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a pranešė, kad ru- 
omenės ir jos komi- 
imtos Lietuvos „už- 
omisaru” paskirtas 
Rotomskis. Šis pas- 
turėtų, pagal Sovie- 

agandą, būti pasau
kiu, kad Maskvos su- 
į Lietuva galės vesti 
kišką užsienio politi-
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corespondentas, ra- 
apie Moterų Vieny- 
s metų Jubiliejaus 
į pareiškė, kad Juo- 
ava, nieko nekvie- 
asirodė scenoje ir 
ūbą.

uškimas yra netei- 
labai maloniai pra- 
aidą atitaisyti, nes 
a buvo kviestas pa- 
s žodžius šiam pa- 
>er mūsų Rengimo 
pirmininkę.

dėkuojame už 
ir taip simpatišką

mūsų labdaros

ros valdoma sovieti- 
publika” negali vesti 
[savarankiškos politi- 

iausiai žino kiekvie- 
danuj. Evoj antis žmogus. Tą 
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įrašas: „Amerika” 
pasiruošus atitai- 

dumus ar „netei- 
Todėl mielai de- 

rumskienės laišką, 
me pastebėti, kad 
įspondentas savo 
\,A”., lapkr. 24 d. 
nebuvo parašęs, 
diava, „nieko ne- 
, pasirodė sceno- 
ondentas buvo pa- 
„V-bės” redakto- 
e pasirodė „nie
ktas, programoje 
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otomskis Lietuvoje 
jęs jokių valstybės 
ojo pareigų. Dar mo- 
seminarijoje būda- 

yvavo slaptoje komu- 
>rganizacijoje, sieku- 
panaikinti Lietuvos 
ausomybę. Kai 1940 
tuvą užplūdo Sovietų 
kai su ja atėję čekis- 
iaužė laisvę ir nepri- 
ybę, Rotomskis bu
stas „sovietinės Lie- 
atstovu į Maskvą.
ietuva pateko į vo- 

kupaciją, Maskva at- 
Į Rotomskį į Sovietų 
atą New Yorkan. Čia 
ro paprastu tarnauto- 
rėdamas net sekreto- 

itulo. Važinėjo po lie- 
komunistų šaukiamus 
s, sakydamas prakal- 

s čia komunistų spau- 
uvo nuolat vadinamas

Amsterdam, N. Y. — šio miesto lietuvių draugijų ats
tovų komitetas gruodžio 10 d. turėjo susirinkimą, kuriame 
nutarė pasveikinti naująjį Valstybės Sekretorių, p. Edward 
R. Stettinius, Jr. Sveikinimo telegramą pasirašyti buvo įga
lioti pirm. Ant. Lukšis ir sekr. Sadie Kisel.

Telegramoje yra pažymėtas pasitenkinimas Stettiniaus 
pareiškimu apie išlaisvintų tautų teisę pasirinkti savo vy
riausybę ir pasakytas pageidavimas, kad panašus pareiški
mas būtų padarytas ir Sovietų Sąjungos adresu, kiek So
vietų elgsena liečia Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Amsterdamo lietuvių sveikinimo tumys yra toks:
Honorable Edward R. Stettinius, Jr.
The Secretary of State 
Washington, D. C.
Sir:

The Committee of Lithuanian-American Societies of 
the City of Amsterdam, New York during its session held 
on December 10th, 1944 voted to extend felicitations and 
best wishes to you on the occasion of your assumption of 
new duties.

The Committee was very pleased with your recent 
statement regarding the opportunities for the liberated 
peoples to elect their Governments without an interference 
of the occupying military authorities. This statement di
rectly effected the situation in Italy and Greece but gave 
a hint of the policy favored by our Government in liberated 
countries.

We feel that the Soviet Government should be similar
ly warned in unequivocal terms to respect the sovereignty, 
selfgovernment, and democratic institutions of neutral 
states presently under the occupation of the armed forces 
of the Soviet Union. We have in mind the republics of Li
thuania, Latvia, and Estonia where the Soviets reportedly 
are pursuing the policy of deliberate annihilation of oc
cupied peoples and the installation of totalitarian puppet 
dictatorships.

This moment, we feel, is very opportune to restate the 
views of the Government of the United States concerning 
the future of the Baltic States.

: " ' ■;;

Kun. Juozas A. Karalius, 
Shenandoah, Ha., lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, Kunigų Vienybės Centro 
pirmininkas, gruodžio 21 d. 
sulauksiąs 25 metų kunigys
tėje sukakties. (jPlačiau apie 
Jubiliatą antrame puslapy
je).

ŽUVĘ KARIAI

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

Edvardas Grisaitis iš Lau
rel Run, Pa.

Vincas Šernauskas iš Bal
timore, Md.

Antanas Žilionis iš Pitts
burgh, Pa.

Petras Zapkus iš Chica- 
gos, III.

Juozas Kubis iš Chicago, 
Ill.

Al. Vainoras iš Pittsburgh, 
Pa.

Fredrikas Griciūnas iš 
Philadelphia, Pa.

AMERIKOS ARMIJOS EINA PIRMYN

Washington. — Amerikos 
didieji bombonešiai B-29 
gruodžio 12 d. puolė japonų 
sostinę, Tokio miestą, net ke
turis kartus. Kiekviename 
puolime dalyvavo nedaug 
bombonešių, bet Tokio radi
jas pranešė, kad nuostoliai 
buvo nemaži. Vokiečių radi
jas pranešė, kad didelis skai
čius Tokio gyventojų jau iš
kraustytas į kitas gyvena
mas šalies vietas. Tokio mie
stas ypač kenčia nuo gaisrų. 
Vien tik gruodžio 12 d. iš 
Tokio turėjo išsikraustyti 
20,000 gyventojų. Pirmoje 
eilėje iškeliami pasenę, vai
kai, ligony s.

Gruodžio 13 d. Amerikos 
oro plieniniai paukščiai vėl 
skraidė virš Japonijos, šį 
kartą bombarduotas Nago
jos miestas, kuriame yra ja
ponų aviacijos didžiosios 
dirbtuvės. Bombarduoti ir ki-

ti taikiniai Honšu saloje, pa
čioje svarbiausioje japonų 
teritorijos saloje. Japonų 
pranešimu, Honšu saloje į- 
vairias vietas gruodžio 13 d. 
bombardavo apie 80 didžiųjų 
skraidančių „tvirtovių”.

Amerikos spaudos atsto
vai Saipano saloje patvirtino 
japonų pranešimus apie Hon
šu salos bombardavimą.

Nagojos miestas turi 1,- 
300,000 gyventojų. Tai vienas 
iš labiausiai padegmų mies
tų, nes iš 316,000 namų tik 
apie 770 yra mūriniai.

Nesisekė japonams ir Fi
lipinų salų fronte, kur Leyte 
saloje generolo MacArthur 
daliniai sėkmingai išlipo ja
ponų užnugaryje ir atkirto 
per 40,000 japonų. Be to, 
Leyte salos vienoje įlankoje 
nuskandinti keli transportai 
ir nušauta apie 50 priešo lėk
tuvų, gynusių japonų laivus.

n

ai eilinis Sovietų tar
as staiga tampa „au- 

ės respublikos” už- 
į reikalų ministeriu! 
iiaivus sutvėrimas gali 
jo „autonomiškumu” ir 

nkiškumu”?

ard R. Stettinius, nau- 
alstybės Sekretorius, 

iš savo šešių pagelbi- 
pasirinko Archibald 

ish, Kongreso knygi-
, rašytoją, ano karo ve- 

. Jo adresu buvo nepa- 
|ų žodžių daugiausia dėl 

MacLeish kai kur bu- 
pšaukiamas radikalu, 

JjdKiifkomunistų bendrakelei-

■fėšajame senato užsienio 
ijos posėdyje, senato- 
Clark paklaustas, Mac- 
taip pasisakė: 
esu labai griežtai prieš 

Jimizmą. Aš visados ko- 
prieš jį šioje šalyje.

su prieš jį bet kurioje 
menėje, kurioje aš gy- 
au.”

► šio pasisakymo, Mac- 
daugiau klausimų ne- 

ilaukė. Žmogus, kurs 
i ir atvirai, nedvipras- 
žodžiais, pasisako prieš 

imizmą, negali būti įta- 
amas kraštutiniam ra
ižine.

CHURCHILL TURI PASITIKĖJIMU
Londonas. — Anglijos tau

tos atstovų rūmuose buvo 
pareikšta nepasitenkinimo 
balsų dėl padėties Graikijo
je. Ministeris pirmininkas 
Churchilll plačiai paaiškino, 
kodėl šiandie Anglijos kariai 
drauge su konstitucinės grai
kų vyriausybės daliniais ko
voja prieš kairiųjų vadovau
jamus sukilėlius. Graikų su
kilėliai, turėdami anksčiau 
iš Sąjungininkų gautus gink
lus, panoro prievartos ir jė
gos keliu pakeisti graikų vy
riausybę, kurią sudaro kelių

kijoje. Rusija apglėbė Bul
gariją, Rumuniją ir Jugos
laviją, tvirtinasi Vengrijoje, 
pasodino dalyje Lenkijos sa
vo pakalikus, apkarpė Suo
miją, o apie laisvę Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai ir kalbėti 
nenori.

Jei taip viskas vystysis be 
būtinų atmainų, demokrati
nių idėjų žmonija susilauks 
visiškai neužtarnauto naujo 
smūgio.

partijų atstovai. Sukilimo 
priešaky yra komunistai.

Churchill pasisakė už tei
sę graikams pasirinkti vy
riausybę, bet jis pareiškė ko
vosiąs prieš tokias priemo
nes, kurios nesuderinamos 
su laisva žmonių valia. Jis 
pareiškė, kad demokratija 
nėra tai kokia gatvės prosti
tutė, kurią gali užpulti koks 
apsiginklavęs valkata.

Po Churchillio kalbos, par
lamentas išreiškė jam pasi
tikėjimą.

Darbo ministeris, Emest 
Bevin gruodžio 13 d. kalbėjo 
Darbo partijos metiniame 
susirinkime. Jis pareiškė vi
siškai sutinkąs su Churchil
lio vedama politika. Bevin 
pasakė, kad Britanijos im
perija negali atsisakyti nuo 
savo pozicijų Viduržemyje.

kraštuose 
Tai kelia 
vargų ir

Paryžius. — Dvi Amerikos 
armijos šios savaitės vidury
je tęsė naikinimą vokiečių 
saužudystės dalinių atspa
rumo.

Pirmoji armija ėjo pirmyn 
palei Roer upę, prisiartinda
ma Dueren tvirtovės.

Septintoji armija perėjo 
rytinį Prancūzijos kampą, 
prisiartindama Siegfriedo į- 
sitvirtinimų linijos.

Pirmoji armiją, yra apie 20 
mylių į pietvakarius nuo

Vokiečiai paskelbė ginsią 
Budapeštą iki paskutinės jė
gos. Jie įsakė miesto gyven
tojams apsiginkluoti ir kovo
ti dėl savo sostinės.

Berlyno pranešimu, gruo
džio 12 d. apie 1,000 vokiečių 
lėktuvų buvo išlėkę kovai 
prieš rusus.

Austrų sostinėje, Vienoje, 
padėtis labai rimta. Jos 
kryptimi eina kiti rusų dali
niai. Į Vieną esą atbėgusių

GENEROLAS OMAR N. BRADLEY — 
AMERIKOS PULKŲ EUROPOJ VADAS

Amerikos lauko pul- 
(ground forces) Euro- 
Visuomenei jo vardas 
nepažįstamas. Bet jis 
gerai žinomas karei-

Koelno miesto, šiame fronte apie 500,000 asmenų iš Veng-
vokiečiai“labat padidino savo 
atsparumą, čia vokiečiai iš
statė savo naują tankų divi
ziją, kuriai vadovauja gen. 
Manteuffel, Bizertės kauty
nių generolas.

Septintosios Armijos dali
niai prasiveržė į Settz, esantį 
15 mylių į pietvakarius nuo 
Karlsruhe.

rijoš'Tr čekoslCVaktjOsl

Ambasad. Hayes 
Atsistatydino

Rusai Kaunasi
Jau Budapešte

Londonas. — Pranešimas 
iš Maskvos gruodžio 13 d. 
skelbė, kad Budapešto, veng
rų sostinės, likimas jau esąs 
rusų kariuomenės rankose ir 
malonėje. Rusų tankai pasie
kė Budapešto priemiesčius, o 
pats miestas yra lengvai pa
siekiamas rusų artilerijos 
šūvių.

“AMERIKA”—PUIKI KALĖDŲ DOVANA

os kalbos apie tokią pa
inę organizaciją, kurioje 
tų valstybių blokavimų- 

odo, bent šiuo metu ne
daug pagrindo. Europoje 
r dairomasi kam su kuo 

i, nelaukiant karo ūž
tos ir Jungtinių Tautų 
lamoj o susirinkimo, ku- 

umatė Dumbarton Oaks 
ferencija.
tomis dienomis Maskvoje 

yta Prancūzijos ir So- 
tarpusavio pagalbos 

is, kuri nedaug kuo 
laši nuo prieškarinės su- 
ties tarp tų pačių valsty-

ancūzijos vadovybė sku- 
Veikti, norėdama užtikrin- 

ncūzijai Europoje jei 
lemiantį, tai bent labai 
tbų vaidmenį. Anglija 
riai budi Italijoje ir Grai-

Išlaisvintuose 
daug neramumo, 
badas, išgyventų 
skriaudų atgarsiai, tarpusa
vio grumtynės, siekimas ga
lios. Sunkia žmonių padėti
mi skubiausiai naudojasi 
kraštutinės grupės, ypač ko
munistai. Pas juos daug 
energijos, ryškus planas, 
griežtos priemonės.

Atrodo, Europos ateities 
veidas ir siela daug priklau
sys nuo to, kur pakryps 
Prancūzija ir Italija. Abie
jose šiose valstybėse šiandie 
gyviausios visuomenės yra 
pasidalinusios tarp komunis
tų ir krikščionių demokratų. 
Ir pas vienus, ir pas kitus 
yra didelės žmonių masės. 
Gal net keli būsimi mėnesiai 
pasakys, katra grupė abiejo
se valstybėse turės lemian
čios įtakos.

Gal esame naujų ideologi
nių kovų išvakarėse.

Kalėdų švenčių išvakarėse, kos” prenumerata apdovano- 
renkant savo artimiesiems 
kalėdines dovanas, neverta 
perdaug varginti savęs. La
bai lengva pasakyti, kokia 
dovana yra geriausia.

Laikraštis, lietuviškas — 
katalikiškas laikraštis, yra 
viena geriausių dovanų. Tai 
dovana, kuri kasdien per iš
tisus metus primins jos at
siuntė ją.

„Amerika” yra toks laik
raštis, kuris yra viena bran
giausių dovanų. Jau vienuo
likti metai „Amerika” eina 
labai tvarkingai. Nė vienos 
savaitės ji nepraleido nelan
kiusi savo skaitytojų.

„Amerika” — praktiškiau
sia dovana Kalėdų šventėms. 
Ji kaštuoja tik 3 dol., o 
džiaugsmo, malonumo, įdo
miausių ir naudingiausių ži
nių teikia labai gausiai.

Atsiminki savo artimuo
sius Kalėdų šventėse, apdo
vanodamas juos metine „A- 
merikos” prenumerata.

Mes čia norime pažymėti, 
kad šiomis dienomis „Ameri-

jo: brooklynietis St. Valaši- 
nas — savo marčią Bingham- 
tone, maspethietis Gab. Ma
tusevičius — savo švogerį B. 
Naginį Day tone, Ohio; Marė 
Mažeikienė, gyv. Ozone Park, 
— savo gerą draugę Roz. Dir- 
žienę, Juozas Avižonis — sa
vo motiną, V. Vaičiūnienė — 
savo giminaitį Baltimore j e.

Washington. — Prof. Carl
ton Hayes, Amerikos amba
sadorius Ispanijoje, pasitrau
kė. Jo vieton prezidentas 
Roosevelt parinko Norman 
Armour, buvusį Amerikos 
ambasadorių Argentinoje.

Hayes dažnai buvo puola
mas komunistų bendrakelei
vių, kaip generolo Franco 
pataikautojas. Bet tikrovė 
yra visai kitokia. Ambasa
dorius Hayes, būdamas Ispa
nijoje, daug laimėjo Sąjungi
ninkų naudai. Jo pastango
mis, Franco atšaukė ispanų 
„mėlynąją diviziją”, kuri ko
vojo vokiečių fronte prieš 
Rusiją. Sumažinta prekyba 
su Vokietija. Ispanijoje duo
ta daugiau spaudos laisvės. 
Tanžyre uždarytas vokiečių 
konsulatas.

Carlton Hayes, prieš tap
damas ambasadorium, buvo 
istorijos profesorium Colum
bia universitete. Jis yra pla
čiai žinomas katalikas moks
lininkas.

Žiemos Audros 
Padariniai

Gruodžio 12 d. rytuose nuo 
Kanados iki Georgia valsty
bės siautė žiemos audra su 
dideliu vėju ir sniegu. New 
Yorko miestas išvengė ir 
sniego ir stipraus vėjo, bet 
Buffalo, Rochesterio ir Sy
racuse miestuose iškrito 
sniego nuo 12 iki 14 colių gi
lumo. Daug traukinių žymiai 
vėlinosi.

Tą dieną įvairiose vietose 
nelaimėse žuvo apie 60 as
menų.

metų. Jis baigė West Point 
Akademiją 1915 m. Būdamas 
ten jis pasižymėjo sporte. 
Jam patinka golfas, medžiok
lė ir žuvavimas. Kada jis pa
vargęs ir nori pamiršti dar
bą, jam patinka lošti korto
mis ir išrišti matematikos 
problemas. Jis turi puikią at
mintį. Kada nutaria ką dary
ti, jis niekad nepakeičia sa
vo nusistatymo.

Jis niekad nesikarščiuoja. 
Savo karininkus atsargiai iš
renka ir jiems duoda pilną 
valią. Jis britams irgi patin
ka. Jo vyrai jį vadina 
„Doughboys’ General”.

Bradley pirmas paskyri
mas buvo Washington vals
tybėj. Iš ten buvo perkeltas 
į Arizoną, netoli Meksikos. 
Išbuvo Arizonoj iki 1917 m., 
kada grįžo į Washingtoną. 
1918 m. jis buvo profesorius 
South Dakota State College. 
Sekančius ketverius metus 
jis profesoriavo West Point. 
Vėliaus pats mokėsi Infantry 
School, Fort Benning, Geor
gia. Jo pirmas užjūrinis pa
skyrimas buvo Havajų salo
se. 1927 m. buvo viršininku 
National Guard and Reserve.

Grįžęs į Ameriką Bradley 
įstojo į Command and Gene
ral Staff School, Fort 
Leavenworth, Kansas. Jis 
domėjosi taktika. Tapo Ge
neralinio štabo Karo Depar
tamente galva. Už trejų me
tų buvo Fort Benning Infant
ry School viršininku.

Bradley buvo pirmas savo 
klasės (toj klasėj buvo gen. 
Eisenhower) gavęs brigados 
generolo laipsnį. 1942m. jis 
lavino pulkus Louisianoj.

Po Sicilijos kovų, trum
pam laikui jis buvo grįžęs į 
Ameriką. Gen. Bradley vado
vauja mūsų pulkams Prancū
zijoj. Jis pasitiki savo ka
riais, o jo kariai pasitiki 
juom. (Common Council).

&

' .J

Generolas Omar Nelson 
Bradley buvo Eisenhowerio 
šiais metais paskirtas vado
vauti 
kams 
po j e. 
buvo 
buvo
viams Šiaurės Afrikoj, ku
rie jam tarnavo. Jo pasiseki
mai Afrikoj jam padėjo gau
ti šį paskyrimą. 1943 m. 
Bradley buvo Gen. Eisen
howerio pagelbininkas Šiau
rės Afrikoj. Kada Amerikos 
antrasis korpusas kovėsi Tu- 
nisijoj, jis buvo paskirtas 
prie gen. Patton, tankų eks
perto. Frontai pasikeitė nuo 
lygumos į kalnus. Patton bu
vo paskirtas į Siciliją.

Bradley vadovybėje garsu
sis kalnas 609 buvo užpultas, 
ir priešas buvo nustumtas li
gi Bizerte. Pagarsėjusio Af
rikos korpuso vokiečių gene
rolas paprašė kautynių pa
liaubos dėl sąlygų. Generolo 
Bradley atsakymas buvo 
„besąlyginis pasidavimas”. 
Daugiau negu 25,000 belais
vių buvo paimta. Kartu su 
britų pulkais amerikiečiai 
užėmė Bizertę ir Tunisiją.

Gen. Aleksander, anglas, 
kuris vadovavo tam žygiui, 
generolui Bradley pareiškė 
šiuos žodžius: „Gerai atlik
ta... Jūsų korpusas puikiai 
pasirodė, ir aš reiškiu padė
ką visiems jūsų karininkams 
ir kareiviams.”

Kalbėdamas apie žygį, 
Bradley atsakė: „Ginklai ir 
artilerija gali būti kuo ge
riausi, bet pėstininkai nus
tatė kovos eigą. Pėstininkai 
sutinka priešą ir jį sunaiki
na.”

Iš Šiaurės Afrikos ir an
trojo U. S. Korpuso gen. 
Bradley perkeltas į Siciliją.

Gen. Bradley yra gimęs 
Missouri valstybėje. Jis da
bar yra 51 metų. Jo tėvas mi
rė, kada jis buvo tiktai 13

į)

VANDUO SENKA

PERGALES DARŽELIAI

LIETUVAI PAŠALPOS FONDO PARODA

New Yorko miesto van
dens rezervuarai senka. To
dėl miesto Vandens komisi- 
jonierius mėgina surasti 
Long Island kur nors naujus 
vandens šaltinius.

Gruodžio 15, 16 ir 17 d., penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį, Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo sandėlis bus 
atdaras visuomenei nuo 8:30 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Sandėlyje bus parodyta, kaip paruošiami atsiųsti rūbai, 
kaip sudaromi siuntiniai Lietuvos žmonėms. Be to, bus me
dicinos instrumentų ir vaistų paroda.

Sandėlio durys bus atdaros visiems, kurie domisi Lie
tuvos žmonių šelpimu.

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. sandė
lio adresas yra 101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

J. V. Žemės Ūkio Departa
mentas paskelbė apžvalgą, iš 
kurios matyti, kad šiais me
tais buvo auginama netoli 18 
ir pusės milijono Pergalės 
Darželių ir tikimasi, kad dar
želių auginimas bus tęsiamas 
ir per 1945 metus.

• „Amerikos” Bazaro už
baiga bus šį sekmadienį, An
gelų Karalienės par. salėje, 
nuo 4 vai. popiet.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KUN. J. KARALIAUS SUKAKTIS

Šių metų gruodžio 21 d. sukanka lygiai 25 metai, kai 
kunigu įšventintas kun. Juozas A. Karalius, dabartinis She
nandoah, Pa., Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas, Kuni
gų Vienybės centro pirmininkas, Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto pirm, ir daugelio kitų organizacijų pareigūnas.

Garbusis Jubiliatas gimė 1889 m. vasario 4 d. gražio
joj Dzūkijoj, kur praleido vaikystės dienas. Atvykęs į Ame
riką, mokėsi Šv. Marijos kolegijoj, Šv. Karolio seminarijoj 
Overbrook, Pa., Katalikų Universitete, Washington, D. C. 
Kunigu įšventintas 1919 metų gruodžio 21 d.

Pirmoji jo paskyrimo vieta buvo — Šv. Kazimiero, Phi- 
ladelphijoj, par. vikaras. Iš ten vyko klebonu į Coaldale, 
Pa., o po to į Minersville, Pa.

1929 m. spalių mėn. 30 d. Philadelphijos arkivyskupas, 
kardinolas Dougherty, paskyrė kun. J. Karalių klebonu į 
Shenandoah, kur jo laukė dideli darbai. Iš pradžių kelias 
buvo labai sunkus. Parapijoje šeimininkauti norėjo „ko- 
mitečninkai, kurie nesiskaitė su Bažnyčios santvarka. Bu
vo daug ginčų, net bylų teismuose. Užkulisyje maišėsi Baž
nyčios priešai, tikėdamiesi šio to sužvejoti, bet visa tai 
nugalėta, ir nuo 1937 m. vidurio prasidėjo nauja gadynė.

Atėjęs į Shenandoah, kun. J. Karalius, tuojau rūpinosi 
įsteigti parapijos mokyklą. Nežiūrint depresijos laikų, kun. 
J. Karaliui pavyko įsteigti mokyklą, kurioje kasmet mokosi 
po 300 mokinių. Be to, prie mokyklos veikia ir vaikų dar
želis. Šv. Jurgio parapija yra viena iš didžiausių lietuvių 
parapijų Amerikoje. Jos bažnyčia ypač įdomi tuo, kad jos 
vidaus išpuošimas dvelkia lietuvių liaudies meno motyvais. 
Bažnyčia atnaujinta 1938-40 m., po 1938 m. kovo 1 d. gais
ro, kurs buvo sniankinęs bažnyčios stogą ir vidų.

Kun. Juozo A. Karaliaus veikla siekia labai plačiai už 
Shenandoah ribų. Jis dirbo ir dirba visose Amerikos lietu
vių katalikų centralinėse organizacijose. Jau treji metai 
iš eilės yra Kunigų Vienybės pirmininku. Yra buvęs dva
sios vadu keliose organizacijose.

Kunigų Vienybės priešaky būdamas, kun. Karalius at- 
liko labai daug įžymių darbų Lietuvos ir jos žmonių gyni- 
me." Jis visą laiką buvo Kunigų Vienybės Lietuvai Šelpti 
Komisijoje, kuriai šiandie jis ir vadovauja.

Kun. J. Karaliaus širdies gerumą yra patyręs mokslus 
einantis jaunimas i? Lietuvoje ir Amerikoje. Įvairiomis 
premijomis jis yra paskatinęs daugel studentų Amerikoje 
dirbti žurnalistikoje, knygų vertime, turiningų straipsnių 
rašyme. Jam nuoširdžiai rūpi lietuviškosios kultūros palai
kymas ir ugdymas, todėl ir matome jį Kultūrinio Instituto 
priešakyje.

Kun. J. A. Karaliaus nepaprastas uolumas prisiimtų 
pareigų srityje uždega ir skatina jo bendradarbius. Lietu
vos nepriklausomybės gynimo ir lietuvių tautos gyvybės 
sargybos byloje jo nuopelnai ypač dideli. Šiandie dar per 
anksti apie tai viešai kalbėti. Amerikos lietuvių istorija tai 
atitinkamai atžymės.

Mums čia rūpėjo nors keliais žodžiais prisiminti kun. 
Juozą A. Karalių, tą šviesią asmenybę, kilnų kunigą, tau
rų lietuvį, sulaukusį 25 metų sukakties kunigystėje.

Mūsų nuoširdus sveikinimas ir linkėjimas: telaimina 
Dievas jį gausiomis malonėmis, tegu leidžia jam netrukus 
sulaukti laisvos Dzūkijos, laisvos visos Lietuvos, kuriai jis 
taip daug dirbo, dirba ir dirbs.

Bendravimas. Suvienytas 
maldos jėga yra patvirtinta 
paties mūsų Viešpaties žo
džiais: „Aš dar jums sakau: 
jei du iš jūsų susitars žemė
je kurio nors dalyko melsti, 
bus jiem dviem padaryta ma
no Tėvo, kurs yra danguje.” 
Ir tuojaus jiems išaiškina, 
kodėl taip yra: nes kame du 
ar trys susirinkę Mano var
du, ten Aš esu jų tarpe.

Ką, tatgi, besakyti apie 
maldavimo vertę, kai ne vien 
du ar trys, bet per trisde
šimts penki milijonai žmo
nių iš vieno savo prašymais 
kreipiasi į Jėzaus Širdį! Net 
paprastuose dalykuose, kur 
yra vienybė, ten yra galybė! 
Visur pastebime žmones jun
giantis, kad, tokiu būdu, ga
lėtų pasiekti, ko nori. Mato
me darbininkų sąjungas ir 
bendroves jų reikalams ap
saugoti.

Bendravimas yra taip pat 
galybės šaltinis ir antgamti
niuose dalykuose, kaip žemiš
kuose užsiėmimuose. Pavie
nės maldos vaisiai pasirodo 
ne tokie dideli, kaip bendro
sios. Kuo daugiau rankų 
spaudžia dalbą, tuo didesnė 
jos jėga.

Maldos Apaštalavimo ga
lybės trečias šaltinis yra — 
Vienybė su Švenčiausia šir

dimi. Mūsų sielų pašventini
mas ir mūsų pajėga gelbėti 
bei tobulinti kitų sielas pri
klauso nuo to, kaip artimai 
veikiame su Dievu, Jo dar
bą dirbdami, mes esame vien 
įrankiai Dievo rankose. Dar
bui atlikti įrankis vienui vie
nas yra bejėgis. Plunksna 
negali rašyti, jei rašytojas 
nelaiko jos rankoje; vargo
nai negali groti, jei vargoni
ninkas neprideda pirštų prie 
klavišų.

Maldos Apaštalavimo tiks
las bei vaisiai yra mūsų su
sivienijimas su švenčiausia 
Širdimi. Kaip tas įvyksta, ši 
sąjunga siūlo mūsų uolumui 
tokius dalykus, kurie yra Jė
zaus širdžiai svarbūs; siekia 
padaryti Jo reikalus mūsų 
reikalais. Padidina mūsų 
pamaldumą prie švenčiausio 
Sakramento; traukia dažnai 
priimti Šv. Komuniją. Ragi
na mus sujungti savo maldas, 
darbus ir kentėjimus su Jė
zaus maldomis, darbais ir 
kentėjimais, žodžiu, visame 
mūsų antgamtiniame gyveni
me veda mus arčiau prie 
Švenčiausios širdies, iki, pa
galiau, galim sykiu su Apaš
talu sakyti: „Esu gyvas, ta
čiau jau nebe aš, bet yra gy
vas manyje Kristus”.

Iš „žvaigždės”

1886 m., jis tapo pirmu jos 
prezidentu. Jam politika ne
patiko, kaip ir valdymas. Jis 
tikėjo, kad tik savo pastan
gomis unijos galėjo sulaukti 
pastovios naudos.

Matthew Woll, emigrantas 
iš Luxemburg©, gimė 1888 
m. Woll atvyko į Ameriką 
1891 m. Jis buvo Internatio
nal Photo Engravers unijos 
pirmininku per daugel metų. 
Nuo 1929 m. yra vienas iš 
veikliausių Amerikos Darbo 
Federacijos vadu.

Daniel J. Tobin, Interna
tional Brotherhood of Team- 
stors, Chauffeurs, Stablemen 
and Helpers prezidentas, gi
mė Airijoj 1875 m. ir čion 
atvyko 1890 m. Jis tos orga
nizacijos prezidentas nuo 
1907 ir viceprezidentas A- 
merican Federation of Labor 
nuo 1935. Nors griežtai sto
vi prieš CIO, Tobin tiki į dar
bo vienybę.

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI BALF PRAN
;pos srity dirbančių 
Tj organizacijų AnJau anksčiau šioje vietoje buvo su džiaugsmu i 

dėkingumu paminėta, kad gerieji „Amerikos” bičiuliu yra daugiau negu 
Brooklyne nutarė suruošti „Amerikos” Bazarą. žinia j. Apie 50 tokių org 
apie tai pasklidus ir už Brooklyn© ribų, „Amerikos j atstovų New Y( 
skaitytojai iš daugelio vietų pradėjo siųsti savo linkę a reguliarūs pasit 
jimus ir dovanas.

„Amerikos” bazaras jau buvo dvi dienas, gruodži

DARBO VADAI EMIGRANTAI

MALDOS APAŠTALAVIMO GALYBE
Gruodžio 3 d. savo gyva

vimo šimtmečio sukaktį mi
nėjo Maldos Apaštalavimo 
Sąjunga, šia proga čia per
spausdiname apie Sąjungą ir 
jos veikimą keletą ištraukų 
iš jos mėnraščio „žvaigž
dės” :

Didi yra Maldos Apašta
lavimo sąjungos galybė. Pa
žvelkime į Jėzaus Širdį, kaip 
į dieviškosios meilės židinį 
Altoriuje. Prašykime malo
nės, kad Viešpats duotų 
mums suprasti, iš kur Mal
dos Apaštalavimas semia sa
vo jėgas.

Pirma, — Maldos Apašta
lavimo galybės pirmas šalti
nis yra — malda. Daugelis 
katalikų nežino, kokią jėgą 
jie turi maldoje. Senovėje 
vienas mokslininkas, nuste
bintas didelės buomo jėgos, 

'sušuko: „Duokite man dal
bą, ir aš išjudinsiu pasaulį.” 
Kas jam buvo vien vaizduo
tės sapnas, kiekvienam mū
sų yra duota savyje įvykdy
ti. Malda yra mums tokia ga
linga dalba, kad ja mes gali
me pajudinti ne mūsų gy
venamą žemę, bet patį pasau
lio Sutvėrėją.

Maldoje mums yra, tar
tum, perduota Dievo visaga
lybė. Pats Dievas, Jo neklai
dingas žodis ir jo prižadėji
mai. yra toji atspara, ant ku
rios dedame maldos galingą 
dalbą. Malda gelbstim save 
ir kitus. Malda galime ne 
vien savo nemirtingas sielas 
išganyti, bet taipgi atlikti 
garbingą apaštalavimo dar
bą. Tampame dieviškiausių 
Viešpaties veiksmų įrankiais, 
būtent, prisidedame prie ki
tų žmonių sielų gelbėjimo ir 
tobulinimo.

Per maldą šventieji buvo 
šventi, ir nuveikė nuostabius 
darbus dėl Kristaus. Reikia 
tik paskaityti Pranciškaus 
Ksavero, Pranciškaus Sale
ziečio, Vincento Pauliečio gy
venimus, ir mes tai puikiai 
suprasime. Mes irgi galime 
stengtis panašiai darbuotis. 
Taigi, nereikia stebėtis Mal
dos Apaštalavimo nuostabia 
galybe. Juk matome jo veiki
mo vaisius. Ši sąjunga var
toja maldą, kaipo įrankį. Ir 
taip ji yra gavusi savo var
dą — Maldos Apaštalavimas.

Maldos Apaštalavimo ga
lybės antras šaltinis yra —

Praėjusiuose prezidento 
rinkimuose daug buvo kalba
ma apie Amerikos organi
zuotus darbininkus ir Politi
nį Akcijos Komitetą. Nepai
sant žmonių nusistatymo, 
priekaištai apie „svetimša
lius” ne vietoj ir visiškai ne- 
amerikoniški. Dauguma A- 
merikos publikos nekreipė 
dėmesio į tuos užmetimus.

Didelis skaičius Amerikos 
darbo gabiausių viršininkų 
yra ir buvo vyrai „svetimos” 
kilmės. _ * . r .

Nestebėtina, bet girtina, 
kad iš kitur atvykę padarė 
tokį svarbų indelį judėjimui, 
kuris taip tipingai ameriko
niškas ir taip artimai jungia
si su žmonių teisių pažanga.

Praeitame šimtmetyje 
dauguma 37 milijonų emi
grantų, kurie atvyko į Jungt. 
Valstybes, buvo darbininkai 
ir davė svarbų elementą A- 
merikos darbui. Lengva su-

gimė

prasti, kad iš jų tarpo išsi
vystė tiek daug svarbių va
dų.

Gal vienas iš geriausiai ži
nomų ir gabiausių darbo va
dų, kuris turėjo didžiausią 
įtekmę, buvo Samuel Gom- 
pers. Jis buvo vienas iš įstei
gėjų, ir iki jo mirties 1924 
m., American Federation of 
Labor prezidentas.

Samuel Gompers
Londono prasčiausioje daly
je, 1859 m. Jo tėvas gamino 
cigarus, .buvo^ojandųjy^ų 
kilmės. Samuel buvo tik 13 
m., kada jo tėvas su visa šei
ma atvažiavo į Ameriką. 
Jaunasis Samuel irgi dirbo 
tėvo darbą, gamino cigarus. 
Pradėjo organizuoti darbi
ninkus. Buvo labai gabus. Į- 
steigdamas stiprią unijos or
ganizaciją, jis pradėjo kovo
ti prieš gaminimą cigarų na
muose, ir kitus blogumus. 
Kada Amerikos Darbo Fede
racija buvo suorganizuota

md.

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

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

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

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

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

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

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

Sidney Hillman gimė Lie
tuvoje 1887 m. Jis lankė žy
dų seminariją. Dalyvavo ru
sų revoliucijos judėjime ir 
buvo priverstas išbėgti iš ša
lies. Vos 20 m. amžiaus jis 
ėjo dirbti Hart, Shaffnor & 
Marx Kompanijoj, Chicago- 
je, kartu su emigrantais iš 
daug kitų šalių. Dalyvavo 
garsiame 1910 „streike”. Jis 
sumanė „Impartial Arbitra
tion” planą, kuris lošė tokią 
svarbią rolę pagerinti gyve
nimo sąlygas drabužių in
dustrijoj.

1915 m. jis buvo išrinktas 
pirmuoju Amalgamated Clo
thing Workers of America 
pirmininku. Jo vadovybėje 
unija pastatė kooperatyvius 
namus New Yorke, įsteigė 
darbo bankus New Yorke ir 
Chicagoje, įvedė visokių pa
gerinimų.

Hillman padėjo organizuo
ti CIO ir jis yra svarbiausias 
dalyvis tos organizacijos vei
kimuose. Karču su William S. 
Knudsen, danu, jis buvo Of
fice of Production Manage
ment karo pirmose dienose.

Kitas svetur gimęs darbo 
vadas, kuris žymiai prisidėjo 
prie Amerikos darbo judėji
mo, yra David Dubinsky.

Dubinsky gimė Lenkijoj 
1892 m. Pradėjo dirbti kaipo 
kepėjas savo tėvo kepykloj. 
Dubinsky pasipriešino prieš 
nežmoniškas sąlygas ir ca
rizmą. Buvo ištremtas į Si
birą. 1911 m. atvyko Ameri
kon. čia jis tapo moteriškų 
drabužių kirpėju. Jo gabu
mai organizavimui padėjo 
jam greitai kilti unijų dar
buose. Jis tapo vicepreziden
tu International Ladies Gar
ment Workers unijoj 1922 
m. Sekertorius - iždininkas 
1929 m., pagaliau—preziden
tu nuo 1932 m. Kada komu
nistai 1926 m. bandė užval
dyti uniją, Dubinsky juos 
sutramdė. Jis ir pasiliko 
griežtu komunizmo priešu. 
Dubinsky visada bandė įves
ti vienybę tarpe CIO ir Ame
rican Federation of Labor. 
Jis puikiai sutvarko visą uni
jos darbo veiklą.

International Ladies Gar
ment unija savo darbais, dar
bininkų sveikatos priežiūra, 
darbininkų apdrauda, ne tik 
padėjo šimtams tūkstančių 
emigrantų ir jų vaikams, bet 
ir konstruktyviai prisidėjo 
prie bendro Amerikos gyve
nimo.

(Bus daugiau)
Common Council

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

Pijus XI

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

kuriuose ir BALF įs 
preigūnams tenka

9 ir 10, Angelų Karalienės par. salėje. Jis buvo gausia Sias . orSamzac 
lankomas, bet kadangi dar liko daiktų, tai gerieji bą $ imc^tonum _ 
zaro darbininkai susitarė bazaro užbaigimą atidėti tre A®encaū Council 
čiai dienai. Taigi, bazaro paskutinė diena bus šį sekma jteer Agencies for^ 
dienį, gruodžio 17 d.

Čia mes su giliu dėkingumu tęsiame sąrašą drat 
gijų ir asmenų, kurie atsiuntė savo paramą „Amerikos 
bazarui. Jie labai nuoširdžiai vertina savo laikraštį i 
rūpinasi jo stiprinimu:
Pranciška ir Juozas Mocejūnai, Rochester, N. Y. 10.0 
Antanina ir Simonas Pažereckai, Maspeth, N. Y.
Moterų Sąjungos 24 kuopa, Brooklyn, N. Y. 
Petras Mačiuliaitis, Belleville, N. J.
Magdalena Brangaitienė, Brooklyn, N. Y. 
R. Baliauskas, Chicago, Ill. 
Vincas Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y.
Šv. Monikos Našlių draugija, Brooklyn, N. Y. 
Rose Krakauskas, Nutley, N. J.
V. Vyšniauskienė, Maspeth, N. Y. 
Kazys ir Elena Vilniškiai, New Haven, Conn.
L. R. K. S. A. 134 kuopa, Brooklyn, N. Y. 
Juozapina Gražienė, Brooklyn, N. Y.
Marijona ir Povilas Rusai, Port Washington, N. Y. 3.0 
George Yesaitis, Brooklyn, N. Y.
M. Karpienė, Maspeth, N. Y. 
E. Urbelienė, Brooklyn, N. Y. 
Agota Sniečkus, Waterbury, Conn. 
M. Karinauskienė, Waterbury, Conn. 
Juozas Kovas, Rochester, N. Y. 
V. Beganskas, Brooklyn, N. Y. 
Juozas Vastūnas, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. Yakupčionis,, Brooklyn, N. Y. 
A. Zaveckas, Cambridge, Mass. 
Juozas Sidabras, Astoria, N. Y. 
Andrius Kaulis, New York, N. Y. . 
Marijona Papečkis, Paterson, N. J. 
J. Milišauskas, Maspeth, N. Y.
Uršula Varneckienė, St. Albans, N. Y. 
Lionė Juodytė, Brooklyn, N. Y. 
Simonas Cerebiejus, Maspeth, N. Y. 
U. Janušienė, Brooklyn, N. Y.
E. Yuskus, Kearny, N. J.
T. Balčiūnaitė, Newark, N. J. 
Mrs. B. Vaškevičius, Newark, N. J. 
Mrs. P. Yermak, Detroit, Mich. 
Miss Frances Kadzis, Woodhaven, N. Y. 

. M. Uždavinienė, New Britain, Conn.
Anthony Chernalis, Paterson, N. J. 
P. Svirskas, Haverhill, Mass.
M. Zagreckienė, Hoboken, N. J. 
Mrs. A. Kurauskas, Brooklyn, N. Y. 
P. Mažeika, Philadelphia, Pa. 
Juozas Pliauskas, Bayside, N. Y. 
Kun. Ig. Valančiūnas, Philadelphia, Pa. 
J. J. Rickis, Rochester, N. Y.
A. Kundrotas, Philadelphia, Pa. 
Juozas Morkūnas, Brooklyn, N. Y. 
Jonas Butkus, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. E. Zajilskis, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. E. Vaicekauskas, Woodhaven, N. Y. 
Joseph Kscenaitis, Bronx, N. Y. 
A. J. Klimaitis, Bridgeport, Conn.
J. Prakapas, Newark, N. J. 
A. Bulava, Philadelphia, Pa.
U. Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y. 
Juozas Jokubavičius, Paterson, N. J. 
Peter Bogachunas, Maspeth, N. Y.
F. Zeller, New York, N. Y. 
E. Ponelienė, Newark, N. J. 
Sofija Lušienė, Waterbury, Conn.
V. Amšiejus, Cleveland, Ohio.
Mrs. V. C. McCaskey, Woodhaven, N. Y. 
Eva Masonis, Brooklyn, N. Y.
Viktorija Sidarienė, Brooklyn, N. Y. 
Silvestras Girnius, Maspeth, N. Y. 
Ona Stagniūnienė, Brooklyn, N. Y. 
J. B. šečkus, Philadelphia, Pa. 
Rozalija Juršienė, Linden, N. J. 
.V Banaitis, Nesconsit, N. Y.
Joseph Venslauskas, New York, N. Y. 
M. Damarodienė, Brooklyn, N. Y. 
Kun. A. Pažereckas, Brooklyn, N. Y. 
Grace Katilius, Brooklyn, N. Y.
H. Brusack, Maspeth, N. Y. 
Mrs. James J. Thomas, Delmar, Del. 
M. Rimkienė, Brooklyn, N. Y.
Marijona Kuzmickienė, Elizabeth, N. J. 
Ona Stero, Woodhaven, N. Y. 
Ona Markūnienė, Bayonne, N. J.
A. Dutkus, Maywood, N. J. 
Antoinette Dzwankiene, Westmoreland, N 
A. Pranskietis, Elizabeth, N. J.
M. Vizbarienė, Brooklyn, N. Y. 
A. Černiauskas,, Brooklyn, N. Y. 
Korp. Kont. Petrulis, Maspeth, N. Y. 
A. Stakėnienė, Ozone Park, N. Y.
A. Rabikauskas, Maspeth, N. Y. 
P. Augustinas, Maspeth, N. Y.
B. Paulauskienė, New York, N. Y. 
V. Žilinskas, Brooklyn, N. Y.
A. Lapinskas, Brooklyn, N. Y. 
A. Bushmen, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. M. Michaels, Ridgewood, N. Y. 
S. Lazaunikienė, Great Neck, N. Y. 
Marijona Shambarienė, Waterbury, Conn. 
S. Wolmer, Brooklyn, N. Y.
O. Barbšienė, Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau)

American Council

Service. Jos iniciat 
-pūčiuose šalpos org 
' susirinkimuose pi 
odos subendrinti ša' 
Racijų veiklą.
Prancūzijai dirbai 

s organizacijų atst 
10.0 įėjo, kad Ameri] 
10.0 j 18 šalpos įsta 

jajai šelpti. Prieš 
ifto panašiai buvo i: 
į tautomis, kol vai 

5.0 j jų šalpos įsta: 
5.0 oliuoti ir patarė ve 
3.0 įjungti ar subendr 

jzams prisidėjus 
iii, pereina ir jos ša 
ii į Amerikos vald 
itas vėžes, kurie 
jame. Tiesioginiai, 
alijantų kariuon 

•tesirūpina Prancūz 
ai. Frontui slenkam 
parkai atsistatant 
bus pavesta orgar

5.0
5.0
5.0

5.0
5.0
5.0
4.0

3.0 
3.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.(
2.0 
2.(

! American Counci 
Mr Agencies for 
Service stengiasi 

2X teikiamą paran 
2X as pasaulio va] 

sudaryti kategori 
xtus: tremtiniams, 
ims, kūdikiams ši 
:ems reikalams.
vėl savo keliu bus 
ota apygardomis.
:os reikalais rūpi 
pizacija — UNR 
vadovybėje buvo 
as ir įvyko rūbams 
šdavos — visoje A 
surinkta trys mi

2.0 
2.0 
2.( 
2.0 
2.0
2.0 
2.0 
2.0

l.(
l.(

l.( 
l.( 
1.0

tos, panašios mūši 
rijai tikybinės ir 
rganizacijos savo v 

1 ‘J ūiko penkiolika mi 
/J aro rūbų. Matyd 

i ir tikybinių orgai 
iarbą, davusį daug 
is vaisius, valdži 
‘ė šalpos organizai 
jot aprengti nuo l 
tėjusius, o UN1 
izacijai pavesti

l.( 
l.( 
1.0 
l.(

L
1:

11 — ~

ĮPDU ŠVE
AVO VARGti.o

l.C
1.0 ILF RŪBŲ VAJU
IX gruodžio 5 d. pr 
IX i BALE sandėliui 
IX St, Brooklyn 1 
IX i® darbininkai 
IX ipavo, o švarii 
IX i rankine spai 
IX i Gruodžio 5 d. 
IX šiai užsakytą, 

elektros jėgą 
Sydrolic presą. 
!bus žymiai pa 

Naujai mašinai į 
ha pastiprintoi 
its jos motoras 
J 3 arklių jėgos 

l-^|i šviesai teikti n;

silpnesnė jėga. K 
skaitysite, Jūsų

1.0
1.0

l.(
IX

| rūbai bus spa

1.
1.
1.
1.
1.0

1.
1.
1.

TVARKING] 
SIEMS!

atsidži 
i atsiųstais g 

Jų siuntėjams g; 
®e! Rūbų skirs 
if paruošėjams t 
darbą, taupo ir 
l, svarbiausia, g< 

tikslui: par 
h reikalingiems.

1.
1.
1.0
1-OĮ ^NEIŠMESK

-£ 0( tebėra daug 
nešvarių rūbi

1.0
1.01

įl ir blogai įpak 
^ams paruošti i 
idėti daug darbi 
tada tik galvoti,



KOS” BAZARO
;io-December 15, 1944 AMERIKA

BALF PRANEŠA VISUOMENEI
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klpos srity dirbančių di
lių organizacijų Ameri- 
| yra daugiau negu ma
la. Apie 50 tokių organi- 
Įjų atstovų New Yorke 
feta reguliarūs pasitari- 
I kuriuose ir BALF įstai- vajus visų numatomas ruoš- 
Ipareigūnams tenka da- ti 1945 metų pavasarį. Kai 
|ut. Šias organizacijas kurie miestai rūbus ir dabar 
|ngti iniciatorium yra renka visiems, o paskui pro- 
I American Council of 
Įunteer Agencies for Fo- 
jn Service. Jos iniciatyva 
fetančiuose šalpos organi- 
|jų susirinkimuose priei- 
Evados subendrinti šalpos 
hnizacijų veiklą.
I Prancūzijai dirbančių 
los organizacijų atstovų 
tiškėjo, kad Amerikoje 
tia 18 šalpos įstaigų 
■ncūzijai šelpti. Prieš me- 
llaiko panašiai buvo ir su 
Imis tautomis, kol valdžia 
įdėjo jų šalpos įstaigas 
Įtroliuoti ir patarė veiki- 
I sujungti ar subendrinti. 
Įncūzams prisidėjus prie 
lantų, pereina ir jos šalpos 
įalai į Amerikos valdžios 
fiestas vėžes, kuriomis
■ einame. Tiesioginiai, ta
ll, alijantų kariuomenė 
I tebesirūpina Prancūzijos 
■imu. Frontui slenkant to- 
I tvarkai atsistatant ir 
Įpa bus pavesta organiza- 
|ms.
|he American Council of 
lunteer Agencies for Fo- 
ln Service stengiasi su- 
Ipuoti teikiamą paramą į- 
Įrioms pasaulio valsty- 
Įqs, sudaryti kategorinius 
Įritėtus: tremtiniams, pa
leliams, kūdikiams šelpti 
■kitiems reikalams. Toji 
Įpa vėl savo keliu bus su
muota apygardomis, 
talpos reikalais rūpintis 
■organizacija — UNRRA. 
I vadovybėje buvo pa- 
Bbtas ir įvyko rūbams va
li Išdavos — visoje Ame- 
loje surinkta trys milijo- 
Isvarų rūbų. Valdžios in- 
jpiotos, panašios mūsų or- 
■izacijai tikybinės ir šal- 
I organizacijos savo vaju- 
Isurinko penkiolika milijo- 
■svarų rūbų. Matydama 
mos ir tikybinių organiza-
■ darbą, davusį daug di- 
Krius vaisius, valdžia ir 
inatė šalpos organizacijas 
Ireigot aprengti nuo karo 
Beatėjusius, o UNRRA 
fiaaizacijai pavesti juos 
■tinti.

Daugelio šalpos įstaigų rū
bų vajai baigėsi, daugelio 
pratęsiami arba organizuo
jami. BALF rūbams vajus 
pratęstas ir vykdomas pilnu 
tempu. Milžiniškas rūbams

porcionaliai išdalo. Ruošia
majam bendram vajui žada 
gelbėti UNRRA ir net nu
matoma gauti pagalbos iš 
National Planing Organiza
tion.

UNRRA skelbimų vedėjas 
Mr. Williams renka medžia
gą, norėdamas patirti, kas 
vyksta šalpos reikalingose 
valstybėse ir stengiasi suži
noti, kokios toms valstybėms 
pagalbos reikia, šiam darbui 
numatoma ir talka iš Office 
of War Information.

Šalpos darbe Amerikoje 
dabar yra įsikinkusių apie 
20,000,000 žmonių. Didžiosio
se šalpos organizacijose, kaip 
Russian War Relief, kuriems 
skiriama per metus $8,000,- 
000, apmokamų darbininkų 
dirba net 3,300. Šimtais dir
ba graikų, italų, britų, po 
mažiau lenkų, jugoslavų, če- 
koslovakų, kinų, prancūzų ir 
kitų tautų fonduose. Jų vedė
jams algos mokamos regulia
riai po $6,000, $5,000 per me
tus iki 2,000 žemesniesiems 
tarnautojams.

Jauniausia šalpos įstaiga 
yra mūsų, lietuvių BALF. Jo
je darbininkų tėra tik po ke
lis raštinėje ir sandėlyje.

Mūsų sandėlys 101 Grand 
St., Brooklyn 11,. N. Y., iki 
gruodžio men. 1 d. veikdamas 
tik per vieną mėnesį gavo 
per 70,000 svarų rūbų, supir
ko reikiamas mašinas ir įran
kius rūbams apdirbti, plačią
ją Ameriką aprūpino įvairia 
literatūra ir patarimais kaip 
rūbus rinkti, paruošti ir pa
siųsti. Mūsų centras 19 West 
44th St., New York 18, N. Y. 
iki gruodžio 1 d. jau turėjo 
įsteigtų ar steigimosi stadi
joje arti šimto skyrių.

Mūsų greitas augimas sėk
mingas del to, kad visa Ame
rikos lietuvi j a, kuriai rūpi 
lietuvių tautą šelpti, dideliu 
pasišventimu gelbsti kilniam 
šalpos darbui.

kariniais laikais. Ir gaudavo. 
Tuo labiau jie laukia mūsų 
pagalbos dabar.

APSIMOKA PIRKTI IR 
SIŲST.

Žinantieji reikalo svarbą, 
net surenka pinigų ir nuper
ka naujų rūbij ir pasiunčia 
mums. Kiekviena krautuvė ir 
sandėlys turi žmoniškumo 
jausmą ir turi rūbų, kuriuos 
visada gali labai pigiai par
duoti. Mums ypač trūksta 
vaikučiams rūbų ir avalynės.
PIRKIM IR DOVANOKIM

ŠVENČIŲ PROGA
Artinasi šventės. Kiekvie

nas tikisi būti atmintas. Ti
kisi mūsiškiai Lietuvoje. 
Pirkdami dovanėlę saviš- 
kiems čia, nupirkite dovaną 
ir saviškiams Lietuvoje. 
Nors jų prieš šventes jie ne
gaus, bet gaus po švenčių. 
Juk apsidengti reikės ir po 
švenčių. Pirkta Kalėdoms 
dovana — rūbas ar batai — 
tinka ir Velykoms! Tad, 
.džiaukimės, kad turime gali
mybės duoti, o nereikia pra
šyti. Džiaukimės, kad turime 
leidimą vajų ilgai pratęsti. 
Džiaukimės, kad bent šiuo 
būdu galime saviškiams gel
bėti.

Kokios tik pagalbos, pata
rimų ar informacijų trūksta, 
ar norite mums duoti, kreip
kitės tiesiog į sandėlį. Mūsų 
centralinė raštinė užversta į- 
vairiais kitais darbais. 
Mums reikia rūbų Lietuvai, 
Jūs rūbų turite ir norite pa
aukoti. Mes turime visas 
priemones juos paruošti. Ra
šykit, telefonuokit ar kreip
kitės į

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 

Warehouse
101 Grand Str. 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203

DAUGIAU GYVENTOJŲ

Valstybės žinių rinkimo 
biuras pranešė, kad šių me
tų liepos 1 d. Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse gyvento
jų buvo 138,100,874, įskai
tant ir karius.

Per paskutinius ketverius 
metus Amerikos gyventojų 
skaičius padidėjo 6,400,000.

LĖKTUVŲ NELAIMĖS

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
DIDELI KARO PASKOLŲ 

RĖMĖJAI

William C. FitzGibbon, Iž
do Karo Finansų Skyriaus 
tautinių organizacijų vicedi
rektorius, sako, kad virš 10 
milijonų asmenų, sudarančių 
48 grupes šios šalies svetur- 
gimių piliečių, yra nupirkę 
karo bonų už šimtus milijo
nų dolerių vertės. W. C. Fitz
Gibbon pareiškė įsitikinimą, 
kad tautinės grupės ir vėl pa
rodys savo ištikimybę pasi- 
rinktajai tėvynei, nuoširdžiai 
paremdamos šeštąją Karo 
Paskolą.

„Kiekvienas mano atsišau
kimas į bet kurią minėtųjų 
48 grupių, bonų pirkimo rei
kalu, susilaukdavo jautraus 
pritarimo,” pasakė W. C. 
FitzGibbon, „todėl aš esu įsi
tikinęs, kad ir šio, šeštojo 
Karo Paskolos Vajaus, metu 
jos investuos paskutinį dole
rį į karo bonus.”

Tautinės grupės, susikon
centravusios tokiuose mies
tuose, kaip New York, Pitts
burgh, Čikaga, Detroit, Buf
falo, Cleveland ir San Fran
cisco, varė ir tebevaro labai 
įtemptą bonų pardavinėjimo 
darbą.

W. C. FitzGibbon paaiški
no, kad bonų platinimo dar
bas yra visos Amerikos gy
ventojų, nepaisant jų kilmės, 
pastanga, todėl neskelbiama 
kiek kuri grupė atskirai nu
pirkusi yra bonų. Atrodo, 
kad labiausiai paplitęs yra 
Laisvės laivų pirkimo būdas. 
Yra manoma, kad bonų pla
tinimui labai padeda senti
mentali mintis, kad Laisvės 
laivais gabenama medžiaga, 
taip labai reikalinga išlais
vinimui ir atsistatymui dau
gelio Amerikos piliečių tė
viškių. Manoma, kad ši min
tis yra atsakominga dėl to
kio tautinių grupių prisi
dėjimo, kad sugebėta jų pi
nigais nupirkti net 75 Lais
vės laivus, po du milijonus 
dolerių kiekvienas, šalia to, 
jų pinigais nupirkta dar šim
tai kovos lėktuvų, bombone
šių, laivų ir džypsų.

naudosime. Aš tikiuosi susi
lauksiąs gerų vaisių, nors, ži
noma, yra gana sunku šiuo 
metu pasiekti kiekvieną ka
rį, kai esame kontakte su 
priešu tokiame plačiame 
fronte.

„Bet kuriuo atveju, aš 
nuoširdžiai tikiu, kad sekan
ti Karo Paskola praeis grei
tai ir, žinoma, mes bandysi
me čia atlikti savo dalį.

Būsiu dėkingas, jei Tams
ta painformuotum Preziden
tą, kad mes visomis priemo
nėmis paremsime vajų.”

f :
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MOKĖSIME ILGAI 
KARO IŠLAIDAS

Mums visiems žinoma, kad 
iki karo laimėjimo dar toli, 
ir gal praeis mėnesiai, me
tai ar dveji, iki mūsų kari
nės pajėgos laimės pergalę, 
dėl kurios taip narsiai kovo
jo. Mūsų priešai Europoje 
yra atkaklūs kovotojai, o ir 
Japonijos dar neužgulėme 
pilnomis jėgomis.

Net ir tuo atveju, jei per
galė ateitų rytoj, kurį laiką 
prieš mus dar stovėtų didelė 
pareiga apmokėti, maitinti, 
aprengti ir gydyti savo ka
rius, nes demobilizaciją nej- 
monoma įvykdyti staiga.

Tad, kad darbas eitų sklan
džiai iki pat galo, mes visi 
esame prašomi visomis išga
lėmis paremti šeštosios Ka
ro Paskolos vajų.

PATARIMAI KURUI
SUTAUPYTI

APSIIMA IŠPILDYTI KARO 
BONŲ KVOTAS

Ife
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AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO
ŽURNALAS

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

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

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

judėjimą.
„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

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

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

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

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

*>") ’ A A A O

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

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

ALEDV ŠVENTĖSE ATSIMIKIME 
SAVO VARGSTANČIUS BROLIUS

Gruodžio 7 d. Omahoje nu
krito tik ką pasikėlęs armi
jos transportinis lėktuvas. 
Lėktuvas sudužo ir sudegė.

Nelaimėje žuvo 14 asmenų.

BALF RŪBŲ VAJUS
[Iki gruodžio 5 d. prisius
imus BALF sandėliui, 101 
hnd St., Brooklyn 11, N. 
L rūbus darbininkai rūšia- 
I), grupavo, o švariuosius 
pūdė rankine spaudimo 
lašina. Gruodžio 5 d. gavo
me seniai užsakytą, ilgai 
liktą, elektros jėgą varo-

Hydrolic presą. Juo 
Irbas bus žymiai paspar- 
ptas. Naujai mašinai įjung- 
| reikia pastiprintos jė- 

nes jos motoras rei- 
Wauja 3 arklių jėgos. Pa
tai šviesai teikti naudo- 
Hta silpnesnė jėga. Kai šį 
litą skaitysite, Jūsų siun- 
Įbnieji rūbai bus sparčiau 
Puošiami.

KKUI TVARKINGIE
SIEMS!

Begalime atsidžiaugti 
hrkingai atsiųstais gerais 
ta Jų siuntėjams garbė! 
jojame! Rūbų skirstyto
ms ir paruošė jams taupo 
«ą, darbą, taupo ir išlai- 
K Bet, svarbiausia, gelbsti 
gausiam tikslui: paruošti 
tas jų reikalingiems.

RIME, NEIŠMESKIME! 
pet dar tebėra daug kliū- 

gavus nešvarių rūbų, su
kusių ir blogai įpakuotų, 
tas rūbams paruošti reikia 
* pridėti daug darbo, pi- 
tar tada tik galvoti, kiek

jais ilgai bebus galima žmo
nėms vilkėti. Dar blogiau— 
gavus visai netinkamus vil
kėti rūbus. Jeigu, sakykim, 
tokius rūbus drįstume pa
siųsti į Lietuvą, tie žmonės 
turėtų tą patį padaryti, ką 
Jūs patys galite padaryt na
mie, nepridedami persiunti
mo išlaidų. Tad, dar kartą 
prašome: siųskite tokius rū
bus ir avalynę, kuriuos Jūsų 
broliai ir sesės galės vilkct ir 
avėt. Duokit ne tai, kas rei
kia išmesti, bet kas galima 
naudoti. Siųsdami rūbus tu
rėkit minty, kad siunčiate 
nelaimingiesiems apdengti, 
apsaugoti nuo šalčio, nuo vė
jo, nuo ligų. Mes jiems siun
čiame rūbus del to, kad jų 
Lietuva neturi, o mes visi A- 
merikoje visko turime per
daug. Duokime kas atlieka.

AMERIKOJE RŪBAI PI
GIAU ATSEINA

Pagal žmonių uždarbį ge
rais, prieškariniais laikais 
rūbai, ne tik Lietuvoje, bet 
visoje Europoje buvo bran
gesni net kelis kartus, negu 
Amerikoje, čia mes vyriš
kam kostiumui — siutui įsi
gyti turime dirbti savaitę 
laiko, ir dar lieka pinigo ki
tiems reikalams. Tokį siūtą 
įsigyti gerais, taikos laikais, 
Europoje, reikėjo dirbti visą 
mėnesį laiko. Dėl to rūbų iš 
mūs laukė žmonės ir prieš-

KRAUJO PLAZMOS 
NEPARDUODA!

Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas Basil O’Connor sa
ko, kad nėra jokios teisybės 
paskleistose paskalose, kad 
Raudonasis Kryžius parduo
da kraujo plazmą mūsų gin
kluotoms jėgoms. Nurodyta, 
kad tokio melo tikslas yra 
sumažinti teikimą šios bran
gios medžiagos kovojantiems 
vyrams.

O’Connor sakė: „Tos pas
kalos yra melas ir platina
mos tų, kurie nenori, kad ši 
medžiaga pasiektų mūsų ko
vojančius vyrus.

„Kraujas, kurį daugiau ne
gu 100,000 patriotų aukoja 
kas savaitė Raudonajam 
Kryžiui, yra tuoj pristato
mas Armijos ir Laivyno ati
tinkamam centrui, kur jis, 
pakeistas į plazmą arba su
šaldytas, tuoj išsiunčiamas 
į Europą ir Pacifiką.

„Raudonasis Kryžius ko 
greičiausiai par duoda visą 
kraują Armijai ir Laivynui. 
Ir kaip visiems yra gerai ži
noma, Armija ir Laivynas 
teikia šį kraują arba plazmą 
sužeistiems kareiviams ir jū
reiviams dykai.”

A.R.K.

Karo Finansų Skyrius pra
neša, kad šeštojo Karo Pas
kolos Vajaus metu Čikagos 
vokiečiai amerikiečiai apsiė
mė išpildyti vieno milijono 
dolerių kvotą karo bonais. 
Tą pačią sumą prižadėjo 
austro-vengrai, o italai apsi
ėmė išpirkti bonų už 12 mi
lijonų dolerių.

Arabų grupė, susidedanti 
iš 57 asmenų ir laikoma ma
žiausia tautine grupe Čikago
je, prižadėjo išpildyti 25 
tūkstančių dolerių kvotą.

Bet daugiausiai bonų ap
siėmė nupirkti tos tautinės 
grupės, kurių tėviškės la
biausiai nukentėjo nuo inva
zijos. Lenkai pasižadėjo su
rinkti 21 milijoną, graikai— 
15 milijonų, lietuviai — ke
turis ir pusę milijono ir ju
goslavai — tris milijonus.

Petrolijaus viceadminis- 
tratorius, Ralph K. Davis, 
pataria visomis priemonėmis 
taupyti kūrenamąją alyvą, 
kad ilgiau išlaikytumėm tu
rimąsias atsargas. Patarimai 
yra šie:

1. Nevartoti virtuvinių 
krosnių namų apšildymui.

2. Naudoti kaip galima ma
žiau karšto vandens. Nevar
toti tekančio karšto vandens 
lėkščių ir rankų plovimui. 
Nešildyti ir nenaudoti dau
giau vandens, negu būtina.

3. Šildant namą, uždaryti 
nenaudojamus kambarius.

4. šildyti kambarius židi
nių (fireplaces) kūrenimu.

5. Kad šilima neišeitų pro 
stiklą, įstatyti dvigubus lan
gus ir duris.

6. Aukštų (attic) grindis 
insuliuoti mineralinėmis vil
nomis ir panašiomis medžia
gomis.

7. Kur tk galima, insuliuo
ti namų išorines sienas.

8. Apkamšyti langus ir du
ris, kad nebūtų pūtimo.

NUO SIFILIO NUKENČIA 
40,000 KŪDIKIŲ Į METUS

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

KARIAI PERKA ŠEŠTO
SIOS KARO PASKOLOS 

BONUS

Iždo Sekretorius Morgen- 
thau paskelbė Gen. Eisen- 
howerio laišką, iš kurio ma
tyti, kad, nepaisant to fak
to- jog j° ir j° karių svar
biausias tikslas yra suvary
ti vokiečių pulkus į Reino 
sieną, šeštosios Karo Pasko
los vajus turi didelį pasiseki
mą jo karių tarpe.

Į Prezidento Roosevelto 
ir Sekretoriaus Morgenthau 
laiškus, karo bonų platinimo 
reikalu Europos mūšio are
noje, gen. Eisenhower savo 
lapkričio 14 dienos laišku 
taip atsako:

„Tamstos ir Prezidento 
laišku, Karo Bonų Vajaus 
šiose apylinkėse platinimo 
reikalu, labai plačiai pasi

Paul V. McNutt, Federali
nio saugumo administrato
rius, pareiškė, kad 25 organi
zacijų atstovės kreipėsi į 
krašto visuomenę padėti su
rasti būdų prostitucijai ir ly
tiniam palaidumui sustabdy
ti. Minėtųjų atstovių atsišau
kimas, kviečiantis vieningos 
paramos ir visuomenę ap
šviečiamo vajaus, atspaus
dintas knygelėje „Meet Your 
Enemy-Venereal Desease”. 
Knygelę išleido Federalinė 
Saugumo Agentūra.

Pasiremiant Karinės Prie
volės Įstaigos tyrimais, pa
tirta, kad 1941 metais sifiliu 
užsikrėtusių buvo virš 3 mi
lijonų 200 tūkstančių Ame
rikos gyventojų.

Kasmet nuo sifilio miršta 
vidutiniai 18 tūkstančių žmo
nių. 1

Kasmet sifilis nužudo virš 
30 tūkstančių negimusių kū
dikių, o ta liga užkrėstų 
gimsta apie 40 tūkstančių 
kūdikių.

Nuo sifilio apakusiems bei 
išėjusiems iš proto gydyti 
kasmet išleidžiama apie 41 
mil. dolerių.

OWI.

Gruodžio 17 — šv. Andriejaus par., Philadelphia, Pa.
Gruodžio 18 — šv. Kazimiero par., Providence, R. I.
Gruodžio 19 — Šv. Jurgio par., Bridgeport, Conn.
Gruodžio 20 — Švč. Trejybės par., Newark, N. J.
Gruodžio 21 — Karalienės Angelų par., Brooklyn, N. Y.
Gruodžio 22 — Šv. Jurgio par., Philadelphia, Pa.
Gruodžio 23 — Šv. Kazimiero par., New Haven, Conn.
Gruodžio 24 — Katalikų Universitete, Washington, D. C.

(Kun. J. Prunskis).
Gruodžio 25 — Šv. Kazimiero par., Philadelphia, Pa.
Gruodžio 26 — Šv. Juozapo par., Duryea, Pa.
Gruodžio 27 — švč. Marijos par., Wanamie, Pa.
Gruodžio 28 — šv. Mykolo par., Scranton, Pa.
Gruodžio 29 — Seserų Pranciškiečių Vienuolyne, Pittsburgh.
Gruodžio 30 — Šv. Mykolo par., Bayonne, N. J.
Gruodžio 31 — Šv. Ritos par., Haverhill, Mass.
Sausio 1 — Šv. Kazimiero par., Amsterdam, N. Y.
Sausio 2 — Šv. Alfonso par., Baltimore, Md.
Sausio 3 — Šv. Roko par., Brockton, Mass.
Sausio 4 — Apreiškimo par., Brooklyn, N. Y.
Sausio 5 — Šv. Jurgio par., Brooklyn, N. Y.
Sausio 6 — Nekalto Prasidėjimo par., Cambridge, Mass.
Sausio 7 — Atsimainymo V. Jėzaus par., Maspeth, N. Y.
Sausio 8 — Aušros Vartų par., Chester, Pa.
Sausio 9 — Švč. Marijos par., Kingston, Pa.
Sausio 10 — Apreiškimo par., Frackville, Pa.
Sausio 11 — Šv. Kazimiero par., Plymouth, Pa.

MALDOS APAŠTALAVIMAS
St. Robert’s Hall, Pomfret Centre, Conn.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gruodžio 3 d. MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGA sulaukė

700 Metų gyvavimo sukakties.
Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKCI

JA, trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų vi
sose Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTA
LAVIMO SKYRIAMS IR VISIEMS

"ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ.
kuris prasidėjo lapkričio 1 d. ir užsibaigia sausio 31 d.

Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
tarpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDĖS” 
platinimo darbo.
1. Tas, kuris prisius dvi prenumeratas “žvaigždei”, gaus gražų, 

celiuliodinj paveikslą 4 3/8 colių — 6y2 colių, Jėzaus širdies 
arba Šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. švenč. Juozapo.

2. Už TRIS PRENUMERATAS gaus sterlingo sidabro Pan. švenč. 
stebuklingą medaliką.

3. UŽ PENKIAS PRENUMERATAS galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą 8 colių — 9 % colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. Stebuklingą Pan. švenč. medaliką su sterlingo sidabro len

ciūgu.
4. Už DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:

a. “Kristaus šventojo Veido” paveikslą 10 colių — 13 colių.
b. Perlinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligoninis setą.
d. Kun. Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBĖS ŠAL

TINIS”, 787 pusi.
e. Kun. Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų šaltinis”, 432 pusi.
VISI Į DIDINGA APAŠTALAVIMO ŽYGĮ ŠIRDINGAI KVIE

ČIAME PROMOTORIUS-es, PLATINTOJUS IR VISUS Į ŠIAS 
ŠVENTAS LENKTYNES! MALONĖKITE NAUJAS IR SENAS 
PRENUMERATAS (pažymėdami, kas naujas, kas senas skaity
tojas) NELAUKDAMI SIŲSTI:

"ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJĄ
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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40 VAL. ATLAIDAI

LAIMINGIEJI

Gruodžio 17, 18 ir 19 d., d. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj bus 40 vai. atlaidai. 
Teko patirti, kad atlaidų me
tu žymus pamokslininkas 
kun. J. Kidykas, S. J., jėzui
tas, sakys visus pamokslus.

Pamaldos vakare bus 7:30 
mišparai;- choras, vadovau
jant J. Mickūnui, pamokslas 
ir palaiminimas Šv. Sakra
mentu. Po pamaldų kiekvie
ną vakarą bus klausoma iš
pažinčių, nes per tuos atlai
dus visi nori priimti Šv. Ko
muniją ir pelnyti atlaidus.

Atlaidai bus užbaigti pro
cesija, kuriai jau rengiasi 
mokyklos vaikučiai ir visi 
kiti procesijos dalyviai. 
Šiais metais laukiama daug 
lankytojų bei dalyvių tuose 
svarbiuose atlaiduose.

Mišios rytais bus laiko
mos 5:45; 7; 8 ir 9 vai. suma

UŽ BONŲ PARDAVIMU 
$2,100 DOVANŲ

SUGRĮŽO KARIAI

Neseniai sugrįžo po ilgo 
nesimatymo karys Kazys Ši
maitis, 345 Wolf St. Jis ilgai 
kariavo prieš japonus ir da
bar parvažiavo pataisyti 
sveikatos. Gruodžio 9 dieną 
jo mamytė ir sesutės aplankė 
irparsivežė namo vienai die
nai, po kurios tuoj turėjo 
grįžti toliau gydytis.

Jis buvo susirgęs ir ilges
nį laiką nesveikavo, bet pa
skutiniu laiku pradeda visiš
kai sveikti.

Andrius Sider, 108 Whar
ton St., parvažiavo ilgesnių 
atostogų iš karo fronto ir da
bar ilsisi. Jis bus namie apie 
30 dienų.

Moterų komitetas Karo 
Bonams platinti paskelbė 
varžytynes daugiau karo bo- 
nų parduoti ir laimėti 28 do
vanas sumoje $2,100.00.

Varžytis gali visos orga
nizacijos karo bonams pla
tinti ir turi jau veikti bent 
6 mėnesius prieš laiką. Var
žytynės baigsis sausio 10 d.

Pirma dovana paskirta 
$300.00, kitos po $200.00 ir 
smulkesnės. Negavę dovanų, 
gaus pagyrimo lapus už dau
giau išplatintų karo bonų per 
tą vajų.

Už išpirktus karo bonus 
bus nupirktas submarinas — 
povandeninis laivas.

Girdėti, kad ir P. Antanai
tienė dalyvaus tose varžyty
nėse, nes ji per savo radijo 
programą parduoda nemažą 
sumą karo bonų ir jau yra 
gavusi ir valdžios pagyrimą 
ir kai kuriuos titulus, kaip 
pavienė pardavėja, nemažai 
pardavusi.

LIETUVAITĖS PASIRODĖ

Vabalaitė, Elena Peciukevi- 
čiūtė, Elena Murzaitė, Mil- 
dreda Banytė, Konstancija 
Beniušytė, Stasė Lipčiūtė, 
Emilija Staniškis, Paulina 
Pūkienė, Genovaitė Rama
nauskienė.

Tai pirmoji gražesnė ir di
desnė grupė, kuri pasirodė 
viešai lietuviškuose rūbuose. 
Su mergaitėmis buvo ir pen
ki vyrai, apsirengę lietuviš
kais drabužiais. Visa tai su
darė gražų ir didingą įspūdį 
visiems mačiusiems.

Pagirtinos lietuvaitės, kad 
jos įdomaujasi visu tuo, kas 
yra lietuviška ir taip pare
mia visų lietuvių gerą vardą 
ir mūsų kultūros ir meno gro
žybes...

SĖKMINGAS VAJUS

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA j 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m, | 

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937 
. o—o»o——.o ——

Gruodžio 9 d. Philadelphi
jos Intern. Institute buvo pa
rengimas, kuriame pasirodė 
įvairios tautos su savo dai
na, tautiškais šokiais ir tau
todaile.

Neatsiliko ir lietuvaitės. 
Jų naujoji tautiškų šokių 
grupė pademonstravo šokius, 
pašokdamos „Kepurinę” ir 
„Kalvelį”. Girdėti, kad šiais 
šokiais visi patenkinti, nes 
tai nauja jų interpretacija 
Instituto publikai. Jau anks
čiau šokius šokdavo, bet pa
prastesnius.

PAGIRTINOS LIETUVAI
TĖS

,Tel. POPlar 4110 ■

■ Charles J. Roman ;
; (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIUS I

; 1113 Mt. Vernon St., '
Philadelphia, Pa. i

įModernUka laidojimo {staiga. Di-> 
■delfi, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-J 
iKeleivingiems suteikiama nakvynė.* 
Į Viskas nemokamai. Kreipkitės ■ 
i dieną ar naktj. *
SWWWWWWWWWWVWWWW'

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Philadelphijoj vis labiau ir 
labiau įdomaujasi lietuviškų 
drabužių ir lietuviškų tautiš
kų šokių menu. Jau kelios 
dešimtys lietuvaičių įsigijo 
lietuviškus tautiškus drabu
žius ir viešomis progomis pa
sirodo kaip lietuviai su savo 
ypatybėmis.

Neseniai įvykusiame visų 
tautų parade Convention 
Hall, atidarant War Chest 
vajų, lietuviai ir lietuvaitės 
neatsiliko ir tinkamai pasi
rodė.

Pasiteiravus, teko sužinoti 
tos šventės dalyviai:

Ona Barauskaitė, Agnietė 
Stankutė, Zuzana Mažeikai
tė, Elena Belskytė, Marytė 
Skiotytė, Anelė Muturaitė, 
Elena Muturaitė, Elena Šau
lytė, Alberta Paškevičiūtė 
(visos iš šv. Kazimiero par.) ; 
iš kitų vietų: Benedikta Gin- 
kevičiūtė, Birutė Bundonytė, 
Genovaitė Adlytė, Elena Ka- 
marauskaitė, Eleonora Mar
cinkevičiūtė, Eleonora Sabai- 
tė, Elena Slavinaitė, Izabelė 
Beniušytė, Aldona Deksnytė, 
Marytė Varvuolytė, Ona 
Varbuolytė, Pranciška Sed- 
leskytė, Liucija Sarafinaitė, 
Aldona Grigonytė, Marcelė

Vietos lietuviai labai gra
žiai pasirodė 6-oj Karo Bo
nų Paskoloj. Šalia to, kad jie 
uoliai pirko karo bonus dar
bo vietose, jie dar daugiau 
pirko Komiteto numatytame 
ir pravestame Karo bonų va
jaus laike, kurs buvo paskir
tas gruodžio 10 dieną visoj 
Philadelphijoj.

Lietuvių Muzikalinėj salėj 
buvo susirinkimas su atitin
kamomis kalbomis. įdomiais 
ir šiurpulingais karo pa
veikslais tuoj po pietų. Po 
trumpų paraginimų visi uo
liai rėmė tą vajų ir pirko ka
ro bonus, kiek tik kas galėda
mi.

Čia kalbėjo visi vietos vei- 
veikėjai P. J. Grinius, K. Žo- 
deika, kun. Martusevičius ir 
kiti. Parduota karo bonų už 
31.050.00.

West Philadelphijos apylin
kėj kun. J. Nevarauskas ir 
p. Žekas darė karo bonų va
jų ir pardavė karo bonų už 
$6,000.00.

Šv. Kazimiero parapijos 
karo bonų vajus buvo 7 vai. 
vakare su judomais paveiks
lais ir kita programa. Kazi- 
mieriečiai uoliai perka karo 
bonus ir remia savo vajų. Va
jaus metu parduota karo bo
nų už $11,375.00.

J. Kavaliauskas pravedė 
vajų labai vykusiai.

Iš Šv. Kazimiero parapijos 
kortų žaidimo vakaro, kurs 
įvyko lapkričio 26 dieną, be 
minėtų laimėtojų praeitą 
kartą, laimingieji buvo dar 
šie: pirmąją durų dovaną-di- 
delį ir gražų blankietą, lai
mėjo K. Kisielius, 7 skyriaus 
mokinys, šį blankietą buvo 
paaukoję p. Kavaliauskai; 
jiems rengėjai reiškia didelį 
dėkui, nes jie patys savo do
vaną įteikė, nereikėjo nei 
prašyti; tuo parodė gražų 
prielankumą parapijos rei
kalams. Dėkojame ir p. M. 
Kavaliauskienei už jos dova
ną, kurią įteikė mums.

Kiti laimėtojai buvo šie: 
$5.00 laimėjo Jos. Kavaliaus
kas, 1601 S. 2nd St.; Po $3.- 
00, $2.00 ar $1.00 laimėjo se
kantieji: šv. Vardo Draugi
ja, Mrs. J. Valavičienė, Pet
ras Tamulis, V. Stankaitis, 
J. Janušonis, Mrs. Pecikonis, 
„Benerly”, Uzumeckis, O. 
Vaišnienė, Miklasevičius, Mr. 
Araminas, K. Miežis.

Šia proga rengėjai dar sy
kį reiškia dėkui visiems do
vanų aukotojams ir visiems 
tiems, kurie parėmė mūsų 
vakarą savo atsilankymu. 
Nepamirštame ir kortų va
re darbininkių bei darbinin
kų. Ypač čia turime išreikš
ti didžią padėką poniai Onai 
Urbonienei, 210 Greenwich 
St., kuri taip uoliai dirbo vi
są vakarą, ir jos bendradar
biui p. P. Utkui. Visi kiti dar
bininkai, rodos, buvo rengė
jai ir patys sau pasakė ačiū 
per užbaigimą ir apyskaitą.

Šv. Jurgio Parapija
Drabužių Vajaus užbaiga
Mūsų parapijai teko di

džiausia garbė ir laimė lietu
vių padarytame drabužių va
juje. Mat, čia parinktas cen
tras drabužiams suvežti, iš 
kur didžiulis sunkvežimis iš
vežė visus lietuvių suauko
tus drabužius į New Yorką.

Klebonija buvo pasidariu
si sandėliu, štai vieną kar
tą kunigai buvo išvykę į at
laidus. Parvažiavę namo, jie 
nebegalėjo įeiti į kleboniją, 
nei į raštinę, nes abu žemie
ji kambariai buvo užversti 
tonų tonais drabužių iš visos 
Philadelphijos.

Ką darys šeimininkai? Ge
rai, kad jiedu jauni ir stip
rūs, tuoj kibo į darbą ir pra
dėjo nešti į salę. O čia dar 
didesnės krūvų krūvos laukė 
savo darbo rankos. Bet jau
nieji kunigai nepasidavė ir 
dirbo . kiek tik įmanydami, 
kad tuos darbužius tinkamai 
sudėtų. Ir reikėjo jiems varg
ti. Neretai dirbo lig nakties 
12, ir tai tęsėsi ne vieną die
ną, bet apie pora savaičių. 
Bet jiedu nesigailėjo savo 
darbo. Nes tai meilės ir gai
lestingumo parodymas dėl 
savo nukentėjusių brolių. Su
tvarkę pundeliais, dar turėjo 
sukrauti į milžinišką sunkve
žimį. Gruodžio 9 dieną tą 
darbą atliko su keliais pagel- 
bininkais. Kiek drabužių bu
vo, galima įsivaizduoti iš to, 
kad pusė skvero sunkvežimis 
buvo prikrautas pilnas. Kai 
pasvertas, tai rasta, kad jų 
buvo keliolika tonų.

SVARBI, ĮDOMI, NAUJA KNYGA
“Amerikos Lietuviu KatalikŲ 

Darbai”
Išleido Kunigų Vienybė. Redagavo: kun. Dr. J. B. 

Končius, kun. N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir kun. S. 
Raila. Knyga labai gražiai išleista, didelio formato; įžan
gos 16 pusi., turinio 336 p. Iš viso 352 puslapiai. Knyga pa
dalinta į penkius skyrius.
I. MŪSŲ PARAPIJOS

Čia aprašomos (plačiau ar trumpiau) visos lietuvių 
katalikų parapijos alfabetine tvarka; pažymėti parapijų 
vardai, antrašai, kunigų vardai ir t. t.
II. DRAUGIJOS IR ĮSTAIGOS

Visos žymiosios (19) centralinės katalikų organizaci
jos, draugijos, turiningai ir vaizdžiai aprašytos. Iš tų ap
rašymų matyti jų praeitis ir darbuotė pijonierių, dvasiškių 
ir pasauliečių.
III. MOKSLO ĮSTAIGOS

Aukštesnės ir pradžios mokyklos sistematingai ir tin
kamai apibūdintos. Sės. Kazimieriečių (30), Sės. Pranciš
kiečių (17) ir Sės. Nukryžiuoto Jėzaus (3) vedamos pa
rapijinės mokyklos alfabetinėj tvarkoj sutvarkytos ir tin
kamai aprašytos; kiekvienos mokyklos adresas irgi pa
duotas. Minėtų Kongregacijų lietuvių kalbos ir katecheti
niai kursai surašyti.
IV. MŪSŲ SPAUDA

Šiame skyriuje aprašyta net 12 katalikiškų laikraščių 
bei žurnalų; iš tų aprašymų matyti katalikų spaudos pra
eitis ir dabartinė jų veikla.
V. BIOGRAFIJOS.

Paskutiniame knygos skyriuje aprašyta dešimties žy
mių veteranų veikėjų gyvenimas ir jų darbai; jų tarpe pa
žymėtini kun. A. Staniukynas, Motina Marija, muzikas J. 
Žemaitis ir kiti.
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1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Gruodžio 1 d. „Amerikos” 
Philadelphijos Žinių skyriu
je žinutėje „Sėkmingas Su
sirinkimas”, kur aprašoma 
War Chest vajus, įvykęs lap
kričio 19 d. Lietuvių muzika
linėj salėj, per klaidą praleis
ta, kad meninę programą iš
pildė Loreta ir Irena Kava
liauskaitės.

Savo programą ypatingai 
meniškai ir nuotaikingai iš
pildė Loreta Kavaliauskaitė. 
Jos dainos ir meniški šokiai 
tiesiog žavėjo publiką, todėl 
jie nuolat plojo ir plojo be 
perstojimo ir vis norėjo, kad 
Loreta daugiau šoktų. Ji iš
pildė tą pačią programą, ku
rią ir Bostone praeitą žiemą 
davė, ir kurią visi Bostonie
čiai taip gražiai minėjo. Visi 
dėkingi p.p. Loretai ir Irenai 
už akompanavimą.

Gaila, kad pirmame apra
šyme per neapsižiūrėjimą iš
leista. Kas ten parašyta, tai 
buvo taikinta visiems pro
gramos išpildytojams, nieko 
nenorėta pamiršti. Todėl čia 
atsiprašome jaunųjų artisčių 
ir dėkojame už programą ir 
taip malonų palinksminimą. 
(Ph. ž. Red.)

MINĖJO „GIMTADIENĮ”

Gruodžio 7 dieną Vaikų 
Darželio „studentas”, bendru 
vardu „Charles”, sulaukė sa
vo penktojo gimtadienio. Tai 
buvo paminėta visų draugų 
ir draugių Darželio kamba
ryje su sveikinimais, muzi
ka, Happy Birthday giedoji
mu ir kitomis ceremonijomis.

Žinoma, nepamiršta ir 
gimtadienio pyrago su 5 žva
kutėmis, kurias energingai 
Charles užpūtė. O H. B. gie
doti, tai pats solemnizantas 
pradėjo pirmasis giedoti, 
nes jis yra ir neblogas artis
tas ir dainininkas.

Darželyje jau viešpatauja 
Kalėdų nuotaika, nes jų 
mokslas ir žaidimas surišti 
su tomis šventėmis ir visais 
švenčių malonumais. Prakar- 
tėlė jau pastatyta garbin
giausioj vietoj. Kiekvienas 
moksleivis pats mokosi pada
ryti sau atskilą ir gražią 
prakartėlę. Kalėdų giesmės 
nuolat skamba iš jaunųjų šir
džių. Kalėdų Senelio visi lau
kia didžiu troškimu ir kūdiš- 
ku tikėjimu. Jie tuo pilnai 
pasitiki ir dar nėra jų šir
dyse jokio abejojimo. Dabar 
tik rašo jam laiškus ir prašo 
jiems reikiamų dovanų.

Ne vienas iš jų buvo ir į 
miestą nukeliavęs, kur kal
bėjosi su Santa Claus ir jam 
savo®'norus pasakė.

Vakaras seselėms
Gruodžio 17 d. čia įvyks 

kortų ir kitokių žaidimų va
karas seserų pranciškiečių 
Brazilijoj naudai. Jos jau ke- 
leri metai ten darbuojasi, ir 
iš niekur pagelbos negauna. 
Šv. Jurgio parapijiečiai, at- 
jausdami jų reikalus ir ren
gia šį vakarą.

Laukiama daug žmonių, 
gero parėmimo jų darbo, šv. 
Pranciškaus seserys sėkmin
gai čia mokytojauja.

Pagerinta
Vėliausiu laiku sumania 

klebono V. Martusevičiaus 
ranka įvesta klebonijoj ir se
serų name pagerinimų. Taip 
įvesti nauji gesiniai pečiai 
vandeniui šildyti, įsigyta ki
tokio vidaus inventoriaus.

Bet tai yra tik laikinas 
darbas, nes klebonas jau tu
ri planą pastatyti naują ir 
patogią kleboniją, o senąją 
palikti jaunimo ir organiza
cijų klubams bei jų susirin
kimams daryti.

Pittsburgh, Pa.

NAUJOS SODALIETĖS 
UŽ POPIEŽIŲ

TeL REgent 8434. K

| RICHMOND GROCERY CO. į
WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

I 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

SKAUTŲ VEIKLA

Karo Gamybos Vadybos 
pranešimu, šios šalies skau
tai popierio rinkimo vajuj, 
pasibaigusiam rugsėjo 30 d., 
surinko popiero daugiau, ne
gu jiems buvo pavesta.

Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventėj buvo priimtos į 
Marijos Sodaliciją naujos 
jaunos mokyklos sodalės. Jos 
visos, labai šventai nusitei
kusios ir iškilmingai apsiren
gusios, viešai įstojo į Marijos 
garbintojų eiles.

Ta diena joms buvo reikš
minga ir tuo, kad dabar kaip 
tik sukanka 50 metų, kai da
bartinis popiežius Pijus XII 
buvo priimtas į Sodaliciją. 
Jaunosios sodalės visas sa
vo maldas ir troškimus sudė
jo su popiežiaus troškimais 
ir jos karštai meldėsi už ju- 
bilijatą sodalicijos narį.

Jaunosios mergaitės pilnos 
pasiryžimo siekti sodalicijos 
nurodyto šventumo ne tik, 
kol jos yra mokykloj, bet ir 
už mokyklos, per visą savo 
gyvenimą.

Tretininkų konferencija
Didelis susidomėjimas Šv. 

Pranciškų paskutiniu metu 
kilo Amerikos lietuvių kolo
nijose. Prie to daug prisidė
jo įvairiose lietuvių koloni
jose ruošiamos Šv. Pranciš
kaus mylėtojų ir Trečiojo 
Ordino narių konferencijos. 
Šios konferencijos lietuvius 
supažindino plačiau su Šv. 
Pranciškaus idealais ir dva
sia, labiau įsąmonino ir su
aktyvino šv. Pranciškaus se
kėjų — tretininkų gyvenimą 
ir juos įtraukė į Katalikiškos 
Akcijos darbus lietuvių pa
rapijose.

Lapkričio 26 d. šv. Kazi
miero parapijoje įvyko pir
moji Pittsburgo ir apylinkės 
Šv. Pranciškaus Mylėtojų ir 
Tretininkų Konferencija, ku
ri praėjo su dideliu pasiseki
mu. Dalyvavo visi 7 lietuvių 
parapijų kunigai klebonai ir 
asistentai, didelis skaičius 
tretininkų ir atstovai iš to
limesnių parapijų. East Van
dergrift, Pa. Šv. Kazimiero 
parapijos tretininkus atsto
vavo kun. klebonas J. Herde- 
gen, O. S. B. su 8 atstovais.

Knygoje—,, Am. Liet. Kat. Darbai” labai įdomiai at
vaizduotas Amerikos lietuvių katalikų gyvenimas. Knyga 
iliustruota su 40 paveikslų. Knygos gale įdėtas turiningas 
Prof. Pakšto straipsnis: „Amerikos lietuviai katalikai ko
voje dėl Lietuvos nepriklausomybės”. Visi Amerikos lietu
viai kunigai surašyti alfabetinėje tvarkoje ir paduoti jų 
antrašai. Knygos pabaigoj įdėta vardų ir vietų rodyklė.

Kiekvienam susipratusiam katalikui — katalikei ver
ta šią knygą įsigyti. Knygos kaina — gerais viršeliais 
$3.00; paprastais aptaisais — $2.00.

Su užsakymais kreiptis

“A M E RIK A”
222 So. Ninth Street
Brooklyn 11, N. Y.

Konferencija prasidėjo pa
maldomis 3 vai. Pamokslą 
pasakė visai neseniai iš ŠV; 
Žemės atvažiavęs pranciško
nas Tėv. Agnelius Krasaus
kas.

Visiems tretininkams vie
šai ir iškilmingai atnaujinus 
profesiją, Tėv. Just. Vaškys 
suteikė popiežišką palaimi
nimą.

Po giesmių ir maldų, kon
ferencija persikėlė iš baž
nyčios į Šv. Kazimiero par. 
salę.

Konferencijos atidarymo 
kalboje Šv. Kazimiero par. 
kleb. kun. Mag. Kazėnas svei
kino Konferencijos dalyvius, 
vius.

Po atidarymo maldos ir 
Amerikos ir Lietuvos himnų, 
kuriuos sugiedojo varg. T. 
Braziui vadovaujant Šv. Ka
zimiero par. choras, konfe
rencijai pirmininkauti pa
kviestas seselių pranciškie
čių kap. kun. Skripkus ir se
kretoriauti — J. Klimaitienė.

Konferenciją sveikino: kun.
J. Misius, kun. V. Abromai-
tis, kun. A. Jurgutis, kun. J. 
Herdegen, O.S.B., kun. E. 
Vasiliauskas, kun. P. Luns- 
kis ir St. Gabaliauskas.

Po sveikinimų sekė Tėv. 
Just. Vaškio, O.F.M. paskai
ta „Trečiasis Ordinas ir Ka
talikų Akcija”. Jis nurodė 
praktiškai, kaip tretininkai 
gali prisidėti prie Kristaus 
karalystės išplatinimo žemė
je.

Po paskaitos ir paklausi
mų, sekė parapijų Tretinin
kų atstovų pranešimai.

Po pranešimų sekė trum
pas referatas „Trečiojo Ordi
no Vidaus Santvarka”. Savo 
referate Tėv. Justinas davė 
praktiškus nurodymus.

Konferencija baigta mal
da. Visi dalyviai išsiskirstė 
tvirtu pasiryžimu su dar di
desniu uolumu dirbti Šv. 
Pranciškaus idealų įgyvendi
nime.
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Prieš konferenciją Pittr™ams- 
burgho ir apylinkės tretini^------
kai šv. Kazimiero bažnyčioj^, 
turėjo 3-jų dienų rekolekcByw 
jos, kurias vedė Tėv. JustjnjWtlK 
nas Vaškys ir Tėv. Agnelit 
Krasauskas. Rekolekcijc 
buvo gausiai lankomos ir 
tretininkų dvasinį gyveninį 
įnešė stiprybės ir gyvumo, 

Būvį

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

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

Franciscan Fathei 
Mt. St. Francis, Greene, M

MAISTO KALENDORIŲ

Raudoms ženkleliai — n 
A-8 iki Z-8 ir nuo A-5 iki P 
geri visada po 10 punktų k 
kvienas. Gruodžio 3 d. įi 
galion Q-5, R-5 ir S-5 žei 
lėliai.

Mėlyni ženkleliai — g

•I bent vienas]

NES 
tai.

nuo A-8 iki Z-8 ir nuo A-5 i
W-5 nuolatos. Gruodžio 1 
įėjo galion nuo X-5 iki Z-5 
A-2 ir B-2 ženkleliai.

Cukraus — nuo 30 iki 
No. 4 knygutėje, be to T 
40 geras cukraus 5 svarai 
konservavimui.

Batų — Lėktuvo — aeį 
plane ženklelis No. 3 knys 
tėję, No. 1, 2, ir 3 geri.

Gasolino — Kuponas 1 
naujoj A knygutėje geras 
galionams iki gruodžio 21 
B-4, C-4, C-5 ir T kupon 
geri 5 galionams.

Vokietijoj pradėjo gaud; 
šalies bankininkus ir ji 
areštuoti, žmonės, tai pa; 
tę, pradėjo atiminėti savo ' 
dėlius iš bankų.

Komunistai uždarė mis; 
namus Jenan provincij 
Kinijoj. Jų namus pavei 
komunizmo mokykla.
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Onai Daunienei.

Nenuostabu, kad tą ypa
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smagu” ir nuobodu vienam 
pasilikti namuose.
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in. Skripkus ir se- 
— J. Klimaitienė. 

ei ją sveikino: kun. 
kun. V. Abromai- 
. Jurgutis, kun. J.
O.S.B., kun. E.

is, kun. P. Luns- 
Sabaliauskas, 
inimų sekė Tėv. į

(nr.32)

pirmos 
Brook-

J. W. Cooper aukštesnės 
mokyklos Shenandoah, Pa., 
alumnas ir sporto žvaigždė 
Karolis Yokemonis tęsia 
mokslą Notre Dame univer
sitete. Karolis yra sporto mė
gėjas, universiteto futbolo 
komandos narys.

Čikagos Katalikų Federa
cijos apskrities nariai labai 
puikiai veikia. Uoliai darba
vosi drabužių rinkime mūsų 
broliams lietuviams, kurie 
kenčia mūsų mylimoj Lietu
voj.

dėjo plaukti atsišaukimai, 
plakatai, aiškinimai. Dalino
me juos, nešiojome, visur ka
binome. Nežiūrint gerų infor
macijų, rūbų pakavimo dar
bas ant mūsų neprityrusių 
pečių sunkiai užkrito. Nesi- 
tikėjom tiek daug rūbų, o dė
žių mažai turėjome. Rūbų 
sunešimo centras buvo para
pijos salė, kurią mūsų geri 
žmonės užvertė, čia daug pa
gelbėjo mūsų klebonas kun. 
A. E. Gradeckas, kurs kelis 
pamokslus pašventė apie Lie
tuvą. Mūsų bažnytėlę sekma
dieniais per paskutines mi
šias užpildo airiai, italai ir 
prancūzai; jie visi turėjo pro
gos išgirsti apie Lietuvos 
vargus.

Mūsų skyriaus pirm, po
nios Alf rūpesčiu, vietinė 
spauda daug rašo apie vajų. 
P. Vokietaitienė priėjo prie 
radijo stoties, kuri apie vajų 
skelbė per visą laiką. Tad vi
si užjaučia ir pritaria, tik 
mums patiems reikėtų dau
giau vienas kitą pagerbti ir 
viens kitu daugiau pasitikė
ti.

Mūsų pašalpos skyrius yra 
įrašęs jau 32 narius. Esame 
pasiryžę įtraukti visus geros 
valios lietuvius šiame mies
te. Nario korteles galima 
gauti pas mūsų kleboną, A. 
Pilvelienę, J. Silkienę (4 
Ridge St.), M. Jokubaitę (175 
Fillmore St.) ir kitus komi
teto narius.

Šįmet mums buvo džiugu 
matyti Lietuvos vardą ben
dram tautų sąraše. Parody
kim, kad esam verti tos vie
tos.

J. Dičkienė
Skyriaus rašt.

Lt. Dr. Edvardo Rimkaus 
tėvelis mirė Cicero, III., Šv. 
Antano lietuvių parapijoje.

| LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ !
■ "
| IR -
■ LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ I
I I
■ Vėliname Visiems Mūsų °
| Kostumeriams, Prieteliams ir Visiems “

Rochesterio Lietuviams |

PRIMENAME, KAD ŠVENTĖMS TURĖSIME ■

■ Specialių Keksų, Bandukių ir Kalėdų Duonos |
■

I Specializuojamės Tikrai Lietuviškoj Duonoj j

| KANAPICKAS — BAKERY | 
įį
| 620 Hudson Avenue — — — Rochester 5, New York ■

Telefonas: Stone 4317 ■mi

| Užsakymus Pristatome į Namus “ 
i J

Arkiv. Samuel A Stritch 
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą vaikučiams lietuvių 
Šv. Mykolo parapijoj gruo
džio 3 d. Vaišingas ir darbš
tus naujas klebonas kun. 
Petras Gasiūnas buvo pa
kvietęs lietuvių kunigus da
lyvauti iškilmėse. Seselės 
Kazimierietės priruošė mo
kinius ir gražiai išlavino ma
žyčius iškilmėms.

Omaha, Nebr. Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Nebandė
Vyrukas (įėjęs į barzda- 

skutyklą, norėdamas pajuo
kauti) : — Ponas barzdasku
tį, ar kada nors turėjot pro
gą beždžionę skusti?

— Dar ne, — atsakė barz- 
daskutis. — Bus labai įdo
mu pabandyti. Taigi, prašau 
sėstis.

Pašalpos darbai
Vietinis Bendrojo Lietuvai 

Šelpti Fondo skyrius 
gražia auga.

Surinktų drabužių 
dėžės buvo išsiųstos
lynan C.O.D. Kitų dėžių per
siuntimą apmokėsime patys. 
Šiam reikalui SLA 142 kuo
pos nariai paaukojo $7.05. 
Turime vilties, kad visos 
draugijos įstos į skyrių, už- 
simokėdamos po 5 dol.

Turime gauti iš savo tar
po tokias mintis: „aš jau ta
da ir tada daviau, tegu kitas 
duoda” arba „ar mano gimi
nės gaus?”, arba „mano gi
minės po ano karo nieko ne
gavo” ir pan. Į tai noriu pa
sakyti: jei mes aukojome, tai 
ir vėl galime aukoti; aukojo
me iš meilės, ne iš pasirody
mo ar pasididžiavimo, tai vi
sai nenusiskriaudėme; prie
šingai, gal gavome gyvenimo 
palaimą, jautėme sąžinės ra
mumą, džiaugėmės sveikata 
ir pelningu darbu. Neturėtu
me būti tokie savimeiliai ir 
mąstyti tik apie savo gimi
nes. Pagaliau, jei įvyksta ne
tikslumų dėl žmonių gobšu
mo, tai ar mes visi esame pa
siryžę kovoti prieš gobšumo 
nuodėmę? Atsiminkime mū
sų patarlę: „Geras žmogus 
apie kitus blogai nemąsto.

Rūbų vajų paskelbus, į 
mūsų koloniją iš centro pra-

Išsiuntė drabužius
Lapkričio mėn. mūsų pa

rapijos moterys rinko drabu
žius Lietuvai. Lapkr. 28 d. 
turėjo pramogą persiuntimo 
išlaidoms padengti. Kleb. 
kun. Jusevičius pranešė iš sa
kyklos, kad mes išsiuntėme 
New Yorkan į sandėlį 1,360 
svarų.

Rinkime drabužių dau
giausia pasidarbavo Rukie- 
nė, Mulsonas ir Bazaras. Į 
dėžes sukrauti padėjo C. 
Kuslika, J. Lukas, D. Pauli- 
kas ir Krikščiūnas.

Vaikučiai pasidarbavo
Mūsų mokyklos vaikai 

gauna knygas dykai. Kartą 
metuose turi „kalakuto iš- 
laimėjimo” dieną knygų iš
laidoms padengti. Šiemet pa
jamų buvo $235.25.

Tampa piliečiais
Mūsų par. mokykloje duo

damos pilietybės pamokos.
Vietinis

Klebono Vaišingumas
Kun. M. A. Pankus plačiai 

žinomas dideliu nuoširdumu 
ir nepaprastu vaišingumu.

Lapkričio 28 d. Šv. Cecili
jos choristams iškėlė šaunią 
vakarienę Stanley Golf Club 
patalpose. Visi choristai (ės) 
gražiai praleido laiką, bet 
labai apgailestavo, kad jų 
tarpe nebuvo paties klebono, 
negalėjusio dėl nesveikatos 
dalyvauti.

Gruodžio 8 d. klebonas vėl 
parodė vaišingą savo širdį vi
siems darbininkams, kurie 
taip gražiai pasidarbavo ba- 
zare. Ir čia klebonas negalė
jo dalyvauti.

Šv. Andriejaus Gildą
Gruodžio 10 d. atnašautos 

už visus kareivius, parapijos 
Gildos užprašytos, giedotos 
Šv. Mišios, kuriose visos 
rėš „in corpore” priėmė 
Komuniją.

4 vai. po pietų Gildos
rėš turėjo puikią socialinę 
pramogą; visą pelną skyrė 
Lietuvių Centro rūmams sta
tyti.

Smagu pažymėti tą faktą, 
kad čia gimusi jaunoji karta 
vis labiau susipranta ir uo
liau darbuojasi parapijos a- 
teičiai. Tai nuopelnas kleb. 
kun. M. A. Pankaus, kuris, 
trokšdamas suburti parapi
jos inteligentes moteris ir 
suaugusias merginas, kurios 
vienybėje darbuotųsi parapi
jos gerovei, 1941 m. vasario 
4 d. suorganizavo Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos Gildą, 
kuri šiandien gausi inteligen
tėmis narėmis ir gražiai au
ga.

Smulkios Įdomybės
Parapijos Auksinio Jubi

liejaus programos komisijos 
pirmininku apsiėmė būti A- 
leksandras Kartonas, vieton 
atsisakusio Mykolo Daunio.

Aleksandras Kartonas yra 
plačiai čia žinomas. Jis yra 
veiklus, sumanus, energingas 
ir entuziastas.

Juozas Mickeliūnas, Da
riaus ir Girėno posto narys 
ir lietuvių visuomenės uolus 
veikėjas, pradėjo veikti LR- 
KSA naujų narių vajuje. 
Juozas per dešimt metų gra
žiai veikė Marquette Park 
Federacijos ir LRKSA. kuo
pose, kaipo valdybos narys.

kęs bazaras gruodžio 1, 
d.d. davė gražaus pel- 

aujosios Statybos Fon- 
rį sukūrė kleb. kun. 

. Pankus. Norima tuo- 
karo statyti naują 

niją ir Lietuvių Centro 
, taip labai pageidau- 

ls ne tik pačiai parapi- 
et ir visai apylinkei.
įitytas raportas iš A- 
os Lietuvių Tarybos 
iavimo Hartford, 

., kur svarstyta, kokiais 
is Connecticut valsty- 
ietuviai galėtų sėkmin- 
ielti jiems skirtą kvo- 
000.00 Lietuvos laisvės 
reikalams.

Ramybė
Vaikas: — Tėtuk, pasakyk 

man, ką žmonės turėjo pirm 
išradimo „viktrolų” ir radi
jo?

Tėvas (piktai): — šventą 
ramybę, vaikeli.

Naujas levitas kun. Edvar
das Bulevičius paskirtas į De 
Paul Institute, Pittsburgh, 
Pa. Kun. Bulevičius yra Ma- 
rianapolio High School alum
nas.
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Padėka
Gerosios šv. Pranciškaus 

seserų Vienuolyno rėmėjos 
surengė vakarėlį vienuolyno 
naudai. Nemažas skaičius at
silankiusių linksmai praleido 
laiką ir laimėjo gražių suau
kotų dovanėlių.

Širdingai dėkojame visoms 
rėmėjoms ir parapijos kuni
gams, ypatingai mūsų gera
jam klebonui prel. J. J. Am- 
botui, kuris gausiai parėmė 
šį parengimą.

Prisiminsime maldoje, pra
šydamos Dievo palaimos vi
siems.

Šv. Pranciškaus seserys

Lawrence, Mass., lietuviai 
susilaukė naujo vikaro kun. 
Felikso Kenstavičiaus asme
nyje. Jis buvo įšventintas šį
met. Jaunasai kunigas savo 
Junior kolegijos mokslą bai
gė Marianapoly, Thompson, 
Conn.

Lapkričio mėnesį Čikagoj 
buvo rinkimas drabužių nu- 
kentėjusiems nuo karo Lie
tuvoje. Mūsų lietuviai gerai 
žino, ką jų broliai, tėveliai ir 
giminės turi kentėti vergijo
je. šis rinkimas tikrai turėjo 
gerų rezultatų, nes visi lietu
viai Čikagoj atėjo į talką.

Chicago, Ill.
Vienas iš geriausių ir žy

miausių lietuvių sportininkų 
Amerikoj yra Edvardas W. 
Krause (Kraučūnas). La Sal
le aukštesnės mokyklos stu
dentavimo dienomis jis ir jo 
brolis Pilypas pasižymėjo 
kaipo gabūs futbolininkai. 
Garsiam Notre Dame univer
sitete South Bend, Indiana, 
Kraučiūnas vėl pasirodė sa
vo gabumais įvairiose sporto 
srityse. Baigęs universitetą, 
buvo futbolo vedėjo assisten- 
tu ir krepšiasviedžio (basket
ball) komandos vedėju. Ka
rui prasidėjus, Edvardas įs
tojo leitenantu į USMCR.

Sportininko mamytė yra 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos narė, Town of Lake ko
lonijoje, kur Edvardas užau
go, kur jo tėvelis buvo sėk
mingas biznierius per daugel 
metų.

Karo departamentas pra
nešė Pranciškai Žebrauskie
nei, 10644 S. Wabash St., kad 
jos sūnus Sgt. Konstantinas 
A. Žebrauskas buvo sužeistas 
Europos karo lauke. Karys 
ir jo mamytė priklauso Visų 
Šventų lietuvių parapijai, 
Roselande.

Laivyno lavinimo centre 
Great Lakes, Illinois, randa
si jaunų lietuvių iš visų lie
tuvių kolonijų Amerikoj. Jū
rininkų ligoninėj yra lietu
vaičių slaugių, kurių tarpe 
pagarsėjusi Lt. Ona Bernau
tus iš Exeter, Pa.

Atsilygino
Onytė: — Mama, mūsų 

tas Rudis tai negeras šune
lis. Jis suėdė mano lėlės ba
tuką.

Motina: — Taip, Onute. 
Matyti, kad jis labai netvar-

Jaunos lietuvaitės Ona ir 
Marijona Lėtas, gavusios a- 
tostogų iš Mt. St. Scholasti- 
ca akademijos, Atchison, 
Kansas, aplankė savo sesutę, 
ištekėjusią už majoro John 
A. O’Leary, Colorado 
Springs, Colorado. Mergaičių 
tėveliai yra ūkininkai, gyve
ną Pratt, Kansas.

Povilas Jasinskas, C. S. V., 
Šv. Tomo seminarijos koply
čioj, Denver, Colorado, gavo 
tonsūrą ir pirmus du mažes
nius šventinimus nuo Jo Eks
celencijos arkiv. Urban J. 
Vehr. Jaunuolis yra Viato- 
rionų kongregacijos narys.

Sportininkas Jonas Grigas 
pasižymėjo gabumais futbo
le. Profesionalų žaidėjų tar
pe jis yra pirmoje vietoje. 
Jis žaidžia Pittsburgh Cardi
nals komandoje.

Marquette parko šv. Var
do vyrų draugija turėjo iš
leistuves savo draugijos raš
tininkui Stanislovui Sibauk- 
sui, išėjusiam į kariuomenę. 
Naujas kuopos raštininkas 
Jonas Lobickis. Abu jaunuo
liai yra čia gimę, bet lietuvių 
kalbą vartoja labai gražiai.

Lietuvių Jaunimo Ratelis 
turėjo savo metinę pramogą 
Dariaus ir Girėno salėj, šios 
organizacijos tikslas yra su
pažindinti Amerikos lietuvių 
jaunimą su savo tėvų kraš
tu, dainomis, papročiais. Ra
telio pirmininkas Antanas 
Kazėnas sako, kai sugrįš 
mūsų kareiviai, kuopa trigu
bai užaugs.

Jonas A. Stoškus

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

kingas gyvulėlis. Reikia jis 
nubausti.

Onutė: — Aš tai padariau, 
mamyte. Nuėjau į jo namelį 
ir visą pieną iš dubens išgė
riau.

Atsargiau
Agentas (pietaudamas ma

žame viešbutyje): — Kodėl 
tas šuo, visą laiką atsisėdęs 
prie stalo, žiūri į mane?

Tarnautoja: — Tamsta 
valgai iš jo lėkštės. Mat, 
mums maisto pritrūko...

Pranas Bekampis

Brooklyn© Lietuviai Graboriai
—-- ~ —Į įr^ ■ ■■ TL3Ž I

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
. Brooklyn, N. Y.

~ —
EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas

• NOTARY PUBLIC 

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valanti ėjus 
VERONICA R. VAJLANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Teikiamas geriausias
patikrinimas,
AKINIAI prieinamiausio
kainomis pagal jų rūšis.'

Si ištaiga įsteigta prieš 40 m

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

suruoštą puotą ir gražias 
vanas. ?
■ ■^2?.aČr>diI'Oia .“a?; is nepaneigs, kad 

.... .. - ... n pningi momentai,
maitienei uz rengimo sm speigas ausis

vidurnakty mūsų 
Brooklyn, N. Y. s bus pilnos. Daug 

---------- tokių, kurie tik per 
.-Velykas randa rei-

lėdose, kurias 
prižiūrėjim jį nemielose ap

eitą labai liūdna 
jei neįstengtu- 

iti laimingesnių

rinu) ir žmones.
Kreipkitės:

Joseph Vastunas 
L Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N
Tel. EVergreen 7-1670

: sieloje buvo taip
PARDUODAMA

™°š.ė T™tą PUOtą g™ J®" *“■ Ne 
j kai kurie kunigai 
įs pamoksluose pa- 

Putinai, Bėga esmingų Velykų, o

laitienei, Pukienei ir B. A

Tel. EVergreen 4-7142

Dr. John Waluk
Kalėdų ŠventėmsBAZARO 161 No. 6th Street

GERIAUSIŲ BENDROVIŲ SALDAINIAI

Sekmadienį, GRUODŽIO-DEC. 17 d., 1944 SALDAINIŲ PALOCIUJE

Juozas Cinkus, Sav

Brooklyn 11, N. Y.495 Grand Street,

įpiršdami laimes

gruodžio 8 d.

Maspetho Žinios

parapijos

NUOŠIRDI PADĖKA

DOVANŲ LAIMĖTOJAI

būti didesnis 
te tauta, iš ku-

ir P. Puo- 
išpuoštos

Gruodžio 2 d. Katrinai Na
vickienei jos draugės, vado
vaujant M. Jasulaitienei, su-

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos susirinkimas bus šį sek
madienį, tuojau po mišparų. 
Valdyba kviečia visas nares 
dalyvauti.

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

ALDONOS STRUMSKYTĖS 
PIANO KONCERTAS

H

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Bazaro Užbaigtuvių pradžia 4 vai. popiet. Likusių 
daiktų išlaimejimas ir išpardavimas.

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.

Tretininkai įsigijo naują 
vėliavą, kuri pašventinta. 
Nekalto Prasidėjimo šventė
je,

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1US
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Kalėdines Eglutės Papuošalai, Stikliniai 
Sviediniai, šokoladiniai Saldainiai (Dėžutė

se ir Palaidi), Atvirukai, Lėlės, Visoki 
Žvėriukai

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

“AMERIKOS”

Užbaiga!

“AMERIKOS” BAZARO UŽBAIGTUVES 
BUS GRUODŽIO 17 DIENĄ

„Amerikos” bazaras gruo
džio 9 ir 10 d. Angelų Kara
lienės par. salėje praėjo la
bai gražiu pasisekimu. Bet 
jis dar neužsibaigė.

Tie, kurie norėjo ateiti ir 
negalėjo, turės progos atsi
lankyti bazare'šį sekmadie
nį, gruodžio 17 d.

Bazaro rengimo komisija 
ir visi jame pasidarbavę iš
reiškė noro pratęsti bazarą 
dar vienai dienai. Liko daik
tų, tad bus proga juos lai
mėti ar lengvom sąlygom įsi
gyti. Ypač daug „grosemės” 
daiktų liko — įvairių vaisių 
sulčių, kenuotos mėsos, ke- 
nuoto maisto, čia tai tikra 
šeimininkėmis proga įsigyti 
lengvai tokių daiktų, kurių 
labai sunku gauti. Kalėdų 
šventėms tai bus naudinga.

Taigi, kas gali, malonėkit 
atsilankyti šį sekmadienį į 
Angelų Karalienės par. sa
lę. Veiks valgykla. Ir alkani 
ir ištroškę bus aprūpinti.

Bazaro pradžia
„Amerikos” bazaras atida

rytas gruodžio 9 d. 7 vai. vak. 
Jame buvo įruoštos keturių 
skyrių būdos, kurios pasisko
lintos iš Apreiškimo parapi
jos. Būdos sustatytos dar 
gruodžio 6 d. Jas statė baza- 
ro rengimo komisijos pirm. 
K. Baltrušaitis, vicepirmin. 
V. Pūkas, Ant. Andrišiūnas, 
V. Žemantauskas 
džiūnas. Būdos 
gruodžio 7 ir 8 d.

Apreiškimo 
draugijų būdą išpuošė St.

Subatienė, Angelų Karalie
nės — M. Brangaitienė ir M. 
Putinienė, Maspetho — V. 
Višniauskienė, A. Kivitienė, 
Pr. Jocienė ir O. Laukaitie
nė, Šv. Jurgio par. — Iz. 
Laučkienė ir St. Žostautai
tė.

Dovanos buvo suneštos 
gruodžio 8 d. Įvairių dovanų 
davė: kun. J. Balkūnas, kun. 
K. Paulionis, kun. P. Lekešis, 
Juozas Ginkus, Ks. Strums- 
kis (vyno ir degtinės), Kul
bokai (vyno), K. Šimanskis, 
A. Vikrikas, VI. Zabielskis, 
Vincas žemantauskas (a- 
laus), M. Šertvytienė su duk
terim Helen Willis (8 bute
lius vyno), V. Višniauskienė, 
O. Laukaitienė ir P. Šimkie
nė (gėrimo, maisto ir vaisių 
pintinę), Klosevičienė (bran
gų „packetbook”) ir kiti.

Jau pirmame vakare buvo 
gausus būrys „Amerikos” bi
čiulių, o sekmadienį salė bu
vo pilna visą laiką nuo 4 vai. 
popiet, nors bazaro dalyviai 
nuolat keitėsi — vieni išėjo, 
kiti atėjo. Pirmasis bazaro 
„kostumeris” šeštadienį bu
vo S. Girnius. Tą vakarą at
silankiusių dalyvių tarpe bu
vo kunigai: kleb. J. Aleksiū- 
nas, kleb. J. Balkūnas, kleb. 
K. Paulionis, P. Lekešis, J. 
Kartavičius ir A. Masaitis, 
„Amerikos” leidėjų valdybos 
pirm. K. Krušinskas, grab. 
Juozas Garšva, N. Y. L. Ta
rybos ižd. J. Baltus su žmo
na, visa eilė draugijų veikė
jų. Prie visų būdų daug gy
vumo buvo visą vakarą.

MEMORIES of LITHUANIA

Sekmadienį judėjimas bu
vo keletą kartų didesnis. Tir
štam dalyvių būry vėl matei 
kun. J. Aleksiūną, kun. J. 
Balkūną, kun. K. Paulionį, 
kun. P. Lekešį, kun. Ant. Pa- 
žerecką. Atvyko New Yorko 
klebonas, kun. J. Gurinskas. 
Iš Elizabetho buvo atvykęs 
kun. Dr. J. Starkus. Teko su
tikti kun. B. Liubauską iš 
Kingston, Pa. Matei adv. K. 
R. Jurgėlą su žmona, K. Kru- 
šinską su dukterim Terese 
Barzilauskiene, kap. P. La
banauską iš Schenectady, 
p. Jievą Jankienę, armijos 
Leitenantę M. Zajankauskai- 
tę, biznierius VI. Zabielskį iš 
Maspetho ir K. šimanskį su 
šeima iš Brooklyn©, artimą 
„Amerikos” rėmėją Mar. Ru
sienę su dukrele Maryte iš 
Port Washingtono, Dariaus- 
Girėno paminklo komiteto 
pirm. J. Šaltį, piliečių klubo 
gaspadorių J. Zakarauską ir 
t. t. ir t. t.

Laimės ratai sukosi prie 
visų keturių stalų, sukosi ir 
penktoje vietoje, laimės kam
pelyje, kur buvo pats didysis 
ratas. Visur buvo daug gyvu
mo, o salės vidury be jokios 
atvangos darbavosi draugijų 
veikėjai, 
bandymo lakštelius.

Bazaro dvi dienos puikiai 
praėjo, nes to norėjo artimie
ji „Amerikos” bičiuliai, kurie 
daug dirbo. O jų buvo tikrai 
gausus būrys. Štai jų vardai, 
kuriuos su dėkingumu „Ame
rika” mini ir minės:

Virtuvėje — An. Tvaskie- 
nė ir M. Vizbarienė; prie gė
rimų — V. žemantauskas ir 
St. Pusvaškis; prie bilietų — 
M. Mikolaitis, J. Tumasonis 
ir P. Puodžiūnas; vyno lai
mėjimo — K. Baltrušaitis, 
M. Varneckas, J. Židanavi- 
čius; didžiojo laimės rato — 
J. Skarulis, St. Stumbris ir 
W. Zaukas; Apreiškimo par. 
dr-jų skyriuje — St. Suba- 
tienė, Elzb. Kašėtienė, J. 
Gražienė, Bendžiuvienė, Jo
cienė, Stelmokienė, M. Šert- 
vytienė, V. Janušonienė, O. i 
Vizgaitienė, U. šašienė; An
gelų Karalienės—M. Putinie- 
nė, M. Brangaitienė, O. Sije- 
vičienė, R. Pankevičienė, U. 
Šarkauskienė, O. Miklasevi- 
čienė; Maspetho — V. Viš- 
niauskienė, O. Laukaitienė, 
A. Kivitienė, Pr. Ražickienė, 
O. Jocienė, VI. Zabielskis; Šv. 
Jurgio — kun. K. Paulionis, 
J. Staškienė, M. Karpienė.

Šiame garbės sąraše bus ir 
praleidimų, bet tai galės bū
ti išlyginta kitą kartą.
- Bazaro rengimo komisija 
yra nuoširdžiai dėkinga vi
siems atsilankiusiems, vi
siems aukotojams, visiems 
pasidarbavusiems.

Šis pranešimas drauge yra 
ir kvietimas „Amerikos” 
skaitytojams ir jų artimie
siems bei pažįstamiems at
silankyti į bazaro užbaigtu- 
ves — šį sekmadienį, gruo
džio 17 d., nuo 4 vai. popiet, 
Angelų Karalienės par. sa
lėje.

Užbaikime bazarą tokiu 
pat sėkmingumu, kaip jį pra
dėjome!

Angelų Karalienės 
Parapija

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Mūsų kariai
— J. Hašna, Emilijos Na

vickaitės vyras, parvyko iš 
Prancūzijos 30 dienų atosto
gų pas savo žmoną.

Cuskelis 
tėvus iš

ŠTAI KAIP
i

Kalėdos...
it jos ateina, be 
jįj laukiame. Laukia 
iausiais sumetimais 
<ias laukimas jų yr 
krikščionių ir vaiki; 
aus, ir kitus visad; 
įį, daug džiaugsmo 
asinės ramybės.
jut karo meto, ne 
baisios aplinkumos 
ir šiemet bus kūdi- 
;iugsmo ir dvasinės 
šventė.

įimės viens kitą 
šrakarėse tikrai ra
se, tiesiu žvilgsniu, 
gine.

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

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

Tel. MArket 2-5360

Lietuviui Radijo Draugijos Vakarinės 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

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

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

AD. JEZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

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

Kadangi „Amerikos” ba- 
zaras susilaukė daug rėmė
jų, todėl gruodžio 10 d. pra
vestas rėmėjams dovanų pa
skirstymas.

Pirmoji dovana, 25 dol. ka
ro bonas, atiteko Helenai Za- 
veckaitei, (No. 7975) Cam
bridge, Mass.

Trys dovanos po 5 dol.: 
Stud. Martha Karpiūtė (71- 
57) Brooklyne; John We- 
zinski (1196), New Britain, 
Conn, ir Chas. Kanapinskas 
(7038), Brooklyn, N. Y.

Po 2 dol: El. Cook (4502); 
Constance Roberts (8920), 
Maspeth; Rožė Maslauskaitė 
(6658), Brooklyn; J. Szy
manski (6977) ir Mary Pol- 
tie (6068), Brooklyn.

Ne visi laimėtojai buvo sa
lėje, kai įvyko dovanų pas
kirstymas. Savo dovanų ne- 
atsiėmę, prašomi kraiptis

Parapijos sodaliečių bend
ra Komunija bus šį sekma- 
dinį, gruodžio 17 d., 9 vai. 
mišių metu. Sodalietės ir pa
rapijos mergaitės kviečiamos 
dalyvauti kartu.

Tuoj po pamaldų, parap. 
salėje bus susirinkimas. Pa
rapijos mergaitės kviečiamos 
prisirašyti.

Apreiškimo 
Parapija
Vyrų dėmesiui

Vyrų Apaštalavimo Sąjun
gos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
tuoj po sumos, parapijos sa
lėje. Į jį kviečiami visi para
pijos vyrai.

Turėsim labai svarbių pa
sikalbėjimų. Bus plačiai pa
aiškinta, kas yra Apaštalavi
mo sąjunga. Dr-jos direkto
rius kleb. kun. M. Pakalnis 
plačiai supažindins vyrus su 
Maldos Apaštalavimo Sąjun
ga.

Plataus pasaulio dalyse 
jau daug veikia šios sąjun
gos vyrų skyrių. Girdėti, ir 
Amerikoje kai kuriose para
pijose beveik visi vyrai pri
klauso prie Apaštalavimo 
Sąjungos. Dėlko mūsų para
pijos vyram atsilikti nuo ki
tų vyrų?

Brangūs vyrai prašomi 
vieną valandą tam garbin
gam tikslui paaukoti. Daug 
ką girdėsim, ko pats Kris
tus ir Jo Švenč. Širdis reika
lauja iš mūs. Pragaras ir jo 
bernai nesnaudžia! Darbuo
jasi išsijuosę, ir jiem sekasi. 
Turime atsilaikyti.

Prašom vyrai nebijoti. Ne
būsit prievarta prirašyti prie 
šios Sąjungos. Kas tik norės, 
savo laisva valia prisirašys.

Visi vyrai prašomi daly
vauti gruodžio 17 d.

Vyrų Apaštalavimo Są-ga

• Kun. Jonas Laurynaitis, 
sužeistas sunkvežimiui įva
žiavus į jo automobilį, 
sveiksta Šv. Kotrynos ligo
ninėje.

• Kun. J. Balkūnas šios 
savaitės vidury buvo išvykęs 
į Bostoną.

• Adv. K. R. Jurgėla, nau- 
jasai New Yorko Lietuvių 
Tarybos pirm., gruodžio 17 
d. kalbės Waterburyje.

• Vasario 16 šventę minė
sime Webster salėje, New 
Yorke, vasario 11 d.

• Albinas Tvaskas, karys, 
artimų „Amerikos” bičiulių 
sūnus, sužeistas Italijoje. Sa
vo tėveliams parašė, kad su
žeidimas lengvas.

• Vincas Kivyta, gyv. 67 
Ten Eyck St., Brooklyne, se
niai serga. Draugai ir pažįs
tami prašomi atlankyti.

• Albina Kruzaitė baigė 
slaugių mokyklą. Mokslo už- 
baigtuvės buvo gruodžio 12 
dieną.

• Dirmavonės Sakramentą 
Šv. Barboros bažnyčioje iš 
J. E. vyskupo Molloy rankų 
priėmė Rūta Averkaitė ir Te
resė Vaičiulytė.

• L. Švelnis, L. Vyčių Bos
tono kuopos pirm., viešėjo 
New Yorke. Atsilankė „Ame
rikos” bazare.

• St. Serž. Povilas Baliu
kas, narsus parašiutininkas, 
dabar yra Filipinuose. Jis 
jau ketveri metai Amerikos 
kariuomenėje. Jo tėvas — 
nuoširdus „Amerikos” skai
tytojas.

— Sgt. A. 
parvykęs pas 
fornijos.

— Antanas
ko iš Pietų Amerikos 30 die
nų. Jo brolis Danielius da
bar yra karo fronte, Olandi
joj.

— Ant. Masionis yra karo 
fronte Vokietijoj.

— Jonas Januškaitis da
bar yra New Guinea.

BALF. No. 67 susirinki
mas bus gruodžio 15 d. 8 vai. 
vak., piliečių klubo salėj, 
60-39 56 Drive.

Visi nariai neužmirškite 
atsivesti nors po vieną naują 
narį.

Piliečių klubo metinis su
sirinkimas bus gruodžio 22 
d., klubo salėj, 8 vai. vak.

Valdybos susirinkimas bus 
gruodžio 15 d. 8:30 vai. va
kare.

MIRĖ

Gruodžio 8 d. mirė Vincas 
Tamulaitis, gyvenęs 243 So. 
9 St., Brooklyne. Palaidotas 
gruodžio 11 d. iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios.

Gruodžio 9 d. mirė Marijo
na Norkevičienė, gyv. 133 
No. 4 St., Brooklyne. Velio
nė palaidota Šv. Jono kapinė
se iš Angelų Karalienės par. 
bažnyčios. Velionė pernai su 
savo vyru minėjo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį.

Bonų vajus
Šeštasis vajus sėkmingai 

eina. Lietuvių kvota čia yra 
9,500 dolerių vertės. Jau nu
pirkta už daugiau nei pusę. 
Ponia Seilienė gražiai dar
buojasi sekmadieniais užra
šydama bonus klebonijoje. 
Taipgi bonais rūpinasi Vla
das Zabielskis juos registruo
damas. Jau užregistravo bo
nus: J. Kuzmicko, J. Kivy- 
tos, J. Lankevičiaus, Augus
tinų, P. Kepežinsko, A. Gri
galiūno, J. Gedvilo, J. Ku
činsko, P. Mikalausko, šv. 
Vincento draugijos (1,000 
dol.) ir kitų.

Rožančiaus dr-ja gruodžio 
3 d. nutarė paaukoti $15.00 
„Amerikos” bazarui.

Drabužių rinkimo komite
tas prašo atnešti drabužius 
į parapijos salę, kurie dar 
neaukojo. Čia gražiai sutvar
koma ir nusunčiama į sandė-

Karių motinoms ir žmo
noms klebonas išsiuntė laiš
kus, kviesdamas prisirašyti 
prie tos draugijos. Su laiš
kais atsiuntė ir įstatus.

dienio proga.
Dalyvavo daug svečių: 

domaičiai, ~ “
kai, K. Martinaitienė, M. _ linksmų Ka- 
maitiene su dukra, P. St 
vinskienė, An. Civinskie įj krikščionių baž- 
J. Butkus, Peleckis, E. 
rienė, K. Dumblienė, L A 
žonienė, A. Andrijauskie 
Pukienė, M. Katie, P. Ka’ 
liauskienė, A. Tvaskie 
Taip pat daug prisidėjo 
Navickas, dukrelės ir sūnĮį būtų, iš Lie-

K. Navickienė širdingai ^šion šalin lietu. 
koja visiems dalyvavusio inžmiršti jaunys. 
ir rengėjams^ už taip gra: ^ėdų, ankstaus 

pančiu sniegu nu- 
< vedusių į Raro-

Ąmasis „būtinas” 
įlėdas ir Velykas, 
denaip sako, o dar- 
i skelbia, tad ko no- 
{Tvenime taip daug 
irinų?

Geri, pigūs, patogūs mielas lietuvi, 
mai. Gerose vietose. Pat Sės, savo parapi- 
navimas teisingas. • -

Apdraudžia viską, kas

Gruodžio 9 d. Steinway 
Hall, vienoje studijų salėje, 
įvyko Aldonos Strumskytės 
piano koncertas. Rinktinės 
svečių publikos buvo apie 
100, kurių ketvirtadalį suda
rė lietuviai.

Pianistė savo programai 
buvo pasirinkusi Scarlatti, 
Mozarto, Beethoveno, Shu- 
manno, Chopino, Griffes, 
Francaix ir Ravelio kūrinius. 
Ir kūrinių pasirinkime ir jų 
pildyme jautei gražų skonį, 
artistinę sielą.

Aid. Strumskytė turi visus 
aukštos menininkės privalu
mus. Jos kuklumas, jos elg
sena scenoje puošė jos gilų 
muzikos talentą. Ir stiprūs ir 
švelnūs -akordai pas ją pui
kiausiai derinasi. Tenka iš 
širdies palinkėti jaunai pia
nistei ir toliau žengti į prie
kį muzikos pasauly.

jižlę Kalėdų ryte? 
ji didelė. Auksas 

ko prašo. Apdraudžiu (ir s altorių. Nebuvo
į atsisėsti. Niekas l! 
Sdėj Giedoriai nė 
.ryti nemokėjo, bet 
šiandie pavaduos 
tyčioje giedotą 
dieną jau ant šie
nai Tu iškalbin

gą kleboną, nei tą, 
tėviškės bažnyčio
je iškilmingai,

Clement Voketait
Advokatas

parapijiečius: se
nis, neturtėlius ir 
•4 vyrus ir mote- 

41-40 — 74th Stree našlaičius, Lie- 
ą pasaulį...

Jackson Heights, N. 1
a pasakyta, gal 
naiviai, gal net 

? kam gi tos Ka- 
i džiaugsmui sie- 
prigesusiems at-

Stenger & Steng atsiminimai 
~ & printi ne tik vil-

OPTOMETRISTAS - OPTIK ) dirbtį) 

394-898 Broadway, Brooklyn, S bietUVOS,’ kaip 
__________  _ -inkų himnas.

skdaug kalbame 
het dabar, Ka

G
Ii

STagff 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimo, plasteriavimų, šaligat- 

cementavimiy ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

vių

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

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžio

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjimi

Su MOTERIMS
DIDELIS PAS

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Stree

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.

K rūpintis šmo
to kilnu ir gar- 

tiek pasirodo 
kiek jis nuo- 
i savo arti-

Gimimo šventė 
proga leisti vi- 

užgimti ir 
kas yra gera ir 
ir tyra. Bent

tebūna kiekvie- 
toerikiečio šir- 
Wiaubos vienas

1 metus gimė Di- 
Tegu Jos spin- 
pasiekia mus
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