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Išmetė ar ne

New Yorke dabar rodoma 
italų filmą “Atviras Mies
tas.”

Joje pavaizduojama italų 
kova prieš nacių priespaudą.

Vyriausi veikėjai yra kuni
gas ir komunistas.

Abu jie žūva dėl laisvės: 
kunigas — sušaudytas, ko- 

_/munistas — gestapo nukan
kintas.

Daug kas laiko šią filmą 
vienu iš gražiausių šios rū
šies kūrinių. Nors technika 
joje nėra išdailinta, bet 
ji pasižymi nuoširdumu, ge
rais vaidintojais ir gyvenimo 
tikrumu: susidaro ne pa
veikslo, bet pačios tikrenybės 
įspūdis, kada kovojama prieš 
žiaurią tironiją dėl laisvės ir 
demokratijos.

Viena tironija, naciškoji, 
buvo sutriuškinta.

Bet daugely kraštų šian
dien vėl kartojasi “Atviro 
Miesto” istorija, tik su tuo 
skirtumu, kad komunistas iš 
persekiojamo pats virto tiro
nu Lietuvoje, Lenkijoje, Ju
goslavijoje ir kitose šalyse.

Jis persekioja laisvės, de
mokratijos atstovus ir dva
sininkus.

Paskutinėmis dienomis tai 
dar kartą paliudijo įvykiai 
Jugoslavijoje, kur buvo su
imtas katalikų arkivyskupas 
Stepinacas.

Jugoslavas Radica, prieš 
kiek laiko užėmęs aukštas 
pareigas prie diktatoriaus 
Tito, “Reader’s Digest” skil
tyse paduoda įdomių faktų 
apie tą kovą prieš katalikus.

Radica rašo, kad kai slap
toji policija Ozna seniau su
ėmė Splito arkivyskupą Bo- 
hifačičą/pasiž’yrnėjušį " kova 
prieš fašistus, vienas Tito di
delis pareigūnas, ambasado
rius Leoničas, pasakė: — Jį 
turės sušaudyti.

Į klausimą kodėl, buvo pa
aiškinta: — Reikia parodyti, 
kad Jugoslavijos valdžia ne
bijo bažnyčios.

Pats Leoničas dar tik prieš 
pora metų buvo fašistas. Da
bar jis gieda su komunistais.

Arkivyskupas Stepinacas 
pranešė, kad diktatorius Tito 
norėjo priversti jį atsimesti 
nuo Romos su visais Jugosla
vijos katalikais.

Štai dėl ko Jugoslavijos ar
kivyskupas Stepinacas buvo 
suimtas ir apkaltintas esąs 
“liaudies priešas.”
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KARDINOLAS SPELLMANAS GLOBOJA 
LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESU
New Yorkas. — Kardinolas 

Spellmanas sutiko būti Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kon
greso globėju.

Kaip jau buvo pranešta, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresas įvyksta spalių 20 
ir 21 dienomis Hotel Penn
sylvania, New Yorke.

Iškilmingoji kongreso da
lis įvyks sekmadienį, spalių 
20 d.

Tą dieną 10:45 vai. kon
gresas bus pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis Aušros 
Vartų bažnyčioje New Yorke, 
prie Holland Tunnel.

Po pietų 2:00 vai. Hotel 
Pennsylvania bus pradėti po
sėdžiai. Juose bus išklausytą 
svarbių kalbų, kurias pasa
kys tiek lietuviai, tiek ameri
kiečiai.

Numatyti žymūs kalbėto
jai. Lietuviškai kalbės ką tik 
iš Europos atvykęs asmuo, 
atsakingas pareigas ėjęs po
žeminėje Lietuvos laisvės ko
voje.

Vakare tame pat viešbuty-

je įvyks muzikalinis lietuvių 
vakaras — su dainomis, mu
zika ir literatūros kūrinių 
skaitymu.

Antroji diena bus skirta 
Federacijos posėdžiams.

Neseniai lietuvių kunigų 
delegacija kongreso reikalais 
lankėsi kardinolo Spellmano 
kanceliarijoj ir turėjo svar
bių pasitarimų.

Jei kas iš kongreso daly
vių pageidaus, tiems antra
dienį, spalių 22 d., bus suda
rytos sąlygos aplankyti pir
mąją amerikietę šventąją — 
Motiną Cabrini, kuri yra pa
laidota New Yorke. -

Kurie mano sustoti viešbu
čiuose, turi vietas užsisakyti 
iš anksto.

— Esama pranešimų, kad 
fabrikuose už Uralo rusai 
stengiasi nukopijuoti ameri
kiečių B-29 lėktuvus.

— Prancūzijos parlamen
tas sutiko su naujos konsti
tucijos projektu. Prieš ją pa
sisakė De Gaulle.

SUKELS $250,000 UETUVAI LAISVINTI
Amerikos Lietuvių Tary

bos suvažiavimas Washing
tone rugsėjo 21 ir 22 d. nuta
rė paskelbti lietuvių koloni
jose vajų sukelti 250,000 do
lerių Lietuvos išlaisvinimui.

Suvažiavimo proga buvo į- 
teikti memorandumai Lietu-

iždininkas sudaro vykdomąjį 
komitetą.

Suvažiavime dalyvavo 18 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių.

Svečių tarpe buvo ministe- 
ris P. žadeikis.

THE LITHUANIAN WEEKLY

Published By 
Lithuanian Universal Bureau, Inc. 
222 So. 9th St, Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. STagg 2-2133
■3e<x«<>3K-c

Nr. 39 ( 741) Kaina 5c.

Kodėl UNRRA Ne
veikia Lietuvoje?
New Yorkas. — Daug sim

patijų Lietuvai reiškia Belgi
jos spauda. Neseniai laikraš
tyje “Vrai” buvo išspausdin
tas specialaus korespondento 
P. Chantier straipsnis “Bal
tai neteko teisės gyventi,” 
kur nupasakojamos raudono
sios okupacijos sąlygos, pa
žymint, kaip dabar į aukštes
nes vietas skiriami vien ru
sai.

Primenama, kad rusai su
naikino nežinomo Lietuvos 
kareivio kapą. Straipsnio pa
baigoje rašoma: “Kartkartė
mis girdime apie UNRRA 
veikimą Baltgudijoje ir Uk
rainoje. Bet kodėl UNRRA 
nepasiekia Baltijos kraštų? 
Argi manoma, kad jie mažiau 
sunaikinti, per karą ir tris 
okupacijas mažiau apiplėš
ti?”

Pagaliau autorius pridu
ria: “Baltijos kraštai laukia 
teisingumo ir teisės gyventi.”

Kaip Žuvo Darius ir 
Girėnas

i -teMrEfaMr Naujas” ■a*oi-Prezidentui Trumanui per
jo sekretorių buvo įteiktas 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu raštas.

Buvo išklausyta praneši
mų ir priimti nauji darbo pla
nai.

Šių pasitarimų proga buvo 
lankytasi Valstybės Depar
tamente.

Į ALT perrinkti L. šimutis 
pirm., V. Laukaitis, P. Piva- 
riūnas ir Dr. Montvydas vice
pirmininkais, Dr. P. Grigai
tis sekr., M. Vaidyla iždin., 
V. Kvetkus, Dr. M. Vinikas 
ir J. Stilsonas iždo globėjais.

Pirmininkas, sekretorius ir

Sukilimas
Teheranas. — Irano pieti

nėje dalyje prasidėjo vietos 
tautelių sukilimas.

Sukilėliams tuo tarpu se
kasi.

Jie reikalauja, kad pasi
trauktų dabartinė valdžia ir 
kad jų provincijai būtų duo
ta daugiau laisvės.

Seniau Irane buvo sukilus 
Azerbaidžano provincija, kur
stoma rusų.

Dabar kalbama, kad nau
jiems sukilėliams ginklų pri
statę anglai.

GEN. McNARNEY PAS BALTIECIUS

Svarstoma Vokietijos Ateitis
Lietuviai Anglą 

Zonoje
Rugpiūčio 15 d. Detmolde 

buvo Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus britų zonos atstovų 
suvažiavimas.

Tai buvo reorganizacinis 
susirinkimas. Kaip jau yra 
žinoma, šios organizacijos 
veikla, įsteigus Pabaltės Ge
rovės Komitetą britų zonoje, 
turi būti įjungta į šio komite
to ir jo padalinių rėmus.

Britų zonoje spaudos klau
simas neišjudėjo iš mirties 
taško. Tikimasi, kad bus leis
ta kiekvienai tautybei leisti 
bent po vieną laikraštį.

Vyriausio Tremtinių Ko
miteto likučiai iš Detmoldo 
išsikėlė į nuolatinę komiteto 
būstinę amerikiečių zonoje.

Rugpiūčio 5 d. rašytojas 
Vydūnas apsigyveno anglų 
zonoje ir dabar yra vienpje 
Liubeko ligoninėje.

Paryžius. — čion buvo nu
tarta taikos konferencijos 
darbus baigti ligi spalių 15 
dienos, kad galėtų laiku spėti 
Jungtinių Tautų pasėdžiams, 
kurie spalių 23 d. prasidės 
New Yorke.

Tuo būdu ligi spalių 15 die
nos bus nustatytos ir patvir
tintos taikos sutartys su Ita
lija, Bulgarija, Vengrija, Ru
muniją ir Suomija.

Keturių didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministerial 
nusprendė Italijos kolonijų 
ateities sutvarkymą atidėti 
vienų metų laikotarpiui.

Tie patys ministerial pra
dėjo dažnesnius pasitarimus 
dėl Vokietijos ateities.

Tuo reikalu šnekėjosi Byr
nes, Bevinas, Bidault ir Mo
lotovas.

Vokietija užima centrinę 
vietą Europos žemyne, ir jos 
likimo nustatymas greičiau 
padėtų į normalesnes vėžes 
įeiti visam kontinento gyve
nimui.

klausimą 
lapkričio

atsitiks 
atsakingi

Buvo prieita nuomonės, 
kad didžiųjų valstybių minis
terial Vokietijos 
pradės svarstyti 
mėnesį.

Greičiausia tai
New Yorke, kur
asmenys bus suvažiavę Jung
tinių Tautų posėdžiams.

Tie ministerių pasitarimai 
bus tik parengiamojo pobū
džio, bet sykiu reiškiama 
nuomonė, kad jie paruoš ke
lią prieiti prie taikos sutar
ties su Vokietija.

Tuo tarpu Paryžiuje buvo 
komisijoms įsakyta pasisku
binti ir ligi spalių 5 dienos 
taikos konferencijai prista
tyti taikos sutarčių su Itali
ja, Bulgarija, Vengrija, Ru
munija ir Suomija projektus.

Iš visa ko galima spėti, kad 
netrukus bus prieita prie ga
lutinės tvarkos Europoje 
sprendimo.

Tai paliečia ne tik Vokieti
jos, bet ir daugelio kitų kraš
tų likimą.

Chicagos “Tribune” spau
dos biuras paskelbė prof. Jur
gio Žilinsko pareiškimą, kad 
Darių ir Girėną nušovė vo
kiečiai.

Prof. J. Žilinskas, kuris da
bar gyvena Waterbury, buvo 
dalyvavęs prie Dariaus ir Gi
rėno paruošimo laidotuvėms 
bei ištyręs jų lavonus Kauno 
universiteto- anatominėj kli-

Lietuvią Protesfoną 
Laikraštis

Išrado Baisius
Nuodus

Amerikos kariuomenė pra
nešė, kad ji turi išradusi nau
jus nuodus, kurie yra tokie 
baisūs, jog vienos uncijos už
tektų išnuodyti visiems Jung
tinių Valstybių ir Kanados 
^yventojamft^^^

Rusijoj Esama 
Neramumu

SEKRETORIUS WALLACE ATLEISTAS
Washingtonas. — Visai ne

tikėtai prezidentas Truma- 
nas paprašė, kad H. Wallace 
pasitrauktų iš Prekybos sek
retoriaus vietos.

Šią žinią spaudos atsto
vams pranešė pats preziden
tas, ir tai buvo jiems di-

rieji apgailestavo jo iškriti
mą iš valdžios.

Wallace buvo paskutinis 
sekretorius iš 1933 metais 
Roosevelto sudarytos vyriau
sybės, ligšiol išlikęs valdžio
je.

John Fischer, aprašyda
mas “Harper’s Magazine” 
skiltyse savo patyrimus Ru
sijoje, parodo, kokioj vergi
joj ten veikia jų “parlamen
tas” — Vyriausias Sovietas.

Salėje, kur posėdžiavo 1,- 
200 atstovų, pasieniais kas 
šešios pėdos stovėjo ginkluo
ti sargybiniai. Be to, buvo 
pilna slaptosios policijos ir 
dar sargybinių prie kiekvie
nų durų.

Patys atstovai mechaniš
kai kalbėjo išmoktas kalbas 
ir mechaniškai klausėsi.

Taip posėdžiauja rusiškoji 
“demokratija,” geriau pasa
kius, — vergų krūva: be lais
vės, apstatyta sargybomis, 
jog kiekvienas atstovas žino
tų, kad neatsargu išsižioti ki
taip, kaip jam pripumpuota.

Vyriausias USA karinių 
pajėgų Europoje vadas gen. 
McNarney aplankė pabaltie- 
čių stovyklą Marzfelde, neto
li Nuernbergo. Nors aukštojo 
svečio apsilankymas buvo ir 
netikėtas, tačiau visi jį pasi
tiko tautiniais drabužiais pa
sipuošę. ■" ' ,

Tai pirmoji tremtinių sto
vykla, kurią gen. McNarney 
aplankė Vokietijoje. Svečias 
atidžiai susipažino su tremti
nių gyvenimu ir darbu, su pa
talpomis, valgiu ir t.t. Iš
vykdamas‘pareiškė pasiten
kinimą tremtinių organizuo
tumu ir darbais, o. taipgi pa-

žadėjo pagerinti stovyklos 
padėtį. Pastebėjo, kad sto
vyklos gyventojai yra darbš
tūs amerikiečiams kariams 
talkininkai.

Šis generolo atsilankymas 
ne tik paliko malonų įspūdį 
tremtiniuose, bet buvo gra
žiai paminėtas tiek amerikie
čių karių spaudoje, tiek radi
jo.

Amerikon Atplaukia

Dabar, artėjant rinkimams, 
partijos vėl dažniau ima kar
toti Atlanto čarterį, — šiuo 
sykiu respublikonai net dau
giau, negu demokratai.

Išeitų, kad Atlanto Čarterį 
partijos pasivertė rinkiminės 
propagandos įrankiu, reika
lingu tik balsams meškerioti.

Visas pasaulis tuo tarpu 
laukia, kad Atlanto Čarteris 
būtų pradėtas vykdyti tautų 
laisvei atgauti.

Šiam žygiui turi vadovauti 
Amerika, kuri ligšiol Atlan

to čarterį atsimena tik rin
kimų proga.

Priešingu atveju ji neište
sės savo pareigos kaip demo
kratijos ir laisvės nešėja.

Vienas laikraštis parašė, 
kad Lietuvoj Bimbą buvo iš
metęs tikras jo brolis.

“Laisvė” aiškinasi, kad 
brolis Bimbos neišmetė.

Kitas lietuvių laikraštis 
paskelbė, kaip buvo gydomas 
J. Paleckis nuo pamišimo.

“Laisvė” šio pranešimo ne
nuneigė. Matyt,'“per aiškus 
faktas, kad Lietuva turi tokį 
mandrą “prezidentą.”

•i» r. —

Šiomis dienomis į New 
Yorką laivu “Ernie Pyle” at
plaukia advokatas Rapolas 
Skipitis. *

Jis amerikiečiams yra pa
žįstamas, kaip Draugijos Už
sienių Lietuviams Remti pir
mininkas. I

R. Skipitis yya ėjęs atsa
kingas pareigas Lietuvos val
džioje. L

Dr. K. Griniąus sudaryta
me ministerių į kabinete jis 
buvo vidaus reikalų ministe- 
ris.

Tuo pat laiyu New Yorką 
pasiekia dar keliolika lietu
vių. : '•

New Yorke šiomis dieno
mis buvo išspausdintas lietu
vių protestonų laikraštis 
“Gimtinės Garsai.”

Leidžia Lietuvių Protesto
nų Sąjunga Amerikoje.

Tos sąjungos pirmininkas 
Dr. M. Devenis neseniai Lie
tuvos reikalais įteikė platų 
memorandumą Pasaulinei 
Protestonų Sąjungai, Ameri
kos Bažnyčių Protestonų Są
jungai ir šiaip žymiems pro- 
testonams.

“Gimtinės Garsų” pirmas 
numeris yra 8 pusi. Redaguo
ja A. Devenis.

Lietuvos Partizaną 
Ginklai

New Yorkas. — Lietuvių 
partizanų būrys, kaip prane
ša “Holą,” Vilniaus krašte, 
Juratiškių stotyje, užpuolė 
raudonarmiečių sandėlį ir, 
pasigrobęs ginklų bei šaud
menų, pasitraukė.

-Saugumo^aryba nuėmė 
darbų tvankos Ukrainos 

Įraikiją.į prieš

Maskva. — Pats Stalinas 
pasirašė įsakymą, kuriuo 
pravedamas platus “valy
mas” kolektyviniuose ūkiuo
se.

Ten buvo įsivyravę kyšiai, 
apsileidimas, išnaudojimas.

Tai jau-kelintas iš eilės 
“valymas.” Neseniai buvo pa
liesti fabrikai, atskiros pro
vincijos, spauda.

Esama žinių, kad paskuti
niu laiku Rusijoje būta riau
šių, nes žmonės negauna rei
kiamo maisto.

Matyt, kolektyviniai ūkiai 
ar yra pakrikę ar iš viso to
kia sistema negali aprūpinti 
krašto.

vo su Wallace susitaręs, kad 
šis pasiliksiąs vyriausybėje, 
tik laikinai liausiąsis kalbė
jęs apie užsienių politiką.

Kaip tik Wallace savo nuo
monėmis apie užsienių politi
ką buvo sukėlęs triukšmą 
tiek Amerikoje, tiek svetur.

Buvęs Prekybos sekreto
rius, pasitraukdamas iš val
džios, savo žodyje per radiją 
pasakė, kad ir toliau “kovo
siąs dėl taikos.”

Konservatyvūs šalies 
sluoksniai reiškė pasitenkini
mą, kad Wallace buvo pri
verstas pasitraukti, bet kai

Timan rrekybos 
Sekretorium

Washingtonas. — Prez. H. 
Tumanas vietoj pasitrauku
sio Wallace Prekybos sekreto
rium pakvietė W. A. Harri
man, dabartinį Amerikos am
basadorių Londone.

Harriman yra buvęs ir šios 
šalies ambasadorium Rusijo
je.

Naujas Prekybos sekreto
rius pareiškė pilnai remiąs 
dabartinę Byrnes užsienio 
politiką.

SĖKMINGAS LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♦ 
Saug. Taryba Prieš 

Rusų Siūlymą
PAVARYKITE PIRMYN 

LAIKRODŽIUS
šį sekmadienį, rugsėjo 29 

d., baigiasi dienos šviesos 
taupymo laikas.

Laikrodžius reikia pasukti 
vieną valandą pirmyn šešta
dienio vakare.

STALINAS APIE KAR| IR BOMB4

New Yorkas. — Saugumo 
Taryba septyniais balsais 
prieš du atmetė rusų atstovo 
Gromyko siūlymą, kad Ame
rika praneštų davinius apie 
jos karius nepriešo šalyse, 
pav., Kinijoj, Panamoj ir ki
tur.

Šio siūlymo Saugumo 
ryba visai nesvarstys.

Ta*

Vienam Angli-Maskva.
jos laikraštininkui Stalinas 
atsakė į eilę klausimų, susi
jusių su svarbiais tarptauti
nės politikos pasireiškimais.

Stalinas pasakė, Jog jis ne
tikįs, kad dabartiniu laiku 
būtų tikras karo pavojus.

Jis pažymėjo nemanąs, kad 
valdantieji Anglijos ir Ame
rikos sluoksniai galėtų Įvyk
dyti “kapitalistinį apsupimą” 
aplink Biisiją, jei to ir norė
tų- s

Jo nuomone, tarp Rusijos 
ir vakarinių demokratijų ga
limas draugiškas ir patyarus 
bendradarbiavimas^

Stalinas pareiškė, kad grei-

Jis pasakė, kad atominė 
bomba nėra toks galingas 
daiktas karo atveju, kaip kad 
kai kurie politikai tai nori į- 
tikinti. Be to, viena šalia ne
galės ilgam laikui išsaugoti 
atominės bombos pasląpt 
Atominės bombos vartOjbĄs 
turėtų būti uždraustas.

Į Stalino pareiškimus^^ 
rimą kaip į pastangas sušve 
ninti įtemptus santykius tąr 
Rusijos ir vakarinių, valstį 
bių.

■ , ■'r . | T1' j -i
Dar šių metų pradžioje 

buvo pasakęs, kad karas esąs 
neišvengiamas. Rusų spauda 
ligšiol Irtojo, kad kapitar 
listinės ^valstybės nori karo 
ir bando apsupti Rusiją.* ' f

Graikijoje Eina 
Susirėmimai

Londonas. — Graikijoje 
tarp vyriausybės šalininkų ir 
priešininkų eina bemaž civi
linis karas, nors dar nedide
lio pobūdžio.

Londone buvo paskelbtą, 
kad Graikijos sukilėliai gt£& 
na ginkluą iš Albanijos ir Ju- 

' goslavijos.

SKAITYTOJAMS
■ - --'fSunkvežimių streikui ga

lutinai nęsibaigus, “Ameri
kai” nebuvo pristatyta Įdek 
reikiant popieriaus. «

Todėl šįs numeris išeina tik 
keturių puslapių.

Rugsėjo 20, 21 ir 22 dieno
mis Worcestery įvykęs vyčių 
seimas praėjo sėkmingai.

Tai buvo vienas iš gausiau
sių tos organizacijos seimų. 
Atstovų buvo 100, be to, bu
vo atsilankę nemaža svečių.

Visiems vyčiams stiprų į- 
spūdį paliko senatoriaus, Lai
vyno komisijos pirmininko 
D. I. Walsh kalba, kurioje jis 
gynė Lietuvos teises, ragino 
mylėti savo tėvų žemę ir gim
tąjį žodį.

Nauju vyčių pirmininku 
išrinktas Juozas Boley, iš 
New Yorko.

Ratais metais vyčių seimą 
nutarta šaukti Philadelphi- 
joje. ;

Pažymėtina, kad seime da
lyvavo ir naujai persitvar
kiusių bei atgijusių kuopų, 
pav., iš Maine ir kitur.
> Seimo metu buvo pašven
tinta vyčių organizacijos vė
liava. / 4
Dvasios vadu nutarta pra

šyti Kunigų Vienybės paskir
ti kun. J. Jutkevičių.

— Sovietai sąvo. laivynui 
ir kariuomenei panaikino 
“raudonąjį” pavadinimą. Tad 
nuo šiol-jau nebus raudono
sios armijos, o tik sovietų 
armija.

*
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AMERIKA TREMTINIŲ ATŽVILGIU
Amerikos politika tremtinių ir pabėgėlių atžvilgiu nėra 

nuoširdi.
Tai pastebėjo ne tik žmonės iš šalies, bet ir apdairesni 

amerikiečiai.
Kaip į šį reikalą bežiūrėtum, pirmiausia susiduri su 

faktu, kad tie tremtiniai yra'dviejų diktatūrų aukos — so
vietinės ir naciškosios.

Tik dėl Hitlerio ir Stalino susitarimo, tie žmonės buvo 
išrauti iš namų, palikti be pastogės, globos ir užtarimo.

Karo metu jie turėjo išvargti daug nelaimių, priespau
dos, persekiojimų. Nemaža jų buvo koncentracijos stovyk
lų aukos, — tų stovyklų, kur tūkstančiais žuvo jų broliai. 
Daugelis jų ginklu rankoje kovojo prieš diktatūrų įsigalėji
mą ir už demokratijų iškilimą.

Šiandien daugumos jų gyvena tose pat stovyklose — 
kai kurie net senų koncentracijos stovyklų plotuose. Daž
nais atvejais jie palikti siaurapročių viršininkų kaprizams. 
Jie esti mušami ir mėtomi iš vietos, neturėdami kur užtari
mo kreiptis.

Šiauriausia, kad jų ateitis sprendžiama veidmainingai, 
be jokios širdies, žiūrint siaurų egoistinių sumetimų.

Atrodė, kad išimtį sudarys Jungtinės Valstybės. Bet 
dabar patys Amerikos laikraščiai pastebi, kad tremtinių 
atžvilgiu šioji šalis vienaip šneka, kitaip daro.

Antai “Life” rugsėjo 23 d. numery teisingai pažymi, 
kad nors karas seniai baigtas, bet apie 850,000 žmonių te
begyvena koncentracijos stovyklose Vokietijoje, Austrijo
je ir Italijoje, nekalbant jau apie rusų zoną.

Pačioje Amerikoje tremtinių padėtis nušviečiama ša
liškai: pagal šio krašto didžiąją spaudą ir eilės pareigūnų 
pareiškimus susidaro įspūdis, kad tremtinių tarpe tėra žy
dai. Kitos tautos visai nustumiamos į šalį, pamirštamos. 
Taip lenkų, baltiečių ir kitų kraštų tremtinių ateities spren
dimas ir ypač jų įsileidimas į Jungtines Valstybes nustu
miamas šonan, ignoruojamas, arba sumažinamas ligi vos 
įžiūrimo menkumo.

Jau praėjo keli gražūs mėnesiai, kai prezidentas Tru- 
manas davė. įsakymą per metus Amerikon įsileisti apie 39,- 
000 tremtinių. Bet praktikoje tas Įsileidimas yra supančio
tas visokiais formalumais ir biurokratiškais potvarkiais, 
kad nuo prezidento įsakymo ligi dabar Jungtines Valstybes 
pajėgė pasiekti tik 4,000 tremtinių, nors jau praslinko keli 
mėnesiai.

Šios šalies valdžia turėtų parodyti daugiau širdies 
tiems savo tyliems talkininkams, kurie kovojo už demokra
tijų pergalę ir yra diktatūrų aukos.

“Life” savo straipsnyje siūlo, kad Amerika duotų pa
sauliui pavyzdį ir įsileistų tremtinius į šią šalį, pakeisdama 
savo imigracijos įstatymus, kurie dabar yra vieni iš prie- 
taringiausių visoje žemėje.

Tai būtų tikrai garbingas žygis, ir demokratinės Jung
tinės Valstybės turėtų nė tik žodžiu, bet ir darbu laikytis 
savo demokratinių tradicijų.

Bet tremtinių problema gali ir privalo turėti antrą 
sprendimą: reikia panaikinti tas diktatūros sąlygas, kurios 
rytų Europoje žudo tautų ir žmonių laisvę.

Kai Stalinas su savo budeliais bus išvarytas iš Lietu
vos ir kitų okupuotų kraštų, tada nebus ir jokios tremtinių 
problemos: visi jie galės be baimės grįžti į savo laisvas tė
vynes. R.

KODĖL SVARBUS YRA LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESAS?

Kiekvienas sąmoningas lietuvis katalikas turėtų gerai 
įsidėmėti spalių mėn. 20 ir 21 dd. Taip pat ir vietą — Hotel 
Pennsylvania, New York City.

Paklausite kodėl? Todėl, kad tomis dienomis ir pažy
mėtoj vietoj įvyks tai, kas mums visiems turi rūpėti, bū
tent — Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas.

Suprantama, kad visi kongrese dalyvauti negalėsime. 
Bet jei esame nariai bent vienos lietuvių katalikų draugijos, 
pasirūpinkime, kad toji draugija ar draugijos siųstų savo 
atstovus į kongresą. Tuo būdu ir mes visi būsime reprezen
tuojami. Bet jei kurie iš mūsų galime patys važiuoti į kon
gresą, neišsisukinėkime, važiuokime, dalyvaukime.

Kodėl taip svarbus tasai kongresas, kodėl mes jame tu
rime dalyvauti ir juo domėtis?

Jei mes esame geri lietuviai ir dargi geri katalikai, mes 
jokiu būdu negalime sėdėti ramiai sudėję rankas, kai ir iš 
pavergtosios Lietuvos, ir iš Sibiro šaltų kraštų, ir visur ki
tur girdime duslius savo kraujo brolių balsus, šaukiant pa
galbos. Į jų balsą mums reikia atsiliepti darbu ir auka. Tai 
mūsų šventa krikščioniška ir lietuviška pareiga.

Ryškinant plačiau viršuj iškeltus klausimus, turėkime 
galvoje ir tą faktą, kad Lietuvai esant katalikiškam kraštui 
ir žinant, kad ten žiauriausiomis priemonėmis yra naikina
ma katalikybė, mes, kaipo lietuviai ir katalikai, viską metę 
į šalį, turime stoti į darbą katalikiškai Lietuvai galbėti.

Neužmirškime, jog geri krikščionys vyksta į pagonių 
kraštus, kad vieną kitą asmenį laimėtų Kristaus Bažnyčiai. 
Bet kokiu užsidegimu mes turime pulti į darbą, kai matome, 
kad visa katalikiškoji tauta yra naikinama, kai mūsų krau
jo broliai yra kankinami ir žudomi! Sunku net įsivaizduoti, 
kaip didelė yra mūsų pareiga ir atsakomybė.

Dėl to tai yra šaukiamas Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresas. Jo tikslas bus sujungti visas mūsų jėgas ir su->

RUDENS ELEGIJA
Nepažinsi žalio miško!
Kas pamargo, kas išblyško ...
Daug kas svyri be vainiko, 
Daug kas visiškai išnyko . . .
Dulkės, kur ramunės mirė —

«• Braido grobuonys po girią, 
Žemės žiežula ravėja 
Jos pavėniais stypinėja!
Ji vis tyliai skina, skobia, 
Ką nurengia, ką nugobia, 
Ruošia savo ruošą rūsčią — 
Todrin girioje taip tuščia!
Tai rudens rimtis graudinga — 
Bet ir širdžiai daug kas stinga 
Ir netesi, kas sapnuota 
Apie žemės trumpą puotą .. .
Daug žadėjo man žibutė, 
Menką pėdą riša piūtė, 
Juo kad alkis kaičia puodą 
Daug talpesnį už aruodą ...
Bet kur grūdas, ten ir pelas — 
Kas žadėta gal ne melas, 
Gal aš sėsiu sėklą vislią, 
Kai išminsiu gyvio mįslę ...

Jurgis Baltrušaitis.
1942-VILU.

koordinuoti mūsų pastangas, vedančias prie to, kad tik dau
giau nudirbtume, kad tik daugiau pagalbos suteiktumėm 
savo nelaimingiems broliams, kad tik priartinus tą dieną, 
kurią Lietuvos žmonės ir vėl galės pradėti gyventi laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu.

Neužmirškime ir to fakto, kad nuo lietuvių katalikų 
susiorganizaxftmo ir vieningumo daug pareis visos lietuvių 
tautos pastangų pasisekimas.

Atsižvelgiant į tą didįjį kongreso tikslą, visi keliai tu
rėtų vesti mus į New Yorką spalių mėn. 20 d.

Tie, kurie į kongresą neatvyksite, bent sveikinimo žodį 
jam pasiųskite, jei išgalite, ir piniginės aukelės nepasigai
lėkite. Tai kongreso dalyvius paskatins daugiau dirbti ir 
tinkamesnes gaires mūsų bendrai veiklai nustatyti.

Chicaga yra gana toli nub New Yorko. Tačiau organi
zuotoji Chicagos lietuvių katalikų visuomenė kongresu rim
tai domisi. A.L.R.K. Federacijos apskritis ne tik atstovus 
išrinko, bet ir auką kongresui paskyrė. Paskyrė auką ir 
A.L.R.K. Federacijos 26 skyrius (Šv. Jurgio par.). Be abe
jojimo, jų gražų pavyzdį paseks ir kitos organizacijos bei 
draugijos.

Važiuojantiems į Amerikos Lietuvių Katalikų Kongre
są primintina, kad kambariais iš anksto pasirūpintų. Tuo 
reikalu rašykit — Hotel Pennsylvania arba Kongreso Ren
gimo Komisijos sekretoriui — J. Tumasonis, 222 So. 9th St., 
Brooklyn 11, N. Y.

A.L.R.K. Federacijos apskritys ir skyriai turėtų rū
pintis kongreso reikalais ypatingu būdu, nes antroji diena 
yra skiriama išimtinai Federacijos reikalams. Bus svars
tomas ir naujo statuto projektas. Tad bus vietoje sumany
mai ir pasiūlymai. Į kongresą suvažiuokime pasiruošę.

Leonardas Šimutis, A.L.R.K.F. sekretorius.

PRANCŪZAS APIE BOŠEVIKŲ “ROJŲ”
Labai plačiai skaitomas 

prancūzų žurnalas “Respub- 
lica” nr. 3,1946 m. įsidėjo sa
vo korespondento aprašymą 
apie Tarybų Sąjungą.

Korespondentas į bolševi
kų “rojų” buvo pakviestas at
silankyti, kaip didelis raudo
nųjų simpatikas ir gerbėjas.

Iš to “rojaus” grįžęs, jis 
savo nuomonę paskelbė vie
šai, visiems laikams atsisa
kydamas nuo bolševikų “ro
jaus” garbinimo. Savo nusi
statymą jis paremia konkre
čiais faktais.

Pirmiausia jis iškelia di
džiulę skriaudą, kurią daro 
bolševikai darbininkams. Tik 
NKVD agentai, bolševikų 
partijos darbuotojai, fabrikų 
direktoriai, propagandistai ir 
panašūs gauna milžiniškus 
atlyginimus, gali gyventi, 
kaip turtingi koncernų mag
natai.

Tokio milžiniško skirtumo 
tarp aukštųjų valdininkų ir 
darbininkų, anot autoriaus, 
niekur dar pasaulyje nėra bu
vę. Kai milijonai darbininkų 
ir valstiečių pusiau badu gy
vena, nuolatos apiplyšę ir nu
skurę lindi kokiose priemies
čių landynėse, tai partijos ir 
NKVD pareigūnai išsigali 
mokėti už šampaną iki 200 
rublių ir daugiau.

Kad liaudis nejustų to di
delio skurdo ir paniekinančio 
atstūmimo, — autoriaus tvir
tinimu, — bolševikai vietoje 
duonos ir drabužių jai pakiša 
gana pigią, biaurios rūšies 
degtinę. Darbininkų masės 
skęsta alkoholyje, ir yra pa
prastas reiškinys išdžiūvusį 
ir nuskurusį darbininką ma
tyt nusigėrusį ir pusgyvį 
Maskvos gatvėse.

Reiškinys yra toks dažnas, 
kad niekas dėl to nesijaudina.

Autorius Maskvoje ir iš vi
so “rojuje” lankėsi jau po ka
ro, tad įdomu, kaip jis apra
šo jau pokarines nuotaikas. 
Anot jo, Rusijoje kyla dide
lis nepasitenkinimas. Plačio
sios darbininkų ir valstiečių 
masės, bekovodamos susidū
rė su Vakarų Eurapa, naujo
ji civilizacija jiems padarė 
kerinčio įspūdžio. Sugrįžu
siuose aiškiai pastebimas 
laisvės ir naujo gyvenimo 
troškimas.

Ypač juos piktina baisi bol
ševikų valdininkų biurokrati
ja ir visiškas liaudies panie
kinimas. Dėl to pasyvumas 
bet kokiam darbui, o ypač po
litiniams klausimams.

Pabaigoje autorius svarsto 
klausimą, kaip Rusija išsiva
duoti galėtų iš savo pačios 
sukurto pragaro.

Čia jis pasisako pesimistiš
kai — perdaug žmogaus siela 
ir kūnas sukaustytas! Bolše
vikinė diktatūra, anot to bu
vusio raudonųjų simpatiko, 
baisi ir užmušant! bet kokias 
žmogaus pastangas.

Kiek Amerikiečiu 
Persikėle

Washingtonas.—Amerikos 
spauda nurodo, kad karo lai
ku 27 milijonai amerikiečių 
buvo pakeitę savo gyvenimo 
vietas.

Iš jų 12 milijonų buvo ka
riai, e 15 milijonų iš Vietos į 
vietą besikilnoją civiliniai gy
ventojai.

Tokiu būdu išeina, kad bu
vo persikėlęs penktadalis ša
lies gyventojų.

Lietuvoj Rusai Žudo 
Gyventojus

Lietuvoje vyksta tikrai 
žiaurūs bolševikiniai darbai. 
Geležinė siena, nors ir labai 
slepia rusų darbus nuo pa
saulio akių, net svetimšalių 
korespondentų neįsileidžia 
Lietuvon, bet vis pasitaiko, 
kad žinios pasiekia laisvą pa
sauly.

Gautame laiške viena mo
teris rašo savo broliui apie 
savo gimines ir gale laiško 
sako: “Pas mus naujo daug 
būtų, bet negaliu visko rašy
ti, nes tuo tarpu neturiu tiek 
popieriaus ir kita ko. Mums 
einasi gerai, gyvename kaip 
kitą kartą kad gyveno Balty
mo nabaštikas. Brolis yra 
Rusijoje išvežtas darbams 
jau antri metai, o dabar tik 
laišką gavome. Blogai einasi 
žmogeliui, kas žino, ar besu
grįš gyvas. . .

“Pinigų mums dabar ne
siųskite, jei ir būtų galima, 
nes mums dabar nors ir pek
liškai reikia, bet iš to nieko 
mūsų nesugelbėsite. Geriau, 
jei būtų galima, prisiųskite 
kokių nors, kad ir lopytų, 
jums nebetinkamų drabužių, 
o mums bus aukso verčioje.

“Pas mus dabar eina bai
siausios skerdynės, nors ir 
mūsų miestely, kas dieną lai
doja po du, tris nušautus, o 
dažnai palaidoja ir po šešis 
ir dešimt, žmonės krinta kaip 
lapai rudenį nuo medžių, ir 
nieko nenumanome, kol taip 
ilgai tęsis.”

Suvaržytas Tremti- 
niu Persikėlimas
U.S.A, zonoje esantiems 

tremtiniams pranešta, kad 
tremtinių persikėlimas iš zo
nos į zoną yra uždraustas. 
Tai būsią galima padaryti 
tik išimtinais atsitikimais. Iš 
kitų zonų naujai atvykstan
čius tiria speciali komisija ir 
tik po to leidžia apsigyventi 
UNRRA globojamoje stovyk
loje.

Be to, ir laikinas važinėji
mas iš zonos į kitą taip pat 
smarkiai suvaržytas ir kon
troliuojamas.

Šiuos naujus kariškos val
džios potvarkius tremtiniai 
aiškina padidėjusiu pastaruo
ju metu sovietinių šnipų ant
plūdžiu.

PrancūzŲ Socialistai 
Nenori Komunistę
Paryžius. — Naujas pran

cūzų socialistų partijos sek
retorius Guy Mollet komunis
tų partijos sekretoriui Duclos 
parašė laišką nurodydamas, 
kodėl socialistai negali susi
dėti su komunistais.

Svarbiausia priežastis — 
komunistų priklausymas nuo 
Maskvos.

Grąžina Vokieciy 
Belaisvius

Londonas.—Anglų vyriau
sybė paskelbė, kad netrukus 
bus pradėti Vokietijon grą
žinti vokiečiai belaisviai.

Per mėnesį numatoma grą
žinti po 15,000.

Iš viso anglai turi 394,000 
vokiečių belaisvių.

Rengia Naują Bazę 
Aleutuose

New Yorkas.—Laikraščiai 
praneša, kad Aleutų salose 
Amerikiečiai rengia naujas 
laivyno bazes.

Už poros metų Adako ba
zė būsianti lygi su Pearl Har
bor, o gal net didžiausia lai
vyno bazė visame pasaulyje.

Tiek rusai, tiek amerikie
čiai pradėjo smarkiai stiprin
tis šiaurėje.

Lėktuvų amžiuje anos sri
tys įgauna naujos karinės 
reikšmės.

RELIGINIS TREMTINIŲ GYVENIMAS
vęs Stutthofo kalinys kun. 
St. Yla ir kun. Šidlauskas.

Lietuviai katalikai veda 
savo atskirą gimimų, sutuok
tuvių ir mirimų metrikaciją. 
190 lietuvių kunigų yra įsta
tyti į darbą. 100 lietuvių sto
vyklų aprūpinta klebonais, 19 
—vikarais, o 23 gimnazijos, 9 
progimnazijos ir viena amatų 
mokykla turi kapelionus.

Devyniuose didesniuose 
Vokietijos universitetuose 
studijuojantieji lietuviai turi 
savus kapelionus, ateitininkų 
organizacija po du, o skautų 
organizacija po tris dvasios 
vadus.

Nors tremtinių lietuvių ku
nigų yra su viršum du šimtai, 
vienok pastoracijos darbu 
užsiimti visi negali: vieni dėl 
senatvės, kiti dėl sveikatos.

Kad lietuvių dvasinių rei
kalų aprūpinimas nepakrik
tų, kunigams pranešta, jog be 
specialaus apaštališkosios de- 
legatūros leidimo jiems emi
gruoti nevalia.

i __________
P. Stoškiūtė Dainuos

New Yorke
Dainininkė Polyna Stoš

kiūtė neseniai grįžo iš Euro
pos, kur du mėnesius sėkmin
gai koncertavo Amerikos ka
reiviams Paryžiuje ir di
džiuosiuos Vokietijos ir Aus
trijos miestuose, — Frank
furte, Berlyne, Muenchene, 
Salzburge.

Salzburge ji dainavo gar
saus muzikos festivalo laiko
tarpyje.

Dabar P. Stoškiūtė ruošia
si dainuoti Richardo Strausso 
operoj “Ariadnėj,” kuri spa
lių 10 d. bus statoma City 
Center operoj. Tai bus to 
veikalo premjera Amerikoje.

Ji taip pat dainuos Saffi 
“Čigonų Barone,” Marenką 
“Parduotoj Nuotakoj” ir 
Margaritą “Fauste.”

Gruodžio pradžioj P. Stoš
kiūtė yra pakviesta dainuoti 
muzikalinėj versijoj Elmer 
Rice veikalo “Street Scene,” 
kuriam muziką parašė gar
sus kompozitorius Kurt Weil. 
Su Polyna Stoškiūtė dainuos 
ligšiolinis Metropolitan ope
ros baritonas Cordon.

“Street Scene” bus pasta
tyta New Yorke.

Įsteigus Vatikano Delega- 
tūrą išvietintiems lietuviams 
Vokietijoje, lietuvių religiniai 
reikalai tvarkomi automatiš
kai—nepriklausomai nuo Vo
kietijos vyskupų.

Apaštališkam delegatui 
kan. F. Kapočiui padeda bu-

“The Tablet” Rašo 
Apie Lietuvę

Brooklyno diecezijos laik
raštis “The Tablet” rugsėjo 
14 d. laidoje ties Lietuvos ir 
Pabalčio reikalais sustoja net 
4 kartus: pirmajame puslapy
je ištisai paduoda Baltic Am. 
Society UN Saugumo Tary
bos nariams pasiųstą protes
to telegramą dėl vis Maskvos 
tebekankinamos Lietuvos ir 
Pabalčio; redakciniame pus
lapyje protestuoja prieš žydų 
bandymus išimtinai sau sa
vintis išvietintųjų asmenų 
globą, o knygų apžvalgoje pa
duoda platoką tik neseniai 
kun. T. G. Chase pasirodžiu
sios “The Story of Lithuania” 
kritišką apžvalgą.

Pagaliau Pabalčio vardas 
yra ir karikatūroje. “Uždan
gos šauksmas” antrašte ga
bus dailininkas Maloney skai
tytoją perkelia į teatro salę, 
kur nustebusiai publikai ro
domos 5 iš po Stalino uždan
gos pagalbos šaukiančių vai
kučių galvos. Iš kairės į deši
nę: Lenkija, Jugoslavija, Če
koslovakija, Pabaltis ir Ven
grija.

Valst. Departamento 
Pareiškimas

New Yorkas. — Latvių kil
mės veikėjas, U.S. kapitonas 
R. J. Peterson, liepos 22 d. 
kreipėsi į Valstybės Departa
mentą prašydamas Eastern 
European Division nušviesti 
Amerikos valdžios nusistaty
mą dėl Baltijos kraštų liki
mo. Rugpiūčio 1 d. buvo gau
tas toks Valstybės Departa
mento atsakymas:

“I have received your let- 
tter of July 22,1946, address
ed to Mr. Llewellyn E. Thomp
son, Chief, Division of East
ern European Affairs, in 
which you inquire about the 
status of the Baltic States.

In answer to your question 
I think you would be interest
ed in knowing that the United 
States does not recognize the 
incorporation of the Baltic 
States into the Union of Sov
iet Socialistic Republics. The 
representatives of Estonia, 
Latvia and Lithuania ac
credited to this Government 
continue to be recognized.”

Tad atsakyme aiškiai pasa
koma, kad Jungtinės Valsty
bės nepripažįsta Rusijos oku
pacijos Baltijos valstybėse.

Rugsėjo

ESTO MUZIKOS 
KONCERTAS

GRAB
Pranei 

Mifflin I 
ištekėjo |

Jų sufl 
iškilmini 
parapijoj 
tuokė švl

Buvo I 
dovų. tI 
jiedu si 
gyveniml 
nyčia bl 
liudininll

Muzikl 
tės — d J 
tuves. I

Vėliau! 
priimti 1 
sios narni

Laimirl

SUSIH
Camdėl 

šeima I 
sveiko iii 
naus, kul 
turo vari

Tai sJ 
Vaizgilail 
Vaizgiliel 
no veikėjl 
ir rėmėja 
katalikišl

Jei kai 
Vaizgiliel 
atjaučia i 
miršta L| 
reikalų. I

Tai tiki
Linkimi 

nėlei laimi 

telegr] 
pm

Lietuvil 
niai pad 
Amerikosl 
stybės s 
kad užtai! 
liūs ir išll

Panašiu 
kitos draj

Telegra 
sileisti da 
rikon.

LANK

Rugsėjo 
kuopą apl 
maitė iš B 
pirminink; 
metai. Ji 
čių veikimNew Yorkas. — Žinomas 

Bostono simfoninio orkestro 
estų kilmės kontrabasistas 
Ludwig Juht rugsėjo 28 d. 
(šeštadienį) ruošia savo kon
certą New Yorke Town Hall. 
Koncerto pradžia 3 vai. po 
pietų.

Kaip žinoma, kontrabasas 
solo yra retas daiktas, Lud
wig Juht virtuozo pasirody
mas dar retesnis. Taigi, New 
Yorkiečiams patariame šios 
progos nepraleisti. Bilietus iš 
anksto galima užsisakyti Co
lumbia Concerts, Inc., 113 W. 
57th St., New York 19, N. Y.

LIETUVIŲ
Trečladlenlj

AN1
3619 Eal

Ph
Telefonų

— Anglai ir prancūzai su
tiko pradėti pasitarimus dėl 
prekybos tarp abiejų kraštų.

Nauja Lietuvos Istorija
Jau Išleido Stratford House, Inc.

THE STORY OF LITHUANIA
parašė kun. Tomas Chase (Čižauskas); 

žemėlapiai, kronologija, 390 pp.
Kaina: $3.50

Užsakymus priima:
AMERIKA Rev. C. PAULONIS STRATFORD HOUSE 

222 South 9th Street 207 York Street 52 Vanderbilt Avenue 
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y. New York, N. Y.

Please send me postpaid...........copies of THE STORY OF

LITHUANIA. Enclosed find $...............

Name ......................................................................................

Address ..................................................................................

City...........................  Zone........ State................

Tel. POP
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Philadelphijos Žinios
Elizabeth, N. J.

Į KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
U— VIETOS ŽINIOS

GRAŽIOS VESTUVĖS
Pranciška Norvaišaitė, 132 

Mifflin St., rugsėjo 14 dieną 
ištekėjo už K. Zavadzkio.

Jų sutuoktuvės buvo labai 
iškilmingos šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. Jie susi
tuokė šv. Mišių metu.

Buvo gražus būrelis paly
dovų. Tarp palmių ir gėlių, 
jiedu susituokė laimingam 
gyvenimui. Beveik pilna baž
nyčia buvo jų sutuoktuvių 
liudininkais.

Muzika — vargonų ir solis
tės — dar paįvairino sutuok
tuves.

Vėliau visi svečiai buvo 
priimti ir pavaišinti jauno
sios namuose.

Laimingo gyvenimo!

SUSILAUKĖ SŪNAUS
Camden, N. J. Palledino 

šeima neseniai susilaukė 
sveiko ir labai stipraus sū
naus, kurs pakrikštytas Ar
turo vardu rugsėjo 8 dieną.

Tai sūnus lietuvaitės P. 
Vaizgilaitės, kurios mamytė 
Vaizgilienė yra žymi Camde- 
no veikėja ir didelė geradarė 
ir rėmėja visų lietuviškų ir 
katalikiškų reikalų.

Jei kas aukoja ar ne, tai 
Vaizgilienė visuomet pirmoji 
atjaučia visus. Ypač ji nepa
miršta Lietuvos ir lietuvių 
reikalų.

Tai tikra geradarė.
Linkime ir jos visai šeimy

nėlei laimės ir pasisekimo.

TELEGRAMOS AMERIKOS 
PREZIDENTUI

Lietuvių komitetas nese
niai pasiuntė telegramas 
Amerikos prezidentui ir Val
stybės sekretoriui Byrnes, 
kad užtartų lietuvius pabėgė
lius ir išlaisvintų Lietuvą.

Panašių telegramų siųs ir 
kitos draugijos.

Telegramoje prašoma ir į- 
sileisti daugiau lietuvių Ame
rikon.

LANKĖSI ŽYMI VYTĖ

Rugsėjo 15 dieną vyčių 3 
kuopą aplankė lietuvaitė Kle- 
maitė iš Kearny, N. J. Ji ten 
pirmininkauja kuopai keleri 
metai. Ji tarėsi jaunųjų vy
čių veikimo reikalais.

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Tr«®«dlenl 7:00 p.m. SeSt 8:00 p.m.
Direktorius 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

Į Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1118 Mt Vernon St,

'! Philadelphia, Pa.
U Modemiška laidojimo įstaiga. Di
li dels, graži koplyčia, erdvi sale, 
| Pakeleivingiems sutelkiama 

nakvyne
ffl Viskas nemokamai. Kreipkitės 

diena ir naktį

Tel. Ste 8208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
8804-16 Richmond Str. - Philadelphia, Pa.

PRIEŠ KOMUNISTUS

Philadelphijos keliolika 
unijų iš radijo industrijos nu
tarė kovoti prieš komunistų 
vyravimą jų unijoj. Jiems va
dovauja Harry Block. 11 
draugijų narių yra apie 50,- 
000.

Jie visi vieningai įgaliojo 
savo vadą kovoti prieš ko
munistus, kurie nori pavergti 
darbininkiją čia.

NUGRIAUS KINŲ SIENĄ

Galutinai jau pasirašyta 
sutarti tarp miesto ir Penn- 
sylvanijos valstybės nugriau
ti vadinamą miesto kinų sie
ną,. kuri eina nuo Broad St. 
stoties.

Vietoj to bus pravestas 
gražus buįvaras lig pat 30 
St. stoties ir pagražins visą 
miestą. Viskas kaštuos apie 
$20,000,000.

PAVYKĘS ŠOKIŲ 
VAKARAS

Lietuvos vyčių suorgani
zuotas šokių vakaras rugsė
jo 15 dieną praėjo sėkmingai. 
Tam buvo labai uoliai prisi
rengta, Išdekoruota salė, pa
daryta įvairių netikėtų sma
gumų atsilankiusiems, ir visi 
buvo patenkinti.

Rengimo komitetas tikrai 
daug ir gražiai pasidarbavo. 
Girdėti, kad jie planuoja kas 
mėnuo tokius parengimus, 
kad jaunimas galėtų padoriai 
ir gražiai pasilinksminti.

FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Philadelphijos apskrities 
Federacijos visuotinis susi
rinkimas įvyko rugsėjo 19 d., 
šv. Kazimiero parapijos salėj.

Svarstoma, kaip prisireng
ti Katalikų Seimui. Ten bus 
išrinkta ir tam tikslui skirti 
atstovai.

MINĖS SAVO GLOBĖJO 
ŠVENTĘ

Šv. Pranciškaus Tretinin
kų kongregacija šv. Kazimie
ro parapijoj rengia savo glo
bėjo minėjimą spalių 6 dieną, 
sekmadienį, 5 vai. vak.

Bus surengta vakarienė ir 
atitinkama programa. Dau
giausia dalyvaus nariai, bet 
ir svečiams bei viešnioms 
duodami kvietimai, kad ir jie 
galėtų pasidžiaugti jų paren
gimu.

Įėjimo bilietus reikia gauti 
iš anksto. Dar yra keliolika 
laisvų vietų.

TeL DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
Šauktis prie manes

1601 - 08 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

DZIKO PIKNIKAS

Pereitą savaitę turėjome 
didelį ir pasekmingą pikniką, 
tur būt, paskutinį.

Šis piknikas buvo pareng
tas padėti Lietuvių Radijo 
valandai.

Radijo vedėjas, žinomas 
veikėjas Dzikas, kurio pa
stangomis ir energija yra iš
laikoma šita lietuviška pro
grama, turėjo gero pasiseki
mo.

Tarp kitų bus matyti Mie- 
žienė, Žvigaitienė, Adomai
tienė, Breslauskienė ir daug 
kitų. E. B.

APIE STRAIPSNĮ “KRY
ŽIAI MIŠKE”

Straipsnis “Kryžiai Miške, 
pasirodęs aną dieną “Ameri
koje,” padarė man gilų įspū
dį.

Skaitai žmogus, ir tau sto
jasi prieš akis lietuviška var
gų ir rūpesčių diena. Bet to
ji diena palaiminta: su saulės 
pirmu spinduliu lietuvis nu
ėjo žemės purenti, čia ramio
ji Šešupė, čia gojus, čia mū
sų motina—žemė.

Tie J. Jūros žodžiai, lyg 
saulė, pripildo mūsų širdis 
taip brangiais atsiminimais 
apie senąją tėvynę.

Negalėdamas kitaip pa
reikšti dėkingumo J. Jūrai aš 
dėkuoju tamstoms už “Kry
žiai Miške” išspausdinimą.

Edvardas Breslauskas.

Pittsburgh, Pa.
Šv. Pranciškaus vienuolyne
Trys jaunutės mergaitės iš 

Lietuvos, kaip paukšteliai jauni, 
išmesti iš lizdo—be tėvo, be mo
tinos, be brolio, be sesutės, be 
giminių, be pažįstamų, atskrido 
į šv. Pranciškaus vienuolyną, 
Pittsburgh, Pa.

Čia jos sau atrado malonius 
namus.

Sesutės, kaip tikros motinos, 
priglaudė nelaimingąsias tremti
nes mergaites, šv. Pranciškaus 
akademikės paruošė tremtinėms 
malonų priėmimą, ir kartu dali
nosi gardumynais ir drabužė- 
žėliais, taip kad pakeleivės pil
nai jautėsi namuose.

Jaūniausios našlaitės vardas 
Albina Raulynaitytė. Yra 13 me
tų amžiaus. Kitos dvi—Danutė 
Vasiliauskaitė ir Anelė Stumbry
tė. Alb. Raulynaitytė 1941 m. 
persiskyrė su savo mylima moti
nėle. 1944 m. vokiečiai ją parga
beno į Vokietiją ir čia pristatė 
prie sunkių ūkio darbų. Dažnai 
nevalgiusi turėjo dirbti. Pasek
mės—jaunutė mergaitė išbalusi 
ir suvytusi.

D. Vasiliauskaitę 1944 m. vo
kiečiai atgabeno į Vokietiją ir 
pastatė dirbti fabrike prie amu
nicijos. Ji buvo be valgio, be 
priežiūros. Gaudavo mažą šmo
telį duonos per dieną ir labai 
skystos sriubos, o apie mėsą ne
buvo ko nė pamąstyti per mė
nesius.

A. Stumbrytė persiskyrė su 
tėvais 1944 m. Vokiečiai pristatė 
jaunuolę prie apkasų dirbti, kur 
negirdėjo užuojautos žodžio, val
gė kaipo tremtinė, o dirbo kaip 
belaisvė. Vokiečių žiaurumas 
naikino jaunuolę. Anelė negali 
kalbėti apie savo kentėtus var
gus, nes tuojau plūsta ašarose.

Amerikoj, ačiū Dievui, yra 
gailestingų žmonių, kurie pasi
rengę galbėti Lietuvos tremti
nius.

Kadangi sesutės vienuolės lau
kia ir daugiau atvažiuojant jau
nų tremtinių iš Lietuvos, bus 
sunku joms vienoms duoti butą, 
valgį, aprangą, mokslą ir auk
lėjimą. Todėl pasitikime, kad at
siras geraširdžių žmonių, kurie 
padės sesutėms auklėti ir palai
kyti tas nukentėjusias jaunuoles, 
kurios tikrai reikalauja pagal
bos. -

Kun. Juozas V. Skripkus.

Aukščiausias žmogaus gė
ris turi glūdėti pasiekime 
kažko geresnio, negu žmo
gus. Šv. Tomas Akvinietis.

Pastatė lietuvišką kryžių
Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

22 d., buvo nemažas įvykis mū
sų kolonijoje.

Tą dieną, po pietų, buvo pa
statytas parapijos 50 metų ju
biliejui prisiminti grynai lietu
viškais pagražinimais kryžius, 
16 pėdų aukštumo.

Kryžius susideda iš 500 dale
lių. Sveria apie 1,000 svarų.

Tą kryžių pastatant susirinko 
didelis būrys parapijiečių: vieni 
padėjo nešti iš svetainės, kur jis 
buvo daromas, kiti džiaugėsi, 
žiūrėdami, jog tokio kryžiaus 
nėra visoje Amerikoje. Jo pa
šventinimas numatomas ateinan
tį mėnesį. Jis pastatytas tarp 
bažnyčios ir klebonijos darže.

Kryžių dirbo Stasys Valatka. 
Jis yra baigęs Ukmergėje amatų 
mokyklą mokytojo laipsniu, pri
taikomojo meno skyrių. Jis gerai 
pažįsta lietuvišką ornamentaciją 
ir ja pasiremdamas sukūrė labai 
menišką kūrinį. Reikia pažymėti, 
kad daug širdies prie kryžiaus 
pastatymo įdėjo Jonas Bagočius, 
Povilas Kirvilevičius, jaunasis 
Dargis, broliai Gapšiai, Barčus, 
Kačinskas ir eilė kitų rimtų pa
rapijiečių.

Tikrai Elizabetho lietuviai tu
rės kuo pasididžiuoti. Apie kry
žių numatoma papuošti gražiu 
darželiu.

Choro jubiliejus
Parapijos choras rengiasi mi

nėti savo 50 metų veikimo jubi
liejų.

Kai parapija prasidėjo, po ke
lių mėnesių susiorganizavo ir 
giedorių grupė. Vėliau iš tos 
grupės išaugo choras.

Tam įvykiui atžymėti choras 
nutarė rengti didelį koncertą su 
šokiais. Praktikos būna du kar
tu savaitėje: antradienių ir ket
virtadienių vakarais.

Choristai uoliai lankosi, pora 
asmenų pasirodė naujų.

Patartina tėveliams savo jau
nimą prikalbinti dalyvauti cho
re: juk nėra nieko prakilnesnio, 
kaip giesme garbinti Dievą ir 
dainą dainuojant pratintis prie 
lietuviškos dainelės, kuria Lietu
va nuo amžių didžiuojasi.

BALF susirinkimas
Praeitą savaitę buvo visų BA

LF skyrių bendras susirinkimas. 
Aptarti begiamieji reikalai ir nu
matyti kandidatai būsimam BA
LF seimui New Yorke.

Balys Laučka suteikė daug ži
nių įvairiais klausimais. Daug į- 
domumo įnešė kun. Dr. J. Star
kaus kalba, kurioje įrodė būti
numą remti pabėgėlių šelpimo 
darbą.

ūpas buvo visų geras, ir susi
rinkimas užsitęsė apie pora va
landų. Rep.

Bayonne, N. J. *
Atlaidai

Šį šeštadienį ir sekmadienį, 
rugsėjo 28 ir 29 d., švenčiami 
mūsų bažnyčios globėjo šv. My
kolo atlaidai.

Iškilmingi mišparai bus vaka
rais šeštadienį ir sekmadienį.

Iškilmingos mišios bus sekma
dienį 10:30 vai.

Pamokslą sakys kun. J. Dam
brauskas, M.I.C., pasižymėjęs 
pamokslininkas.

Su atlaidais supuola ir mūsų 
klebono kun. M. Kemėžio vardi
nės.

— Rugsėjo 17 d. buvo pakrikš
tytas Jonas Mickevičius.

— Rugsėjo 8 d. buvo pakrikš
tyta Arlene Valerija Oberovano- 
vicz. Motina iš namų yra V. Va- 
lauskaitė.

— Rugsėjo 14 d. Emilija Sat- 
kevičiūtė ištekėjo už Gilbert 
Harding.

New Britain, Conn.
Kun. M. Pahkaus Kunigystės 

Sukaktis
Sekmadienį, rugsėjo 22 d., 

buvo iškilmingai atžymėta kun. 
M. Pankaus kunigystės 40 metų 
sukaktis.

Per pamaldas sukakties proga 
pamokslą pasakė kun. N. Pakal
nis.

6 vai. buvo iškilminga vaka
rienė, kuriai vadovavo kun. E. 
Gradeckas.

Kun. M. Pankų sveikino Hart
fordo vyskupas H. O’Brien ir 
miesto majoras. Taip pat kalbėjo 
prel. J. Ambotas, prel. J. Mi
liauskas ir kun. J. Balkūnas.

Dainavo iš New Yorko atvy
kusios Barbara Darlys, Marijona 
Kižytė ir vietos šv. Cecilijos cho
ras.

Vakarienėj dalyvavo 400 šiaip 
žmonių ir 38 kunigai. K.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Vyčių apskrities suvažiavimas
Lietuvos Vyčių organizacijos 

New Yorko ir New Jersey ap
skrities metinis suvažiavimas į- 
vyko sekmadienį, rusėjo 8 dieną, 
Kearny, N. J.

Suvažiavimą atidarė pirm. 
Helen Pinkin, keletu žodžių pri
mindama nariams nepamiršti, 
bet vykdyti idealus mūsų dviejų 
brangių ilgamečių narių pirm. 
L. Ketvirčio ir vicepirm. K. Vaš
ko, kurie atsiskyrė su šiuo pa
sauliu tik prieš keletą savaičių.

Po to buvo sukalbėta malda.
Suvažiavimas buvo tikrai gau

sus. Atstovų buvo iš visų kuopų. 
Mandatų komisijai išdavus ra
portą, pasirodė, kad buvo 50 at
stovų ir virš 26 svečių.

Valdybai raportus išdavus ir 
senus reikalus baigus, naujieji 
reikalai prasidėjo su naujos val
dybos rinkimais. K. Basanavi
čius vienbalsiai išrinktas pirmi
ninku, John Bray pirmu vice
pirmininku, Elena Pečuraitė 
antra vicepirmininke, Josephine 
Adams sekretore, Joseph Sable 
iždininku, M. Matulytė, finansų 
sekretore, D. Dutkutė, koresp.

Vyčių organizacijos seimui at
stovais buvo išrinkta K. Basana
vičius ir Helen Pinkin.

Trisdešimto jubiliejaus baliaus 
komitetas ragino kuopas bei pa
vienius narius greičiau įsigyti ti- 
kietus, nes atidėliojimas sunkina 
komiteto darbą.

Posėdžiui pasibaigus, visi pasi
liko vaišėms, kurias taip gražiai 
prirengė Kearny-Harrison kuo
pos nariai.

Josephine Adams.

Moterų sodalicija rengia savo 
pirmutinį balių spalių 26 d. L.A. 
P.C. salėje, 134 Schuyler Ave., 
Kearny, N. J.

Gros lietuviškus ir ameriko
niškus šokius Al. Pavydžio or
kestras.

Įžanga vaikams ir suaugu
siems po 65 centus.

Šitas balius bus “Halloween ir 
Barn Šokis.” Bus daug apsiren
gę kaip farmeriai. Narės rengia 
labai juokingas vestuves. Bus di
delis vestuvių pulkas, kuris su
vaidins daug juokų; Bus duoda
mas prizas tam, kuris daugiau
sia obuolių pavogs, ir tam, kuris 
daugiausia sykių apsives.

Kviečiam visus iš arti ir toli 
atsilankyti, nes tikim, kad visi 
linksmai praleisit vakarą. Trys 
šeimininkės pagamins valgio, tai 
galėsit užkąsti, išsigerti ir sma
giai pasišokti.

Neužmirškit spalių 26 d. va
karo.

Vestuvių “surprise showers” 
buvo surengtos Adelei Jankaus
kaitei iš Harrison, N. J. rugsėjo 
7 d. Carey salėje ir Mildredai 
Juozapaičiūtei iš Keamy, N. J. 
rugsėjo 12 d. L.A.P.C. salėje.

Walter Visčius iš Kearny, N. 
J. susituokė su Ieva Savaloniūte 
iš Nutley, N. J. rugsėjo 21 d.

Žitkuvienė paaukojo $50 at
naujinti Saldžiausios Jėzaus Šir
dies statulai.

Rugsėjo 22 d. per 9 valandos 
mišias kun. L. Voicekauskas pa
šventino šią gražiai atnaujintą 
statulą.

New Jersey Sodaliečių Sąjun
ga turėjo susirinkimą rugsėjo. 
22 d.

Atsilankė sodaliečių iš Harri- 
sono-Keamy, Newarko, Eliza
betho ir Bayonne.

Dvasios vadas kun. J. šėmis, 
pranciškietės seselės ir sodalie- 
tės apsvarstė daug gerų sumany
mų. Visos stengsis išvien dirbti 
ir surengti, sujungtą pramogą 
maždaug kartą per mėnesį.

Po susirinkimo A. Pieteriūtė 
ir E. Pamperiūtė svečius pavai
šino gardžiais valgiais.

'*• • • A. E. S.

KAS YRA JUOZAS URBONAS, 
KURIAM SIUVĖJAI RENGIA 

PAGERBIMO VAKARIENĘ

Daugelis mūsų bičiulių ir prie- 
telių klausinėja: “Kas tas Juozas 
Urbonas, kuriam siuvėjai pager
bimo vakarienę rengia?”

Kiekvinam atskirai aiškinti 
užimtų daug laiko, tad nutariau 
visiems kartu per “Ameriką” tą 
paslaptį išduoti ir paaiškinti.

Juozas Urbonas kilęs iš Kara- 
liškių kaimo, Kidulių valsčiaus, 
Šakių apskričio—suvalkietis. At
vyko į Ameriką 1912 metais ir 
apsigyveno iki šiam laikui 
Brooklyne, N. Y. Iš amato yro 
prosintojas ir dirba prie siuvėjų.

1913 metais New Yorke ėjo 
generalis siuvėjų streikas. Juo
zas Urbonas aktingai dalyvavo 
tame streike. Tiesa, jis nebuvo 
streiko komitete, bet jis buvo 
ten, kur streiko komitetas nie
kuomet neina, nes gali į bėdą 
patekti. Į bėdą patekti Juozas 
Urbonas nebijojo. Kur reikėda
vo streiklaužius išimti—Juozas 
Urbonas buvo ten!

Bridgeport, Conn.
Praeitą antradienį baigės 40 

vai. atlaidai. Kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas buvo užkvietęs daug 
kunigų.

Per atlaidus pamokslus vaka
rais ir rytais sakė pranciškonas 
kun. Juvenalis Liauba. Choras, 
vadovaujamas A. Stanišausko, 
mišparus atliko gražiai. Procesi
ją tvarkė kun. V. Pranckietis.

Po paskutinių mišparų choras 
turėjo vakarėlį, į kurį ir svečiai 
kunigai atsilankė.

Praeitą ketvirtadienį buvo pa
laidotas Jonas Romas, sulaukęs 
jau apie devyniasdešimt mete
lių.

Palaidotas iš šv. Jurgio para
pijos bažnyčios.

Rugsėjo 29 d. prasidės dviejų 
savaičių misijos, kurias ves misi- 
jonierius kun. Geraldas.

Choras pradės dabar rengtis 
savo metiniam vakarui, kuris į- 
vyks lapkričio pabaigoje. Numa
toma gal šį rudenį pasimainyti 
su kitų parapijų chorais progra
momis. O jaunimui tai patinka.

Didelis parapijos vakaras į- 
vyks spalių pabaigoje. Vienas 
vakaras vietoje bazaro, tad ma
nau, kad svetainė bus kupina, 
nes rengėjai jau dabar tuo rūpi
nasi.

Kun. V. Pranckietis lanko pa
rapijiečius, surašinėdamas šei
mas ir pavienius. O.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

•------------------------------------ —

Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
Laidotuvių Direktorius

Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

... ---------- ....-----------> ■

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

=============== i
J t -------------------- '■ ■ J. - i

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, *N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalinš 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteiktam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
. --- ... ► <

—~ —=•" ■ .—.... . . - ♦
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS ‘ GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦ - -rr- ---- . ■ . ■ "—  . .

Jo aktingumo negali užmiršti 
senesnieji siuvėjai ir jie nepa
miršta. Jam rengia spalių 26 d. 
Apreiškimo parapijos salėje pa
gerbimo bankietą. Bankieto bi
lietas $2.50. Rengėjai tikisi, kad 
ateis daug publikos pagerbti 
Juozą Urboną, kaipo smarkų 
unijistą ir kovotoją.'

Rengėjai numatė suruošti Juo
zui Urbonui pagerbimo bankie
tą todėl, kad pamasintų naujus 
unijistus, ką tik į uniją atėju
sius narius darbuotis unijai tiek, 
kad juos ateityje unijistai gerb
tų. Juozas nusipelnė tos pagar
bos iš unijistų, nes jis nuo pat 
įstojimo į uniją—gerbė ją, kovo
jo už jos principus. Kurie kėsin
davosi ardyti mūsų lokalą, visuo
met Juozas sudrausdavo. Jo 
orientacija visuomet buvo, kad 
darbininkuose galybė yra tada, 
kada vieningi. Tas jo nusiteiki
mas sukėlė ir pas mūsų aktyvis
tus siuvėjus iniciatyvą: suruošti 
Juozui Urbonui pagerbimo vaka
rienę ir parodyti kitiems, kaipo 
pavyzdį, kad padorus unijistas 
yra visuomet tų pačių unijistų 
pagerbtas!

Juozas Urbonas turi būti 
mums už pavyzdį kaipo geras ir 
nuoširdus kovotojas. Mes turime 
ir tokių, kurie žiūri į uniją, kaip 
pamotė į savo auklėtinį. Tiems 
naujo kraujo unijistams atrodo, 
kad jei unijos nebūtų, tai būtų 
daug geriau, nes jiems tada ne
reikėtų duoklių mokėti. Dirbti 
galėtų, kiek tik nori.

Juozas Urbonas taip nemanė. 
Jis perėjo koštuvą 1913 metais. 
Jis užsigrūdino kovos lauke, kad 
be unijos darbininkas lieka lyg 
vergas. Tokių nuoseklių unijistų 
mes nedaug turime, bet kuriuos 
turime, mes juos po vieną pa
gerbsime.

Kai kas gal pasakys, kad siu
vėjai tai vis siuvėjai: jie pradeda 
gerbti paprastus eilinius narius. 
Tai tiesa. Mes tai darome! Mes 
tai darome todėl, jog eilinis uni
jistas suprastų, kad jeigu jis 
orientuosis unijoje kaip unijis
tas, jis nebus pamirštas; jį pa
gerbs tie, su kuriais jis dirbs. 
Unija yra priemonė iškovoti 
trumpesnes darbo valandas, ge
resnį atlyginimą ir t.t.

Kad prie to priėjus, reikia bū
ti organizuotiems, reikia būti ko
vingiems. Jeigu mes gerbsime iš 
savo tarpo gerus kovotojus, duo
sime pavyzdį ir ateities darbo 
žmonėms, kad reikia visuomet 
laikytis vienybės ir stovėti už or
ganizacijos išlaikymą. Kas to ne
supranta, to neįvertina—to nie
kas nė negerbia. Juozas Urbo
nas tai suprato, už tai kovojo— 
todėl mūsų siuvėjai jį ir gerbia.

Unijos Patrijotas.
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VIETINĖMS DRAUGIJOMS DEL 
KATALIKŲ KONGRESO

Lietuvių Katalikų Kongre
sui, kuris įvyksta spalių 20 
d., iš anksto turi būti pasi
ruošusios vietinės ir apylin
kės katalikų draugijos.

Joms tenka didžiausia at
sakomybė dėl kongreso pasi
sekimo, nes jis įvyksta New 
Yorke, ir pirmoj vietoj turi 
paramos rasti New Yorko, 
New Jersey ir kitų apylinkės 
vietų lietuviuose katalikuose.

Draugijos iš anksto prašo
mos išrinkti atstovus į Ka
talikų Kongresą ir skirti au
kas.

Be atstovų, pirmos dienos 
iškilmėse kuo gausiausiai 
prašomi dalyvauti ir kiti 
apylinkės lietuviai katalikai.

Kalbės Tremtinis 
Kunigas

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 
d., tuoj po mišparų, šaukia
mas Apreiškimo parapijos 
salėje Bendro šalpos Fondo 
23 skyriaus susirinkimas.

Šis susirinkimas bus labai 
svarbus ir įdomus. Jame kal
bės ką tik iš Europos atvykęs 
tremtinis kunigas J. Čekavi- 
čius. Jis papasakos daug nau
jų dalykų apie Lietuvą ir lie
tuvių tremtinių padėtį Euro
poje.

Pats kun. J. čekavičius bu
vo kalintas bolševikų ir na
cių. Naciai jo vos nesušaudė, 
o bolševikai jau buvo pasi
rengę jį išvežti į Sibirą.

Susirinkime taip pat kal
bės BALF reikalų vedėjas J. 
B. Laučka.

Tad šin susirinkiman kvie
čiami gausiai atsilankyti ne 
tik šalpos Fondo nariai, bet 
ir visi kiti lietuviai.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

Šiuo pranešu, kad Didžio
jo New Yorko lietuvių kata
likų Federacijos apskrities 
susirinkimas įvyks šių metų 
rugsėjo mėn. 27 dieną, penk
tadienio vakare 7:30 vai., Ap
reiškimo par. salėje.

Visos draugijos, priklau
sančios prie kat. Fed. apskri
ties, malonėkite atsiųsti į šį 
susirinkimą savo atstovus, 
priduoti apskrities valdybai 
savo draugijų antrašus ir už
simokėti į Federaciją užsili
kusius savo draugijų meti
nius mokesčius.

Šiame susirinkime turėsi
me apkalbėti mūsų veikimą, 
pasitarti apie įvykstantį Lie
tuvių Katalikų Kongresą, ku
ris bus spalių 20 ir 21 dieną, 
ir išrinkti į tą kongresą savo 
atstovus.

S. K. Lukoševičius, 
Apskr. pirmininkas.

SPAUDINIAI AUSTRIJON

Aunerikos paštas praneša, 
kad jau galima siųsti spaudi
nius (knygas, laikraščius) į 
Austriją.

Siuntiniai gali būti ligi vie
no svaro.

Taip pat pranešama, kad 
į siuntinius Italijon negalima 
dėti cigarečių ar tabako.

Italai tokius siuntinius 
konfiskuoja.

išJiems nesunku atvykti 
New Yorko, New Jersey, net 
Pennsylvanijos ar Connecti
cut artimesnių vietų.

Visi jie prašomi gausiai su
plaukti spalių 20 dieną, sek
madienį, į iškilmingas pamal
das Aušros Vartų bažnyčioje 
New Yorke, į posėdį Hotel 
Pennsylvania, kur turės pro
gos išgirsti žymių kalbėtojų, 
ir į dainos, muzikos ir litera
tūros vakarą, kuris tą pat 
dieną rengiamas Hotel Penn
sylvania.

Tiek draugijos, tiek pavie
niai asmenys prašomi jau da
bar rengtis į šį didelį Ameri
kos lietuvių žygį — Katalikų 
Kongresą New Yorke.

Rengėjai.

IŠ KUNIGŲ VIENYBES C. 
VALDYBOS POSĖDŽIO

Antradienį, rugsėjo 24 d., 
Kunigų Vienybės centro val
dyba posėdžiavo New Yorke.

Posėdy dalyvavo kunigai 
P. Juras, M. Kemėžis, J. Bal
kūnas, N. Pakalnis, J. Gu- 
rinskas, J. Aleksiūnas, Dr. J. 
Starkus, J. Baltusevičius, P. 
Lekešis ir J. Savulis.

Be kitų klausimų, buvo 
svarstyti Katalikų Kongreso 
ir tremtinių šalpos reikalai.

Buvo sudaryta Kunigų Vie
nybės komisija remti lietuvių 
kolegijai Romoje. Į komisiją 
įeina kunigai P. Juras, J. Bal
tusevičius, M. Kemėžis, N. 
Pakalnis, I. Albavičius, J. Ka
ralius ir Dr. J. Starkus.

Nutarta atgaivinti Pašal
pos Komisija.

Vargonininkų S-gai dva
sios vadu patvirtintas kun. J. 
Prunskis.

Kitas Kunigų V. centro 
valdybos posėdis bus Katali
kų Kongreso metu.

BALF SEIMO VAKARIENE

BALF Seimas bus baigtas 
jaukia vakariene, kuri įvyks 
spalių 19 d. McAlpin viešbu
tyje, 7 vai. vak. Vakarienėje 
dalyvaus daug įžymių svečių.

Šalia kelių svarbių kalbų, 
meninę programą išpildys 
dainininkė Barbara Darlys ir 
pianistė Giedra Gudauskienė.

Barbara Darlys yra vi
siems gerai žinoma meno pa
jėga. Ją visada malonu iš
girsti. Giedra Gudauskienė 
New Yorke pasirodys pirmą 
kartą kaip gabi pianistė kom
pozitorė. Ji neseniai atvyko iš 
Europos ir apsigyveno Chica- 
goje.

Vakarienės bilietų dar ga
lima gauti pas platintojus: J. 
Ginkų, J. Žilevičių (Elizabe- 
the), J. Brundzą, J. Jankienę, 
VI. Dilį (Newarke ir East 
Orange, N. J.), V. Stašinskie- 
nę, Pr. Lapienę, St. Subatie- 
nę, Ambrozaitytę-Jolkowski, 
N. Stilsonienę, O. Valaitienę,
J. Jokubavičių (Patersone),
K. Baltramaitį (Elizabethe), 
BALF sandėlyje, 101 Grand 
St., Brooklyne ir BALF Cen
tro raštinėje, 19 W. 44th St., 
New York, N. Y.

Bilietas kaštuoja $5.00.

• K. Slavoskiūtė iš Sugar 
Notch, Pa., viešėjo pas gimi
naitę V. Valantiejienę Maspe
the.

Lietuviu Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius ’

KETVIRTADIENIAIS 7:30 , WWRL 1600 ke.
Gyvuoja virš 14 njetų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

V- UBARAVICIU8
AD. JEZAV1TAS Pranešimų Dir.

Muziko* Dir. CHARLES MARMA

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142 Programa* Dir.

• Kun. P. Juras, Kunigų 
Vienybės pirm., buvo atvykęs 
New Yorkan centro valdybos 
posėdin.

• Kun. M. Pankaus kunigys
tės sukaktuvių minėjime New 
Britaine, Conn., iš apylinkės 
dalyvavo kun. J. Aleksiūnas, 
kun. N. Pakalnis, kun. J. Bal
kūnas, kun. A. Pažereckas ir 
kun. J. Skrodenis, M.I.C.

• Kun. W. A. Masiulis iš 
Dangun Ėmimo parapijos 
perkeltas į Šv. Vincento pa
rapiją Brooklyne.

• Kun. J. J. Laurynaitis 
perkeltas iš Brooklyno vika
ru į Kings Park, L. I., šv. Juo
zapo parapijon.

• Kun. K. Žvirblis, domi
ninkonas, buvo atvykęs apy
linkėm

• J. Boley, naujas vyčių 
pirmininkas, organizacijos 
reikalais lankėsi Bostone.

• J. Adomaitytė, Elizabeth 
vyčių kuopos narė, vyčių sei
me buvo išrinkta tos organi
zacijos raštininke.

• Emilija Vai tekūnai tė lap
kričio 10 d. išteka už Ed. Ba
joro.

• M. Andriukaitienė iš 
Montreal, Kanados, lankėsi 
“Amerikos” redakcijoje. Ji 
užsirašė “Ameriką” vieniems 
metams ir dar paaukojo 1 
dol. laikraščio labui.

• Dr. M. Vinikas lietuvių 
veiklos reikalais lankėsi 
Washingtone.

• Stanley Rogers grįžo iš 
Kinijos, atleistas iš karinės 
tarnybos. Kinijoj išbuvo 8 
mėnesius.

• Vincentas ir Elena Pau
lauskai rugsėjo 5 d. susilaukė 
dukrelės, kuriai duotas Ele- 
nutės vardas. Jie jau turi 5 
metų sūnų Vincuką.

• Inž. A. Mažeika buvo su
stojęs New Yorke, grįždamas 
į Pittsburghą iš vyčių seimo.

• V. Staseliūnas su dukte
ria Ona iš Waterburio lankėsi 
New Yorke. O. Staseliūnaitė 
išvyko aplankyti sesers, gy
venančios New Mexico.

• J. Romanas, vasarą išvy
kęs Venezuelon, rašo, kad jis 
dirba žibalo tyrinėjimuose, 
džunglėse, už dviejų valandų 
skridimo lėktuvu nuo šalies 
sostinės. Užsisakė ten “Ame
riką.”

PRANEŠIMAS
Praeitos savaitės pradžioje 

buvo išsiuntinėti kvietimai 
New Yorko ir New Jersey 
draugijoms Lietuvių Katali
kų Kongreso reikalu.

Jei kuri katalikų draugija 
dar nėra gavusi pakvietimų, 
prašom kreiptis šiuo adresu: 
J. Tumasonis, 222 So. 9th St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Lietuvių Katalikų Kongre
sas įvyks spalių 20 ir 21 die
nomis Hotel Pennsylvania, 32 
St. ir 7th Ave., New Yorke.

Bazaras
Didelis parapijos bazaras 

prasidės šeštadienį, spalių 12 
d., ir užtruks visą savaitę, li
gi spalių 19 dienos.

Bazaras šiemet žada būti 
įdomus, ir kiekvienas atsilan
kęs jin turės progos daug ko 
laimėti.

“AMERIKOS” SKAITYTOJŲ VAJUS
Lenktyniavimas eina pilnu tempu

Katalikų Spaudos Rėmėjų sumanytas vajus, surinkti 
“Amerikai” naujų skaitytojų gyvai eina. Daug kas noriai 
jungiasi į tą spaudos platinimo darbą ir kreipiasi į laikraš
čio administraciją dėl informacijų.

Išvengti nereikalingam susirašinėjimui, visiems pra
nešame, kad —

.r. • •

Vajaus tvarka yra tokia
1. Lenktyniavime gali dalyvauti visos lietuvių koloni

jos.
2. Kiekvienas “Amerikos” skaitytojas pirmiausiai pa

sistengia užsimokėti užsilikusią skolą ir atnaujina prenume
ratą sekantiems metams.

3. Kiekvienas senas skaitytojas pasistengia surasti 
“Amerikai” naujų prenumeratorių arba pats užrašo “Ame
riką” savo pažįstamiems.

4. Kaip jau buvo minėta “Amerikos” 37 nr., visų pasi
darbavusių vardai (t.y., kurie suras naujų skaitytojų) bus 
skelbiami laikraštyje.

Dovanos
Be to, kiekvienas, suradęs naujų skaitytojų, gaus do

vanų:
1. Kas užrašys 1 naują prenumeratorių, ir prisius $3.00, 

gaus J. Aisčio eilių knygą “Be Tėvynės Brangios.”
2. Kas gaus “Amerikai” 2 prenumeratorius ir prisius 

$6.00, gaus knygą “Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai”.
3. Kas suras “Amerikai” 5 nąujus prenumeratorius ir 

prisius $15.00, gaus dovanų T. Chase “The Story of Lithua
nia.” Ta knyga yra išleista anglų kalba, todėl labai naudin
ga čia gimusiems, kurie neturėjo progos mokytis Lietuvos 
istorijos.

Šią savaitę su vajaus rezultatais daugiausia pasirodė 
New Yorko apylinkės ir tolimesnės lietuvių kolonijos. Visi 
skuba užsimokėti savo prenumeratą, kad būtų pasiruošę 
naujų skaitytojų ieškojimui.

Daugelis, kad įrodžius, kaip jis vertina “Ameriką,” už
simoka prenumeratą net už kelerius metus. Tokių tarpe šią 
savaitę matome Newarko biznierius: J. Juodelį, J. Bujaus- 
ką, taipgi ne biznierius: K. Krūmėną ir J. Augustą, o iš Mas
petho: P. Morkūną, Mrs. M. Wallen ir Wm. Rosenberg.

Su naujais prenumeratoriais šią savaitę pasirodė Phila
delphia, New Yorkas ir tolima Kanada.

Gražų pavyzdį parodė A. Stankevičius iš Bronxo, ilgam 
laikui užsakydamas “Ameriką” iš Europos atvykusiai naš
laitei, apsigyvenusiai Pittsburghe pas seseris pranciškietes.

Mokėdami prenumeratą, daugelis neužmiršta pridėti 
vieną kitą dolerį dovanų fondui, iš kurio užrašoma “Ameri
ka” tremtiniams. Tokiais labdariais šią savaitę pasirodė K. 
Sirutavičius iš Brooklyno ir M. Andriukaitienė iš Kanados.

Jei tamsta dar neįsijungei į šį kilnų spaudos platinimo 
darbą, pradėk šiandien. Aplankyk savo pažįstamus ir pasiū
lyk jiems užsirašyti geriausią laikraštį

“AMERIKĄ”

“Amerika,” rimčiausias laikraštis, paduoda svarbiausias 
žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių gyve
nimą.

“Amfirikai” bendradarbiauja geriausi lietuvių rašytojai 
kaip Amerikoje, taip ir užjūryje. _

“Amerika” metams kainuoja $3.00, užsienyje $3.25.
Visais reikalais kreipdamiesi ar pinigus siųsdami, adre

suokite:
“AMERIKA”

. . 222 South 9th Si 11, N. Y.

PAMINĖJO VEDYBINĘ 
SUKAKTĮ

Rugsėjo 21 d. Moterų Są
jungos 29 kp. surengė siur
prizo partiją Antanui ir Teo
filei Kubiliams jų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties 
proga.

T. Kubilienė yra kuopos 
protokolų raštininkė, veikli ir 
viena iš pirmutinių kuopos 
narių.

Parengiman atsilankė di
delis būrys sąjungiečių. Va
karui vadovavo kuopos pirm. 
S. Subatienė.

Kubiliams buvo pareikšta 
daug linkėjimų ir įteikta do
vanų nuo Moterų Sąjungos, 
nuo sesers ir visos Montvilų 
šeimos.

Šeimininkės buvo J. Tere- 
beizienė ir R. Diržienė, kurios 
pagamino skanius valgius.

S. S.

Maspetho Žinios

— Spalių 1 d., antradienio 
vakare 7:30 vai., prasidės tri
jų dienų rekolekcijos treti
ninkams.

— Šį sekmadienį pamaldos 
bažnyčioje jau laikomos 
standard laiku.

— Metinis Rožančiaus dr- 
jos susirinkimas bus spalių 6 
d.

— Kun. P. Juras pirmadie
nio vakare per pamaldas mū
sų bažnyčioje sakė pamokslą.

— Kun. J. Skrodenis, M.I.C., 
šį šeštadienį išvažiuoja į 
Hinsdale,- III.

— Vyčių šokiai įvyksta šį 
šeštadienį, parapijos salėje. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Bazaro užbaigtuvės
Rugsėjo 19 d. parapijos 

salėje įvyko parapijos baza
ro užbaigtuvių vakarienė, ku
rioje dalyvavo 100 darbinin
kų ir visi trys kunigai.

Klebonas kun. J. Balkūnas 
išdavė apyskaitą, padėkojo 
visiems bendradarbiams už 
gražų pasidarbavimą ir au
kas, pareikšdamas, kad jei 
dar toki keturi bazarai, tai 
bus nauja lietuvių bažnyčia 
Maspethe.

Rožančiaus draugijos ruo
šiamas Skepetukių'balius bus 
šį sekmadienį. Pradžia 6 vai. 
Bus gera muzika.

Rengėjos prašo 
lyvauti.

visus da-

Mot. Sąjungos 
mas bus spalių 1 
Visos narės prašomos 
vauti.

susirinki- 
d. vakare.

daly
ti. P.

Apreiškimo 
Parapija

Pirmutiniai Sodaliečių 
Rudens šokiai

Apreiškimo parapijos so- 
dalietės visuomet surengia į- 
vairių pramogų, kurios būna 
sėkmingos.

Dabar ir vėl nutarta su
rengti šokių vakarą.

Rengėjos deda pastangas, 
kad šis vakaras būtų sėkmin
gas ir kad atsilankę turėtų 
malonų laiką.

Šokiams gros Joe Allen - 
Avižonio orkestras — lietu
viškus ir amerikoniškus šo
kius.

Įžanga 75 centai. Pradžia 
8:30 vai. vakare, spalių-Oct. 
12 dieną Apreiškimo parapi
jos salėje.

Pelnas eis paminėti Ap
reiškimo parapijos sodaliečių 
25 metų jubiliejui gruodžio 
mėn. Rengėjos.

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Reni 
BAI 
ALI 
Ar t 
“Tai

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 
rlausLx bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį šeštadienį, rugsėjo 28 d., 
mūsų parapijos jaunuolių be- 
nas rengia smagų pasilinks
minimą — šokius parapijos 
salėje. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Bilietai 50 centų.

Šį jaunuolių parengimą tu
rėtų remti visi Brooklyn© lie
tuviai. Jaunieji iki šiol vi
siems tarnavo — dalyvauda
mi draugijų parengimuose ir 
linksmindami savo gražia 
muzika. Jie grojo Lietuvių 
Dienoje ir Vainikavimo die
noje legijonieriams ir para
pijos parengimuose.

Taigi visi Brooklyno lietu
viai kviečiami dalyvauti šį 
šeštadienį, rugsėjo 28 d., An
gelų Karalienės parapijos sa
lėje, jaunuolių parengime.

J. STUKO RADIJO BALIUS
J. Stuko Lietuvių Radijo 

alaus balius ir šokiai įvyksta 
šeštadienį, rugsėjo 28 d. Liet. 
Demokratų Klubo salėje, 780 
E. 150th St., Bronxe.

Nuo 8 vai. vak. bus šokiai, 
geram orkestrui grojant.

Programa prasidės 9 vai. 
vak.

J. Stukas kviečia visus 
New Yorkiečius atsilankyti.

• Mikniai su dukteria Stel
la iš Detroito lankėsi pas L. 
Grinius Cliffside, N. J. ir New 
Yorke.

Sesutės pranciškietės pra
dėjo tikybos ir lietuvių kal
bos pamokas mūsų par. salė
je. Jos bus pirmadienį nuo 4 
vai. p.p., trečiadienį nuo 2 
vai. p.p., šeštadienį nuo 10 
vai. ryto.

Tėvai raginami savo vai
kus siųsti tomis dienomis į 
pamokas.

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 
d., mūsų bažnyčioje vyskupo 
įsakymu bus daroma kolek- 
ta nuo karo nukentėjusiems 
Europoje, kurių tarpe yra 
daug ir lietuvių.

Nepašykštėkime. Jie visi 
laukia iš mūsų paramos.

Spalių 6 d., 4:30 vai. vaka
re, po mišparų, mūsų Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo 75 
skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks parapijos salėje.

Visi parapijos vyrai ir mo
terys ir jaunimas kviečiami 
ateiti ir prisidėti prie Lietu
vos pabėgėlių šelpimo. Bus 
vienas iš BALF centro atsto
vų, kuris paaiškins apie dra
panų rinkimą ir nuveiktus 
darbus. Bus taip pat praneš
ta ir kitų įdomių žinių iš lie
tuvių gyvenimo.

Visi kviečiami.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite 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 7-1886

"MEMORIES of LITHUANIA

■
 Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. ( 

Station WEVD — 1330 ML, 5000 Watts J 
DIRECTOR — JACK J. STUKAS j 

429 Walnut St, Newark 5, N. J. ( 
$ TeL MArket 2-5360 '

ir
Dažytojas

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAUNA VIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1454 f)

F. GRAŽYS ir SŪNUS J 
KONTRAKTORIAI K

Atlieka mūrinių namų sienų iš- f) 
lyginimą, plasteriavima, šaligat- \J| 
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

I

«

i

Clement A. Voket
(VOKET  AITIS)

Advokatas
41-40 — 74f h Street $
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972
I

LIETUVIŠKA

ALUDE
Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

I

*

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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