V. Rytų Provin
cijos susirinkime kalbėjo apie 
jaunimo organizavimą.

• St. Serž. Jurgis Tuma- 
sonis yra parvykęs iš Missis
sippi porai savaičių atosto
gų

• Kun. Ad. Morkūnas, Ma
rijonų namų Marianapolio 
vyresnysis, gruodžio 3 — 5 
d. sakė pamokslus per 40 vai. 
atlaidus.

• Aldonos Strumskytės 
piano koncertas bus gruo
džio 9 d. Steinway salėje, 
New Yorke, 8:30 vai. vak.

• Dan. Ražanauskas, jūri
ninkas, iš Sampson, N. Y. bu
vo parvykęs'! namus. Atsi
lankė ir „Amerikos” įstai
goje.

• L. Vyčių 41 kuopa ruo
šiasi vaidinimui. Statys įdo
mią komediją „Piršlybos”.

Apreiškimo 
Parapija .

Remia laikraštį
Šv. Vardo draugijos meti

nis susirinkimas įvyko gruo
džio 3 d. Valdyba, visų narių 
prašymu ir noru, išrinkta ta 
pati: pirm. K. Baltrušaitis, 
vicepirm. J. Skarulis, finan
sų rašt. A. Juodzevičius, už
rašų rašt. M. Mikolaitis, ižd. 
VI. Zaukus, knygų prižiūrė
tojas F. Puskunigis, tvarkos 
prižiūrėtojas St. Stumbris. 
Dvasios vadu yra kun. A. Pe
trauskas.

Dr-ja savo susirinkime nu
tarė „Amerikos” bazarui iš 
savo iždo paaukoti 10 dol. 
Keli nariai pažadėjo pasidar
buoti bazare.

Vyrų judėjimas
Vyrų Apaštalavimo sąjun

gos susirinkime lapkričio 26 
d. užbaigta ir išrinkta valdy
ba. Pilną valdybą dabar su
daro pirm. Pr. Puskunigis, 
vicepirm. K. Kamarauskas ir 
K. Stelmokas, iždin. Antanas 
Šartvytis, tvarkos dabotojas 
K. Baltrušaitis, rašt. J. žida- 
navičius, korespondentas M. 
Mikolaitis.

Nutarta šaukti visuotinį 
Vyrų Apaštalavimo sąjungos 
susirinkimą gruodžio 17 d. 
po sumos, par. salėje. Į jį 
kviečiami visi parapijos vy
rai. Turėsim labai svarbių 
pasikalbėjimų, bus plačiai 
paaiškinta, kas yra Apašta
lavimo sąjunga.

Mūsų parapijoj ši sąjunga 
pradėta tik šiais metais or
ganizuoti. Pradėta tik su 13 
vyrų, o dabar jau yra apie 60 
narių. Vis daugiau ir daugiau 
randasi susipratusių vyrų.

Brangūs vyrai, pirmyn į 
garbingą tikslą! Žygiuokime, 
petys į petį, nepaisydami pa
šaipų ir paniekinimų. Tesu- 
iiiimiiiiuiiiiniiiiniiimiiiininnHiiiimnnmunmniimaiiHM

skamba mūsų lūpose Vyrų 
Apaštalavimo šūkis: „Te
ateina Tavo Karalystė”. Ati
duokime savo širdį mūsų Va
do širdžiai. Mes Kristui pri
klausom. Esame Jojo nuosa
vybė.

Visi parapijos vyrai pra
šomi dalyvauti gruodžio 17 
d. po sumos, par. salėje. Pa
aukokime vieną valandą!

Vyrų Apaštalavimo S-ga.

Angelų Karalienes 
Parapija

Švč. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo Novena gausiai lan
koma. Mūsų parapijos mo
ters ypač nepabūgo nei pras
to oro, nei šalčio, kuris da
bar vargino mūsų apylinkę. 
Kun. Mešlis, S. J., kiekvieną 
rytą ir vakarą gražiais pa
mokslais suteikė daug žinių 
iš dvasinio gyvenimo.

Gruodžio 8 d., — šiandien 
vakare iškilmingais mišpa
rais bus baigiama novena.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
šį sekmadienį, gruodžio 10 d., 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Visi 
vyrai turėtų prisidėti ir sy
kiu eiti prie Dievo stalo. Po 
mišių bus susirinkimas, ku- 
rin kviečiami visi parapijos 
vyrai ateiti ir prisirašyti.

Daug vyrų, nežinia dėl ko, 
gėdijasi ateiti ir prisirašyti 
prie šios draugijos. Vyrai, 
dabar yra gera proga prieš 
Šv. Kalėdas prisirašyti ir lik
ti geru Kristaus kareiviu. 
Lauksime.

„Amerikos” bazaras bus 
šeštadienį ir sekmadienį 
gruodžio 9 ir 10 dienomis, 
mūsų parapijos salėje. Apy
linkės parapijų draugijų vei
kėjai pasirengę visus svečius 
priimti ir duoti progos lai
mėti įvairiausių dovanų.

Ateikite ir parsitikrinkite.

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
pirm. M. Putinienė nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie 
lapkr. 25 d. pagelbėjo kuge
lio balių sėkmingai pravesti. 
Ji dėkoja visoms darbinin
kėms, aukotojams ir atsilan
kiusiems.

Baliuje daug dirbo Pana- 
tauskienė, B. Adomaitienė, 
Stravinskienė, Dulkienė, Pa- 
žereckienė, Janušienė, Bal
čiūnienė, Vizbarienė, Pliop- 
lienė.

Draugija sausio 7 d. turės 
kitą pramogą.

MIRĖ TEREBEIZIENĖ

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

j politika- 
j-fiksrese. Entere

Office

REIKIA RŪBAMS RŪŠIUOTI

DARBININKŲ-KIŲ

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

Smulkmenas sužinosit kreipdamies i JONĄ 
VALAITĮ:

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF 
AMERICA, INC., WAREHOUSE

Lapkr. 17 d. Maspethe mi
re Juozapina Terebeizienė, 
61 metų. Palaidota lapkr. 20 
d. Šv. Jono kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios.

Paliko vyras Juozapas, sū
nus Aleksandras karo tarny
boje, trys dukters (Kotryna 
namuose, Marijona Bujaus- 
kienė, Veronika Vaškienė), 
du žentai, marti, anūkė, se
sutė Ona Bivainienė (Water
bury), brolis A. Bunis (New 
Yorke) ir kiti giminės.

Pažįstami velionės šeimai 
reiškia užuojautos.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems dalyvavusiems a. a. 
Juozapinos Terebeizienės, 
mylimos žmonos ir motinos, 
šermenyse. Dėkojam parapi
jos kunigams už dvasinį pa
tarnavimą, visiems ypač už 
Šv. mišių aukas ir gėles. Ačiū 
grab. S. Aromiskiui, kurio 
įstaigoje velionė buvo pašar- 
vuota, už malonų patarnavi
mą.

J. Terebeiza ir šeima

SUŽEISTI KARIAI

101 Grand St. Brooklyn, N. Y.
EVergreen 8-6203

st. Serž. Walter Dykas, 
Dunkirk, N. Y.

Leonardas Tanis, Pater
son, N. J.

Leit. John šurkus, Hart
ford, Conn.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

0ešė, kad rū
ta ir jos komi- 
Jįietuvos „už-

1 
tovų 
nutar 
R. St 
lioti ]

4 būti pasau
ki Maskvos su- 
> galės vestiEVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkta!
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš | 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE j" negali Vesti

Tel.
į užsienio politi-

nena Kremliaus 
valdoma sovieti-

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

^kiškos politi
ni ano kiekvie- 
jjiis žmogus. Tą

LAIŠKAS REDAKCIJAI

„Gerbiamasis:
„Jūsų korespondentas, ra

šydamas apie Moterų Vieny
bės 10-ties metų Jubiliejaus 
parengimą pareiškė, kad Juo
zas Tysliava, nieko nekvie
čiamas, pasirodė scenoje ir 
pasakė kalbą.

Šis pareiškimas yra netei
singas ir labai maloniai pra
šom šią klaidą atitaisyti, nes 
p. Tysliava buvo kviestas pa
sakyt kelis žodžius šiam pa
rengime per mūsų Rengimo 
Komisijos pirmininkę.

Gražiai 
straipsnį ir 
atjautimą 
darbams.

Jus gerbiančios
„Moterų Vienybė”

M. Strumskienė
Rengimo komisijos pirm.”

uzdėkuojame 
taip simpatišką 
mūsų labdaros

Red. prierašas: „Amerika” 
visada yra pasiruošus atitai
syti netikslumus ar „netei
singumus”. Todėl mielai de
dame p. Strumskienės laišką, 
tačiau turime pastebėti, kad 
mūsų korespondentas savo 
aprašyme („A”., lapkr. 24 d. 
numery) nebuvo parašęs, 
kad p. Tysliava, „nieko ne
kviečiamas, pasirodė sceno
je”. Korespondentas buvo pa
rašęs, kad „V-bės” redakto
rius scenoje pasirodė „nie
kur neskelbtas, programoje 
nepažymėtas”.

NAUJI RITERIAI

Šv. Grigaliaus Didžiojo or- 
deno riteriais šv. Tėvas Pi
jus XII pakėlė septynis 
Brooklyno katalikus, įvertin-

PARDUODAMA

Williamsburghe 3 šeimų 
mūrinis namas, 17 kambarių, 
šilima. $3,500.00. Įmokėti 
800 dol.

3 šeimų, mūrinis, atskirai 
statytas, 15 kambarių. Kai
na $1,500.00.

Richmond Hill sekcijoj, 2 
šeimų, mūrinis, šilima, gara
žas. $7,500.00.

Kreiptis telefonu:
REpublic 9-1506.

H STagg 2-1454
| F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTORIAI
S Atlieka mūrinių namų sienų iš- 
M lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 
įj vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.3

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

gi atžvilgiu 
įįi patvirtina P.damas jų darbus katali 

reikalais.
Nauji šv. Grigaliaus 

čiai yra šie: Dr. Thom 
Brennan, Jos. P. C 
Charles J. Dodd, „The 
let” red. Patrick Scaįjarijoje būda- 
Dr. Th. A. McGildrick, 
jas Michael F. Walsh 
H. Farley.

MINĖJO VARDIN

—
-jis Lietuvoje 
■įų valstybės 
rįieigų. Dar mo

so slaptoje komu- 
uacijoje, sieku-

- - - - - - - - - - - sa ja atėję čekis- 
Gruodžio 2 d. buvo su jjlaisvę ir nepri- 

Kotrynai Navick ^otomskis bu- 
T"“1 g sovietinės Lie

tuj Maskvą.

ta
gyv. Ozone Park, vardii 
gimtadienio minėjimo 
moga. Ją slapta, ?
suruošė Magd. Jasulait

Svečių buvo apie 30. 
gramą vedė K. Dumb 
Buvo daug kalbų.

Su Yorkan. Čia 
prastu tarnauto
ms net sekreto-

Geri, pigūs, natosni 
mai. ______ ______
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, ka 
ko prašo. Apdraudžiu ( 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastun 5kerimas gali 
ptrainmmlnimiiB iw 

Real Estate Insuranįhn"?
496 Grand St., Brooklyn,

Tel. EVergreen 7-167

. _ r—pau.
i. Gerose vietose. P , £ F 

□olat vadinamas

as Sovietų tar
ings tampa ,,au- 

’ttpubiikos” už- 
hlo ministeriu!

komiškumu” ir

Clement Voketa
Advokatas

41-40 —74t h St r

Jackson Heights, N.

1 Stettinius, nau- 
ta Sekretorius, 
® šešių pagelbi- 

5-^0 Archibald 
Kongreso knygi- 
M ano karo vė
tai buvo nepa
togiausia dėl 
&ish kai kur bu
omas radikalu, 

bendrakelei-
NEwtown 9-5972

1 senato užsienio 
^sėdyje, senato- 

• ^klaustas, Mac- 
pasisakė: 
^griežtai prieš 
Ž Aš visados ko- 
’I šioje salyje.

Saugok Savo A
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiurę ji iš jį bį kurioje 
AKINIAI prieinamiaus & kurioje aš gy- 
kainomis pagal jų rūši

SI Įstaiga Įsteigta prieš 40

parei 
riaus: 
mas 1 
vietų

1

Hono 
The J 
Wash

Sir:

the C 
on Di 
best1 
new (

statei 
peopl 
of th 
rectlj 
ahini 
count

ly wa

statei 
of th, 
thuar 
are p 
cupie 
dicta!

1 
views 
the fi

Loi 
tos a 
pareil 
balsų 
je. 1 
Chun 
kodėl 
draug 
kų vj 
voja 
jamw 
kilčių

lus, f 
gos k 
riaus;

kijojt 
gariji 
lavija 
pasoc 
vo pi 
miją, 
Latvi 
nenoi

Jei 
būrin 

o o o w —i —~ nių i
Stenger & Sten . kurs visiši 

'ta nedvipras-ismūg
OPTOMETRISTAS

894-398 Broadway, Brooklyn,j

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti

KASDIEN
Patogi Vieta

Su MOTERIMS
didelis

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS
411 Grand 

Brooklyn, N

ZEID

HAvemeyer 8 -

avė:65 - 23 GRAND
Maspeth, N. Y.

įsakymo, Mac- 
klausimų ne-

pasisako prieš 
r 2 
butiniam ra-
5^ būti įta-Į įsi 

daug 
( ,bada 

i • skris 
Mie tokią pa- vio | 

kurioje lios. 
pR blokavimų-Imi 
psiiiometune- kraš 
rvindo. Europoje | mun 
r4® kam su kuoįener 
ptait karo už- grie: 

Hnagtinių Tautų 
rjtamkimo, ku-

1 sys
Rnis Maskvoje 
‘tancūzijos ir So-]08€ 

Pagalbos 
nedaug kuo P .

Prieškarinės su- į111 
pačių valsty-

vadovybė sku- Gal 

užtikrin- 
Europoje jei' 

ki bent labai

rajoje ir Grai-|nn

[Marton Oaks

se 
čio
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