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bei ra-
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SUGRĮŽO GRAIKIJOS KARALIUS

draugijų, kurios turi 
lis turtus, bet ligšiol kai 
s jų nėra pasirodę su sa- 

a Lietuvos laisvės rei-

ami savo vai
rūs dienomis į

— Vilniaus universitete 
šiemet yra 1,626 studentai.

(bomb 
labiau-

— Egipte pasitraukė mi- 
nisteris pirmininkas. Nauja 
vyriausybė dar nesudaryta.

— Australijoj per rinki
mus su didele persvara lai
mėjo darbo partija. Ji ir da
bar buvo gausiausia parla
mente.

— Neribotam laikui atidė
ta Londono konferencija dėl 
Palestinos ateities.

, 4:30 vai. vaka
rų, mūsų Bendro 
etuvių Fondo 75 
arbus susirinki- 
irapijos salėje.

Ėjos vyrai ir mo- 
inimas kviečiami 
sidėti prie Lietu- 
Lių šelpimo. Bus 
VLF centro atsto- 
laiškins apie dra
mą ir nuveiktus 
3 taip pat praneš- 
domių žinių iš lie
jimo.
‘čiami.

daroma kolek- 
nukentėjusiems 
irių tarpe 
rių. 
ikime. Jie 
ų paramos.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTADIENI

— Demo
nas Mc Cor- 

kad

ciškietės pra- 
• lietuvių kal- 
lūsų par. salė-"1 
madienį nuo 4 
iadienį nuo 2 
adienį nuo 10
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Renkimės Kongresui 
BALF Seimas 
ALT vajus 
Ar tai daug? 
“Tavorščių” gudrumas

7142
AINIŲ PALO®
GERIAUSIOS ROSES 
andžlal, Kava, Arbata, 
3S — VAKARIENL Gaut 
as namie U geriaudoi dm* 
inglmams priimami ulskyat 

| u ozas Cinkus

Amerikos Lietuvių Katali- 
ų Kongresas bus didelis įvy- 
is mūsų gyvenime.
Tai turi būti stiprus pasiro- 

ymas, ką gali padaryti lie- 
uviai katalikai.

Sykiu tai bus proga tarti 
asaulio katalikams galingą 
;odį, kad Lietuvai būtų atsta- 

a laisvė.
į Spalių 20 dieną, sekmadie- 
lį, iškilmingan kongreso po- 
ėdin yra kviečiami visi kata- 

ai lietuviai: tai dienai ne
ikia jokių įgaliojimų, nes 

ebus rinkimų.
Tad tą dieną kiekvienas 

ietuvis katalikas kviečiamas 
kti į “Pennsylvanijos” 

lešbutį New Yorke, išklau- 
i svarbių kalbų ir vakare 

programos.
Antra diena bus skiriama 
deracijos reikalams aptar- 
ir čia atstovai turės ateiti 
savo organizacijų įgalioji- 
is.

gsė jo 28 d., 
unuolių be- 
į pasitinka- 
5 parapijos 
:30 vai. va
pentų.

rengimą tu- New Yorfe© 
■ooklyno lie- 
iki šiol vi- 
dalyvauda- 

ngimuose ir 
avo gražia 
>jo Lietuvių 
ikavimo die
ms ir para- 
ose.

oklyno lietu- 
dalyvauti š 
ėjo 28 d., An- 
parapijos sa- 
parengime.

LITHUANIA" 
HOUR 

i to 5:30 p. m. 
30 ML, 5000 Watts 

iCK J. STUKAS
Newark 5, N. J. 
°-5360

Negalime pamiršti, kad jau 
i ir Bendro Amerikos Lie- 
ių šalpos Fondo seimas.
ALF veikla yra pirmaei- 
svarbos lietuvių tautai ir 
įvairias žemes išblašky- 

ms mūsų broliams.
alpos Fondo atsakomybė 
padidėja žinant, kad ne- 
us jam reikės verstis be 

iolinės amerikiečių pašal- 
ų organizacijų paramos, 
ios šalies lietuviams teks 
irūpinti, kad jų broliai ir 
rys, atsidūrę ištrėmime, 

iktų be pagelbos.
odėl ir šis BALF seimas 
č svarbus: jame reikės 
iesti naujus kelius rasti 
ms, kad lietuviams trem- 

s netrūktų reikalin-
- - • - . --- «.------- ■---------——------ —

isia parama.

STini-ia

Atlieto*1 
lyputaį 
riqeen*1

BK$

ereitam numery buvo pra- 
a, kad Amerikos Lietu- 
Taryba savo suvažiavime 
hingtone nutarė sukelti 
irtį milijono dolerių Lie- 
s išlaisvinimui.
ebint tarptautinį gyveni- 
galima suprasti, kad Lie- 
s laisvės sprendimas ar- 
ir tai greitu žingsniu.
dėl svarbu visiems pasi- 
ti, nesigailėti savo jėgų 
Įlkų, prisidedant prie Lie- 
s laisvės gynimo ir at- 

o.
a tai svarbi proga, ir jei 

nepasiruošimo toji lais- 
yla būtų praleista ar ne- 
ta, už tai kaltė ir amži- 

ėmė kristų tiems, kurie, 
mi laisvame Amerikos 

turėjo galimybių, bet 
tesėjo šio švento žygio.

4140-
Jackau

a>

vaime aišku, kad toki 
ūs darbai reikalauja ir

’ išlaidų.
i kas gali tarti, kad ket- 
milijono—didelė suma, 
surinkti.
krųjų, jei tik visi lietu- 

yieningai stos, tą sumą 
ai su kaupu bus galima
ti.

je šalyje apsčiai esama 
gų lietuvių ir turtingų 
iškų organizacijų. Jei 
ienas aukos, tai nusta- 
juma greitai bus pasiek-

MACHULIS
TATE & INSURANCE 

t, Woodhaven 21, N. Y. 

rest Parkway Stoties) 

Virginia 7 -1896

Salėjo visų valanda atiduo- 
pDJ^r0 dalį Lietuvos laisvės 

ymui.
jyO''|ševikų lietuvių laikraš- 

 

^giriasi, kad jie išsiuntę 
į|merikos lietuvius savo 

čių,” kuris, tarp kitų 
ų, aiškins “kas ir 

ursto naują karą.”

Stalinas neseniai pa- 
Ad dabar taikai nėra 
us.
k—lietuviškieji Mask-

I

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESO 
PROGRAMA

New Yorkas. — Lietuvių 
Katalikų Kongresas artėja ir 
drauge primena, kad lietuviai 
katalikai būtų jam pasiruošę.

Lietuviai gali didžiuotis, 
kad šį jų žygį globoti sutiko 
kardinolas Spellmanas, tuo 
būdu suteikdamas ypatingos 
svarbos šioms lietuvių katali
kų pastangoms.

Pagrindinė kongreso diena 
—sekmadienis, spalių 20.

Aušros Vartų bažnyčioje 
tą dieną 10:45 vai. bus iškil
mingos pamaldos, kuriose da
lyvaus vyskupas Steven Do
nahue, atstovaudamas kardi
nolą Spellmaną.

Kongreso atidarymas į- 
vyks 2 vai. po pietų “Penn
sylvanijos” viešbuty.

Kongreso dalyviai čion iš
girs svarbių kalbų. Yra pa
kviesti atsakingi lietuvių ir 
amerikiečių kalbėtojai, tarp 
jų ir ką tik iš Europos atvy
kęs asmuo iš tarpo tų, kurie 
ėjo atsakingas pareigas Lie
tuvos laisvės kovoje.

Į posėdžius atvyks vysku
pas Steven Donahue ir kalbės 
susirinkusiems.

Programa vakare
Posėdžiams pasibaigus, po 

trumpos pertraukos, toj pat 
salėj bus įdomus muzikos ir 
literatūros vakaras.

New Yorkas.—Rusijos val
džia nusiuntė Turkijai įspė
jimą, kad toji šalis dėl Dar- 
danelių sąsiaurio ateities ne- 
sitartų su kraštais, kurie ne
prieina prie Juodosios jūros.

Jeigu Turkija atmestų ru
sų siūlymą toms dviem val
stybėms rūpintis Dardanelių 
apsauga, tai į tokį žingsnį 
Maskva pažiūrėtų, kaip į 
prieštaravimą Juodosios jū
ros valstybių saugumui.

Rusai jau nuo senų laikų 
svajoja įkelti savo koją į Dar- 
danelius, bet vis nesėkmingai.

Kad šiuo sykiu turkai ge
riau paklausytų jų balso, bu
vo paskelbta, jog garsusis ru
sų gen. Žukovas lanko kariuo
menę Bulgarijoj, pačioj Tur
kijos pašonėj.

, Turkai, gavę iš Maskvos į- 
spėjimą, kreipėsi į Jungtines 
Valstybes ir Angliją patari
mo.

Amerika davė suprasti, 
kad ji palaiko Turkijos pusę.

Atėnai. — Savaitės pabai
goje iš Londono į Graikijos 
sostinę atskrido karalius Jur
gis II.

Jį pasitiko ministeris pir
mininkas Caldaris ir ligi da
bar buvęs regentu arkivysku
pas Damaskinos.

Karo laiku Jurgis II išbuvo 
Anglijoje laukdamas, kaip 
kraštas pasisakys dėl jo atei
ties.

Per balsavimus daugumas 
graikų stojo už monarchiją.

vos bernai nori būti gudresni 
už savo “saulę” ir “mokyto
ją,” jie kalba apie tai, kas 
kursto karą.

Taip atsitiko ne dėl jų gud
rumo, bet todėl, kad mizerio- 
kai nespėjo pasivyti naujos 
Stalino “linijos.”

Dabar mūsų “tavorščiams” 
tur būt, dreba kinkos, kad 
Maskva nepastebėtų šio jų 
apsižiopsojimo ir kad nevož- 
tų savo lietuviškiems ber
nams per žandą.

Programoj pasirodys žymi 
lietuvių pianistė B. Nasvyty- 
tė-Smetonienė, savo kūrinius 
skaitys poetas J. Aistis-Alek- 
sandravičius, iš Kanados at
vykusi rašytoja Marija Aukš- 
taitė ir A. Vaičiulaitis. Dai
nuos Angelų Karalienės cho
ras ir taip pat bus atlikta so
lo dainų.

Tuo bus baigta pirmoji 
kongreso diena, į kurią kvie
čiami visi lietuviai katalikai.

Pirmadienį, spalių 21 d., 
bus Federacijos posėdžiai, 
kurie prasidės 10 vai. Juose 
dalyvaus draugijų įgalioti at
stovai.

Atidavė Slaptus 
Prietaisus

Washingtonas. — Ameri
kos laivyno vadovybė prane
šė, kad Rusijai 1945 m. buvo 
duota 188 lėktuvai, kurių 100 
buvo su Nordeno žiūrikliu ir 
paskučiausiais radijo 
daro įrengimais.

Nordeno žiūriklis 
sight) buvo vienas iš
šiai saugojamų Amerikos avi
acijos išradimų.

Pačioje Turkijoje kalbama, 
kad jei reikėtų, jie tą pat va
landą yra pasirengę kariauti.

Rusai apkaltino anglus, 
kad jie turkams duoda pačius 
naujausius karinius prietai
sus.

Lėktuvas Nuskrido
11,236 Mylias

New Yorkas. — Amerikos 
lakūnai, pakilę iš Australijos, 
be sustojimo padarė 11,236 
mylias ir nusileido Columbus, 
Ohio.

Jie skrido 55 vai. 15 minu
čių ir ankstesnį tolimo skri
dimo rekordą sumušė 3,300 
mylių.

Reikia pastebėti, kad pats 
Jurgis II anaiptol nėra grai
kas: jis yra iš vokiškos kil
mės didikų šeimos.

1936 m., po 11 metų ištrė
mime, jis taip pat buvo su
grąžintas savo krašto valdy
ti.

Jurgis II Graikiją randa 
susiskaldžiusią, kai kuriose 
dalyse apimtą civilinio karo, 
ypač prie Albanijos ir Bulga
rijos sienų.

Ministeris pirm. Caldaris 
karaliui įteikė atsistatydini
mą, bet vėl buvo pakviestas 
sudaryti naują vyriausybę.

Tuo tarpu Caldariui nesi
seka sulipdyti koalicinę vy
riausybę, kurioje atstovus 
turėtų įvairios grupės.

SKAITYTOJAMS
Sunkvežimių streikui ga

lutinai nesibaigus, “Ameri
kai” nebuvo pristatyta kiek 
reikiant popieriaus.

Todėl šis numeris išeina tik 
keturių puslapių.

Mėsos Trūkumas 
Nepašalintas

Washingtona; 
kratų atstovų v 
mack buvo pasiūlęs, 
dviem mėnesiams būtų nuim
tos užšaldytos kainos mėsai.

Tačiau prezidentas Truma- 
nas nesutiko, kad būtų paša
linta kainų kontrolė mėsai.

To pat nusistatymo laikosi 
ir Agrikultūroj sekretorius 
Andersonas.

Neleidžiant pakelti kainų, 
augintojai neparduoda gyvu
lių skerdykloms!

Dėl to kai kurįe miestai yra 
likę beveik be mėsos.

Numatoma, kad mėsos kri
zė dar greitai nepraeis.

Bostone buvo rasta sukrau
ta 6 milijonai svarų mėsos 
vienam šaldytuve. Du milijo
nai svarų priklausė kariuo
menei, o keno buvo kiti ketu
ri milijonai, išsyk nebuvo su
žinota. i:

- - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - -
Sekretoriuj Byrnes 

Patenkintas

Paryžius. — Kilus krizei 
dėl Amerikos užsienių politi
kos, ryšium su Wallace kal
ba, Valstybės sekretorius J. 
Byrnes buvo susilaikęs nuo 
bet kokių viešų pareiškimų 
šiuo reikalu.

Išaiškėjus, kad prez. Tru- 
manas visiškai remia sekre
toriaus Byrnes ’ vedamą už
sienio politiką, pastarasis iš
reiškė savo pasitenkinimą, ka
dangi Amerikos užsienių po
litikos pastovumas duoda pa
sauliui daugiau vilties, ypač 
kad tokią politiką remia tiek 
demokratai, tiek respubliko
nai.

“ERNIE PYLE” LAIVU ATVYKĘ 
LIETUVIAI

Rugsėjo 30 d. į New Yorką 
atplaukė laivas “Ernie Pyle” 
su 922 keleiviais, kurių dau
gumą sudarė Jungt. Amer. 
Valstybių piliečiai.

Atvyko ir 17 lietuvių, ku
rių trys Lietuvos piliečiai, o 
visi kiti iš Europos grįžtan
tieji Amerikos piliečiai.

Tarpe atvykusių yra žino
mas visuomenininkas ir poli
tikas adv. Rapolas Skipitis, 
buvęs Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirminin
kas ir taipgi Pasaulio Lietu
vių Draugijos pirmininkas. 
Adv. Skipitis daug nukentėjo 
nuo abiejų okupantų—bolše
vikai išvežė į Sibirą jo visą 
šeimą, o nacių gestapas lai
kė jį ypatingoje priežiūroje 
ir ne kartą intensyviai tardė.

Adv. Skipitis dvasioje ne
palaužtas ir įsitikinęs, kad 
anksčiau ar vėliau grįšime į 
demokratinę Lietuvą, laisvą 
nuo rudų ir raudonų totalita- 
rininkų. Jis vyks į Chicagą 
pas brolį, 4002 Brighton Pa.

Kartu su adv. Skipičiu at
vyko ir naujosios kartos vi
suomenininkas inž. Bronius 
Budginas, nacių ilgai kalin
tas ir kankintas už dalyvavi
mą Lietuvos požeminiam ju
dėjime. Jis turi Amerikoje 
apsčiai giminių ir laikinai ap
sistoja pas puseserę Marę 
Stankienę, 300 New York Av., 
Newark, N. J.

Kun. Vladas Karalevičius 
laikinai apsistojo pas savo 
dėdę Joną Juselį, 48 W. 30th 
St., Bayonne, N. J.
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Goeringas Bus Pakartas
Nuernbergas. — Dešimt 

mėnesių trukęs nacių vadų 
teismas antradienį buvo baig
tas, paskelbiant nutarimus 22 
buvusiems Vokietijos valdy
tojams ir “naujosios tvarkos” 
pasaulyje nešėjams.

Vienas jų, Martynas Bor- 
mannas, buvo teistas už akių. 
Tikrai nežinia, ar jis yra gy
vas, ar bus žuvęs per pasku
tinius mūšius Vokietijoje.

Visi jie buvo kaltinami 
šiais punktais: nusižengimais 
prieš taiką, planuojant karą; 
karo nusižengimais, sulau
žant karo meto nuostatus; 
nusižengimais prieš žmones, 
juos žudant, paverčiant ver
gais.

Vienuolika nacių buvo pa
smerkti mirti ant kartuvių.

Pirmoj vietoj čia stovi Goe-

Washingtonas. — Antra
dienį pranešta, kad smūgis iš
tiko Cordell Hull, ilgus metus 
buvusį Valstybės sekreto
rium Roosevelto administra
cijoj.

Savo 75 metų sukakties 
proga Cordell Hull paskelbė 
raštą, kuriame didžiąsias val
stybes ragina išspręsti savo 
nesutikimus ir dirbti pasau
lyje taikai išlaikyti.

Kai keno Cordell Hull va
dinamas Jungtinių Tautų tė
vu, nes daug prisidėjo šiai or
ganizacijai atsirasti.

Valstybės sekretoriaus pa
reigose jis yra išbuvęs ilgiau
siai negu kas nors kitas.

Cordell Hull guli Bethesda 
ligoninėj, Md.

Julija Liečytė atlydėjo bū
rį našlaičių, kurių tarpe šį 
kartą lietuvių nebuvo.

Julius Avižienis apsistojo 
pas brolį Juozą, 1109 Port
land Ave., Rochester, N. Y.

Emilija Mačytė-Daugnorie- 
nė apsistojo pas dėdę Vincą 
Macį, 535 No. Marshall St., 
Philadelphia, Pa.

Pranas ir Ona Jakučiai lai
kinai apsistojo pas brolį, 2101 
52 St., Kenosha, Wise.

Sofija Jurkūnienė su duk
rele Milda laikinai apsistojo, 
2041 W. Le Moyne St., Chica
go, Hl.

Albinas Kiecorius apsigy
veno, 243 So. 9th St., Brook
lyn, N .Y.

Emilija Milukaitė ir Juozas 
Milukas apsistojo, 339 Elton 
St., Brooklyn, N. Y.

Juzefą Šimaitienė su sū
num Ramučiu ir dukrele Da
nute apsistojo pas gimines, 
1325 So. 49 St., Cicero, Ill.

Irena Vidžiūnienė išvyko į 
Californiją ir apsigyveno, 710 
N. Van Ness Av., Hollywood, 
Cal.

Atvyko Sekretorius
Harriman

Washingtonas. — šalies 
sostinę pasiekė naujasis 
Amerikos Prekybos sekreto
rius Harriman, paskirtas į 
Wallace vietą.

Jis atskrido iš Londono, 
kur jis buvo Jungtinių Val
stybių ambasadorium.

<$>------------------------------------------
ringas, kuris, po Hitlerio, bu
vo įtakingiausias asmuo na
ciškos Vokietijos laikais.

Jis rastas kaltas visais 
punktais.

Goeringas teisme visados 
laikėsi nepasiduodamas, ne
nustodamas drąsos ir kiek
viena proga pavarydamas na
ciškos propagandos.

Kartuvės laukia buvusio 
nacių užsienių reikalų minis- 
terio Ribbentropo, kuris 1939 
metais su Stalinu susitarė 
pradėti karą. Dabar tarp tei
sėjų buvo ir to paties Stalino 
atsiųstas rusas, pasisakęs už 
mirties bausmę Ribbentropui 
dėl tokių dalykų, prie kurių ir 
Maskva buvo prikišusi savo 
nagus.

Kiti pasmerktieji mirti yra 
Seyss-Inquartas, gen. Keite- 
lis, Kaltenbumneris, A. Ro- 
senbergas, Hans Frankas, 
Frickas, Streicheris, Saucke- 
lis ir gen. Jodl.

A. Rosenbergo žinioj buvo 
ir Lietuvos valdymas.

Rudolfas Hessas, Hitlerio 
pavaduotojas, išvengė kilpos, 
daugiausia dėl to, kad didžią
ją karo dalį jis praleido Ang
lijoj po sensacingo skridimo.

Jis pasmerktas kalėjiman 
ligi gyvos galvos. Tokią pat

DE GAULLE PEIKIA KONSTITUCIJĄ
Paryžius.—Prancūzų stei

giamasis seimas patvirtino 
naują šalies konstituciją.

Šioji konstitucija, nors tu
ri įvairių atmainų, per daug 
nesiskirs nuo prieškarinės.

Įtakingiausia rolė numato
ma atstovų rūmams. Prezi
dento valdžia pasilieka beveik 
tokia pat, kaip ir prieš karą.

Už šį konstitucijos projek
tą balsavo visos didžiosios 
partijos—liaudies respubliko
nai, kurie yra dabartinio pre
zidento Bidault partijos na
riai, socialistai ir komunis
tai.

Juos draugėn suplakė gen. 
De Gaulle, kuris savo kalboje 
pasmerkė naują konstitucijos 
projektą, nes joje per maža 
rolė skiriama prezidentui ir 
ministerių kabinetui.

De Gaulle nori “tvirtos val
džios.”

Jo pareiškimas įnešė nau
jo judrumo į prancūzų politi
ką, ypač -kad tos konstituci-

DUNOJUS TURI BŪTI LAISVAS
---------- ------------------------------------------

Paryžius. — Taikos konfe
rencijos komisijose buvo nu
spręsta, kad plaukiojimas 
Dunojaus upe turi būti lais
vas visiems kraštams.

Prieš tokį nutarimą labai 
stoja Rusija. Ji nori, kad Du
nojum galėtų plaukioti tik 
tos šalys, kurios prieina prie 
tos upės.

Tuo būdu Rusija tikisi sa
vo kontrolėj išlaikyti Duno
jų ir prie jo prieinančias val
stybes.

Ta upė yra kaip ir gysla, 
per kurią eina gretimųjų 
kraštų ekonominis tiekimas.

Turint savo išimtinoj ži
nioj plaukiojimą Dunojum, 
nesunku pažeboti ir gretimą
sias valstybes.

Rusai to ir siekia Balka
nuose.

Jungtinės Valstybės reika
lauja, kad Dunojus būtų lais
vas visoms šalims.

Šiuo tarpu dėl nesusitarimo 
tarp rusų ir amerikiečių plau
kiojimas laivais Dunojaus 
upe yra paraližiuotas.
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bausmę gavo Funkas, tvarkęs 
Vokietijos finansus, ir admi
rolas Raederis.

Po dvidešimt metų kalėji
mo gavo nacių jaunimo vadas 
Schirachas ir įstiprinimų sta
tytojas Speeras.

Admirolas Doenitzas nu
teistas 10 metų ir diplomatas 
Neurathas 15 metų.

Trims pasisekė visai išsi
sukti. Tai Papenas, vienas iš 
Hitlerio lapių diplomatijoj, 
Schachtas, kuris naciams su
tvarkė finansus, kad turėtų 
kuo ginkluotis, ir propagan
distas Fritzsche.

Rusijos ir Amerikos teisė
jai pareiškė nepasitenkinimą, 
kad anie trys kaltinamieji bu
vo išteisinti ir paleisti.

Rusas taip pat nepatenkin
tas, kad Hessas išvengė vir
vės.

Pasmerktieji gali skųstis 
sąjungininkų vadovybei Ber
lyne, bet maža vilties, 
teismo sprendimai būtų 
keisti.

Visi nuteistieji mirti 
pakarti ligi spalių 16 d.

Taip baigs savo istoriją tie 
nacių vadai, kurie svajojo 
valdyti pasaulį ir buvo mili
jonų žmonių gyvybės ir mir
ties viešpačiai.

kad
pa-

bus

jos projektas bus paduotas 
prancūzų tautai—priimti jir 
atmesti. -----

Vieną tokį konstitucijos 
projektą prancūzai jau atme
tė.

Jeigu konstitucija bus pri
imta, Prancūzija galės priei
ti prie pastovesnės valdymo- 
si tvarkos.

Streikai Amerikoje
New Yorkas. — Ameriką 

tebevargina eilė streikų.
Dideli streikai yra palietę 

laivų susisiekimą.
New Yorkas kenčia nuo ne

išsprendžiamo sunkvežimių 
streiko.

Los Angeles per filmų 
streikus keliolika asmenų bu
vo sužeistų.

Įvairūs provincijos mies
tai turi savo streikų, pav., 
Pittsburghas ir kiti.

New Yorke pikietieriai bu
vo apsupę net aklųjų įstaigą.

Derybos

Š vedi j a ir Rusija, kurios 
vedė derybas dėl prekybos 
sutarties, kaip atrodo, nepri
eis prie konkrečių rezultatų. 
Geresniems vaisiams gauti, 
rusai net rakietų buvo palei
dę ant Švedijos prieš kelias 
savaites, kad švedai “susi
prastų.”

Kinijoj Mūšiai Del 
Kalgano

Nankingas. — čiangaišeko 
kariuomenė yra prisiartinusi 
per 40 mylių prie Kalgano, 
svarbaus Kinijos komunistų 
centro, ir pasirengus mū
šiams dėl šio miesto.

Kinijos komunistai apkal
tino, kad paskutiniu laiku Či- 
angaišekas 70 procentę ša
lies pajamų skiria karo tiks
lams.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

LIETUVOS SPRENDIMUI ATEINANT
Tarptautiniam gyvenime vis dažniau kartojasi žinia, kuri 

kiekvienam lietuviui turi sukelti kuo budriausią susirūpinimą ir 
pažadinti atitinkamus žygius.

Toji žinia—didžiųjų valstybių pasitarimai apie Vokietijos atei
tį ir noras kuo greičiau prieiti prie taikos sutarties su tąja šalimi, 
kad tuo būdu visos Europos gyvenimas būtų įvestas į pastovias 
vėžes.

Numatoma, kad dar šį rudenį bus pradėti konkretūs žygiai 
Vokietijos likimui spręsti.

Drauge su tuo, nors netiesiogiai, bus sprendžiama ir kitų kraš
tų ateitis, tarp jų ir Lietuvos.

Kai kas galvoja, jog taikos pasirašymas su Vokietija ir jos 
sienų užbrėžimas toli gražu dar nežymi, kad tuo bus tartas galu
tinis žodis ir dėl Baltijos kraštų: esą, jų likimas gali būti ir vėliau 
iškeltas.

Bet Vokietijos klausimas yra centrinė Europos problema, ir 
viena iš sunkiausių. Nuo jos sutvarkymo savaime priklausys ir 
vienokia ar kitokia artimesnių žemių padėtis.

Didžiųjų valstybių vyrai, perkandę sunkiausią riešutą, nebus 
linkę grįžti prie tų dalykų, kurie jų akyse atrodys mažesnės svar
bos, nors tai liečia tautų ir žmonių gyvenimą,—mažesnių tautų ir 
tų žmonių, kurių skaudų ir kruviną kelią į laisvę norima pamirš
ti, nustumti nežiniom

Jeigu laiku nebus suskubta iškelti ir išreikalauti Lietuvai lais
vės, mūsų tėvų šaliai kaip tik gresia tasai užmiršimas, jos nustū- 
mimas nuo svarbiųjų dienos svarstymų ir palikimas žiauriausiai 
mūsų laikų diktatūrai ir terorui.

Prieš tokį galimumą šiandien stoja ir kovoja visa Lietuva,— 
geriausi jos sūnūs ir dukterys. Ten eina kieta, negailestinga ir kru
vina kova, ten liejasi kraujas dėl brangiausio žmogui ir tautai daik
to—dėl savo žemės laisvės.

Už tą laisvę stoja ir tie lietuviai, kurie yra už tėvynės sienų: 
Europoje, Amerikoje ir kituose kontinentuose.

Tarptautiniu požiūriu, Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims ana 
laisvė ir nepriklausomybė yra pažadėta ir pripažįstama didžiųjų 
demokratijų, kurios tačiau, kartą susitvarkiusios su Vokietija, ga
li pasinešti į minėtą “užmiršimo” kelią ir nustumti į šalį Lietuvos 
nepriklausomybę ne laikinai, kaip Rooseveltas sakė, bet ilgam lai
kui. . _

Tos laisvės Lietuvai priešas yra šių laikų diktatūra: nuo jos 
senoji mūsų tėvynė nukentėjo, kai Hitleris susitarė su Stalinu, ku
ris tada kalbėjo apie bolševikų kraujo ryšius su naciais. Prieš Lie
tuvos nepriklausomybę eina ir ta maža sauja lietuvių, kurie at
sižadėjo savo tėvų vardo, parsidavė Maskvai ir džiaugiasi, galė
dami laižyti Lietuvą trempiančio diktatoriaus batus.

Šie Lietuvos laisvės priešai yra sykiu bet kurios teisės ir tei
singumo priešai.

O tautų ateitis turi būti tvarkoma ne teroru, priespauda, žu
dynėmis, išnaikinimu, bet didžiaisiais teisingumo ir tarptautinio su
gyvenimo įstatymais.

Kol to teisingumo nebus, kol ištisos tautos bus paliktos dikta
torių priespaudai, tol nebus nė taikos, nes ji negali būti paremta 
neteisybe, žmonių ir tautų pavergimu.

Atėjo valanda, kada viso pasaulio lietuviai turi ypatingai bu
dėti ir bendromis jėgomis dirbti šiam didžiausiam reikalui ir vie
ninteliam visų mūsų troškimui—laisvės ir nepriklausomybės grą
žinimui mūsų tėvų žemei, senai ir garbingai mūsų tėvynei Lietu
vai, šiandien taip žiauriai tironų parblokštai. R.

TAI NE AMŽIAMS
Tai ne amžiams saulė nusileido, 
Laiko grandys auštant subyrės. 
Tau nubrauksim ašarą nuo veido, 
Tau užspausim žaizdą pervertos širdies.

Tik tegu paliauja žvarbūs vėjai putę, 
Nemunas krūtinę šniokšdamas pakels. 
Kruvinoj pakrantėj mėlynuos žibutės, 
Tyliai krausis žiedas tėviškės obels.

Vėl sudėtos rankos maldai rytmetinei, 
O varpų gaudimas plaukia pagiriais. 
Kryžkeles išrašė šūkis paskutinis: 
Tremtiniais išėję karžygiais pareis!

Tai ne amžiams saulė nusileido, 
Laiko grandys auštant subyrės. 
Nusilenks ir kalnai tavo giesmės aidui, 
Vardas gintarinis ugnimi žėrės!

K. Grigaitytė.

LIETUVOS LAISVINIMO PROBLEMA

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESO 
BELAUKIANT

A.L.R.K. Federacija yra dalis to didžiojo sąjūdžio Amerikoje, 
kuriam vadovauja National Catholic Welfare Conference (Ameri
kos katalikų veikimo centras, veikiąs vyskupų globoje). Mūsų Fe
deracija jau nuo 1932 metų yra afilijuota su NCWC. Kitaip kal
bant, yra tos galingosios ir garbingosios organizacijos narė. Be to, 
Federacijos centro pirmininkas ir sekretorius įeina į NCCM (ka
talikų vyrų tarybą), o pirmasis (J. Laučka) net į vykdomąjį ko
mitetą.

A.L.R.K.F. ryšis su NCWC visuomet buvo glaudus. Dėl to yra 
laimėta lietuviams ir Lietuvai daug malonaus palankumo ir ne tik 
moralinės, bet ir materialinės paramos. Jei jau kelinti metai, kai 
Amerikos katalikų spauda taip energingai gina Lietuvos nepri
klausomybės bylą, nemažai kredito tenka skirti tiems glaudiems 
Lietuvių Katalikų Federacijos ryšiams su NCWC.

Todėl A.L.R.K.F., šaukdama Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresą, matė būtiną reikalą pakviesti dalyvauti jame ir NCWC 
generalinį sekretorių-direktorių. Netenka abejoti, kad kongrese 
dalyvaus, arba jis pats ar jo įgaliotinis. Tai bus labai svarbu, nes 
tuo būdu ryšiai tarp mūsų ir NCWC dar labiau sustiprės.

Kardinolas — Kongreso Globėjas
Ačiū tiems mūsų ryšiams didelė yra garbė pranešti visuome

nei, kad Lietuvių Katalikų Kongreso globėju sutiko būti kardino
las Francis Spellman, New Yorko arkivyskupas. Pačiame kongrese 
kardinolą atstovaus vyskupas Donahue. Turint galvoj faktą, kaip 
svarbų vaidmenį vaidina kardinolas Spellman ir NCWC tiek Ame
rikos visuomenėj apskritai, tiek viso pasaulio katalikų gyvenime, jo 
sutikimas globoti mūsų kongresą turi kolosalinės reikšmės. Tuo 
mes galime didžiuotis ir džiaugtis.

Vertindami A.L.R.K.F. ryšius su NCWC ir besidžiaugdami, 
kad Lietuvių Katalikų Kongresą globos patsai kardinolas ir jame 
savo atstovą turės, padarykime iš savo pusės viską, kas tik gali
ma, kad kongresas ir gausumu, ir programa, ir nutarimais būtų 
tikrai didingas.

Lietuviai dalyvavo Jung. Ame
rikos Valstybių nepriklausomy
bės kare, ir to karo obalsiai nuo
lat atsispindėjo Lietuvos žmonių 
120 metų kovoje už nepriklau- 
mos Lietuvos valstybės atstei- 
gimą.

1918-1920 metų ginkluotoji 
Lietuvos žmonių kova irgi vado
vavosi žmogaus laisvės ir lygy
bės dėsniais, bei Amerikos pre
zidento Wilsono paskelbtąja tau
tų apsisprendimo teise. Lietuvos 
žmonių priimtoji demokratinė 
1922 m. konstitucija tuos dės
nius stengėsi įgyvendinti, ir Lie
tuvos valstybininkai gyvai daly
vavo tarptautinėse pastangose 
tiems dėsniams įgyvendinti pla
čiame pasaulyje.

Totalitarinių Vokietijos ir Ru
sijos diktatorių 1939 m. susitari
mų pasekmėje, Lietuvos valsty
bingumas buvo 1940 metais pa
laužtas ir Lietuvos žmonės buvo 
pavergti bei pasmerkti išnaikini
mui.

Betgi laisvę, lygybę ir žmoniš
kumą mylinčioji lietuvių tauta 
nesiliovė kovojusi. Laisvės idėja 
yra nemari ir lietuvių tautos 
pasiryžimas laisvę atgauti yra 
nenumaldomas ir nepalaužia
mas. Tą savo pasiryžimą Lietu
vos žmonės įrodė visa eile suki
limų, nukreiptų prieš svetimą 
jungą ir socialinę priespaudą— 
1794, 1812, 1831, 1863-4, 1905, 
1918-1920, 1941 metais. Diplo
matinė ir ginkluotoji kova prieš 
priespaudą tebeina šiandien ir 
truks taip ilgai, iki lietuvių tau
tos aspiracijos galutinai laimės.

Lietuvos žmonių kova nėra 
taikos drumstimas. Priešingai: 
ši kova eina už teisingos ir pasto
vios taikos įkūnijimą.

Lietuvių tauta nereikalauja 
sau jokių privilegijų: ji reikalau
ja tiktai savo teisių pripažinimo 
ir Jungtinių Tautų vardu pada
rytų pasižadėjimų tesėjimo.

Amerikos lietuviai, kurių sū
nūs ir dukterys ginklu kovojo, 
pasitikėdami Atlanto čarterio ir 
Keturių Laisvių įgyvendinimo 
obalsiais, ir kurie veikliai daly
vavo visose Jungtinių Amerikos 
Valstybių karo pastangose, šian
dien negali rankų nuleisti.

Taikos dar nėra. Taikos negali 
būti tol, kol karo laimėtojai ne
įvykdys savo pasižadėjimų. Tai
kai pavojų sudaro buvusių Vo
kietijos pusininkų—Sovietų Ru
sijos valdovų—nepasotinami te
ritoriniai, reparacijų, plėšrumo 
ir prislėgimo apetitai. Tie apeti
tai ligi šiol neleidžia Amerikos 
valstybininkams laimėti taiką— 
baigti karo, mobilizacijos, bai
mės ir nesaugumo padėtį.

Lietuvos žmonės nėra vieni

šioje nelaimėje, šiandien yra pa
vergtos arba vergiamos tautos, 
apgyvenusios milžiniškus žemės 
plotus tarp Petsamo ir Trakijos, 
tarp Elbės ir Kurilų salų.

Taigi, Lietuvos išlaisvinimo 
problema yra neišjungiama dalis 
tarptautinės taikos įgyvendinimo 
problemos.

Amerikiečių lietuvių atstovė, 
Amerikos Lietuvių Taryba, jau 
nuo 1940 metų—dar prieš Atlan
to Čarterio paskelbimą—ėjo sa
vo Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybei talkon. Nesulau
kiant taikos atsteigimo, Ameri
kos Lietuvių Taryba savo meti
niame suvažiavime krašto sosti
nėje, Washington© mieste, nuta
rė išplėsti ir padauginti savo pa
stangas, talkininkauti vyriausy
bei jos pastangose teisingai tai
kai įgyvendinti, morališkai gel
bėti Lietuvos žmonėms tėvynei 
laisvę, nepriklausomybę ir de- 
mokratybę atsteigti.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kviečia sąmoningus bendrapilie
čius ateiti jai talkon šių tikslų 
atsiekti. Išlaisvinimo kovai vesti, 
Amerikos Lietuvių Taryba skel
bia ketvirtadalio milijono dolerių 
vajų ir ragina visus lietuvius au
koti pagal išgalę, kiek jie verti
na Lietuvos laisvę, savo giminių 
Lietuvoje išlaisvinimą.

Negali būti taikos, kol nebus 
atsteigta laisva, demokratinė ir 
nepriklausoma Lietuvos valsty
bė ir visos kitos laisvės neteku
sios valstybės.

Amerikos Lietuvių Taryba.

Ko Daugiausia Rei
kia Tremtiniams

Lietuviai tremtiniai Europoje 
laiškais ir gyvu žodžiu per at
vykstančius į Ameriką tremti
nius—imigrantus prašo Ameri
kos lietuvių šių būtiniausių daik
tų: 1) įvairių drabužių ir ava
lynės vaikučiams; 2) vystyklų ir 
drabužėlių mažiems kūdikiams, 
ypač naujagimiams; 3) žieminių 
paltų, megztinukų (svederių), si
jonų ir šiltų suknelių. Daugiau
sia trūksta moteriškų baltinių ir 
kojinių; 4) vyrams labiausiai 
reikia marškinių, baltinių ir kel
nių, taip pat megztinių ir žiemi
nių paltų.

Renkant drabužius lietuviams 
tremtiniams, stenkimės paten
kinti vargstančiųjų brolių ir se
serų prašymus, ypač neužmirš
kime vaikučių, kuriems pagalba 
pirmoj eilėj.

Drabužius ir kitus siuntinius 
siųskite į B ALF Sandėlį, 101 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Lietuvių Šventė

Šiuo metu Belgijos lietuviai 
gan gerai susiorganizavę. Tenka 
tik priminti, kad įvyks pamaldos 
ar susirinkimas, ir beveik visi su
sirenka į nurodytą vietą.

Štai šiandien, tautinės lietuvių 
šventės rugsėjo 8 d. minėjiman, 
iš visų Belgijos provincijų susi
rinkom Briuseliu.

Šv. Mišios. Dievo stalas pa
puoštas dviem gražiom tautinėm 
vėliavom. Mums labai malonu, 
kad mūsų BALF įgaliotinis buvo 
toks rūpestingas ir įsigijo seniai 
visų lauktą, pasiilgtą tautinę lie
tuvišką vėliavą ir vytį.

Antrą valandą susirinkom sa
lėm Prieš akis tautinė vėliava ir 
vytis verčia priminti, kokia šian
dien diena: Marijos diena ir liūd
na mūsų tautinė šventė, kurios 
negalim švęsti savam krašte, bet 
išblaškyti įvairiuos pasaulio 
kampuos. Tiesa, juk dalis mūsų 
brolių Lietuvoje, bet deja, jie 
negali laisvai švęsti savo taip 
brangių tautinių bei religinių 
švenčių. Negali jie laisvai lanky
ti savo brangios Šiluvos ir ten 
prašyti Marijos užtarimo. Bet 
lietuvis moka ir savo vargingoje 
pirkelėje melstis už savo ken
čiančius brolius kalėjimuose bei 
tolimame šaltame Sibire.

Kun. Dr. Gaidamavičius, prieš 
pradėdamas savo paskaitą, pri
mena susirinkusiems, kad ir Bel
gijos žemėje ilsisi amžinu poilsiu 
nevienas lietuvis, ir kviečia visus 
dalyvius pagerbti jų atminimą 
susikaupimo bei tylios maldos 
valandėle. Po to savo paskaitoje 
iškėlė aikštėn lietuvių tautos 
praeitį ir dabartinę padėtį.

Dr. Raymondas Kastys skaitė 
apie lietuviškus papročius, džiau
gėsi, kad lietuviai tautinę šventę 
pasirinko Marijos dienoje.

Mergaičių deklamacijos, liau
dies dainos nuteikė graudingai, 
nors tokia nuotaika ir tinka sve
timam krašte bešvenčiant tauti
nę šventę.

Šios šventės proga pasiųsti pa
dėkos laiškai už rūpinimąsi mu
mis pabėgėliais BALF pirminin
kui kun. Dr. J. B. Končiui, Lie
tuvos ministeriui Londone B. Ba
lučiui ir VLIK pirmininkui Vo
kietijoje.

Po tos susikaupimo dienos vi
si lietuviai rimtoje nuotaikoje iš
siskirstė po tirštai apgyventas 
Belgijos provincijas, nekantriai 
laukdami pirmo spalių mėnesio 
sekmadienio, kai vėl visi susi
rinks vienon vieton, kartu pasi
mels, kartu pagiedos lietuviškas 
giesmes, pasikalbės, pasidalins 
savo vargais - rūpesčiais.

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS
(Mintys jo šventės proga)

Su Kristumi pasibaigė ilga se
novės pranašų eilė, bet prasidėjo 
nauja jo sekėjų procesija. Ją su
daro šventieji, per kuriuos vieno
kiu ar kitokiu būdu kalba Die
vas.

Nėra jokia paslaptis, kad il
goje jų eilėje savo nuostabiu gy
venimu išsiskiria vienas žmogus. 
Jo kūną žemėje dengė prasčiau
sias rūbas, bet jo širdis liepsnojo 
galinga meile; jo akys buvo pri
temusios nuo atgailos ašarų, bet 
veidas žibėjo nežemišku džiaugs
mu; jo siela buvo atsižadėjusi vi
sų pasaulio daiktų, bet jo lūpos 
taip meiliai kalbėjosi su me
džiais, gėlėmis ir paukšteliais; jo 
sąnariai buvo išdžiūvę nuo pas
ninkų, bet jo rankos, kojos ir šo
nas žydėjo kruvinomis stigmatų 
rožėmis.

To žmogaus vardas yra šv. 
Pranciškus Asyžietis.

Visi žino, kad žydroji Italija 
yra jo tėvynė, o mažutis Asy
žius — jo gimtas miestas.

Tenai jaunystėje skardžiai 
skambėjo linksma Pranciškaus 
daina. Negalima sakyti, kad ji 
būtų nutilusi vėliau. Reikia tik 
pastebėti, kad ji tapo giesme. Ta
da jau vietoje palaidų jaunystės 
džiaugsmo garsų iš Pranciškaus 
krūtinės pasklydo darnūs Dievo 
meilės bei padėkos tonai. Jie pra
dėjo skambėti nuo tos valandos 
kada Pranciškus pasakė pasau
liui sudiev ir pasiekė aukščiausią 
viršūnę prieš mirtį jo sukurto
je saulės giesmėj.

Bet būtų nedovanotina klaida 
laikyti Pranciškų vien tiktai 
giesmininku. Giesmė yra išorinė 
giliųjų žmogaus jausmų išraiška.

Žudynes

lilade
lilUOJAM Į Vsielos gelmėse.

šv. Pranciškaus džiaugsn 
gos giesmės priežastis yra Ev 
gelija. Ji seniau juk kaip til 
buvo vadinama “linksmąja n 
jiena.” į

Laikydamas šią knygą viei 
tele savo gyvenimo norma, Pi 
ciškus iš jos giliau už kitus p, 
no, kad Dievas yra geriam 
Tėvas, o žmonės Jo vaikai, 1 
Kristus yra mūsų brolis, kac 
si, nors ir mažiausi tvariniai, 
išėję iš Dievo rankų tam, . 
skelbtų Jo garbę.

Jis pažino pagaliau, kad ž 
nių tikslas yra tarnauti savo 
rėjui ir rūpintis tapti panas wbilių važiuojan- 
į Kristų. Už tai gi yra atlyg , ■ 
ma amžina laime. Tas gilus 
gamtinių dalykų pažinimas P, 
ciškų perėmė tokiu džiaugs 
kad jau savaime iš jo šii 
plaukė giesmė.

Bet tikram Kristaus sel 
to dar būtų per maža. Gil 
ganytojo meilė visuomet v< 
veikti. Todėl ir Pranciškus d 
bet su džiaugsmu ir giesme. ................
rėdamas, kad ir kitų kuo j nem^631 išrinko 
liausiai būtų užlaikoma Evl ^uvo dvi

Rašo kun. St.

IR TAUPOME

įladelphia kelioms 
įadelphijos vyčių 3 
i: ilgai rengtis savo 
^važiavimui Wor- 
Tai atgaivinta kuo- 

įugiau jaunų narių, 
įgalėjo sugalvoti, 

seimą. Jaunus ke- 
<ikiai nenori leisti, 

-;(jar baimingi pasi
dėjo galvoti, kaip

autobusu būtų pi- 
-5U pinigais reiktų 
įirinktas vidurinis 
įniu.
tįsy suplanuota, kad 
.as vykti seiman, 
įkastuos, ir tolima 
; risi turi siųsti savo 
■aro nutarimus su

.................' z buvo
lija, jisai įkuria tris Ordinus se^r* ^e‘ 

> ir Joana Balčaity-

Kongreso Rengimo Žinios
— Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas įvyksta sekmadienį 

ir pirmadienį, spalių mėn. 20 ir 21 dienomis, Hotel Pennsylvania, 
New York, N. Y.

— Atstovus į kongresą siunčia visos lietuvių katalikų organi
zacijos ir draugijos Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje.

— Kongreso iškilmingos pamaldos bus sekmadienį—spalių 
mėn. 20 d. Aušros Vartų bažnyčioj, New Yorke.

— Pirmoji Kongreso sesija prasidės 2 vai. po pietų Pennsyl
vania viešbučio salėj.

— Iš kitų miestų važiuojantieji į kongresą atstovai ir svečiai 
iš anksto pasirūpinkite kambariais—viešbučiuose ar pas privati
nius žmones.

— A.L.R.K.F. apskritys ir skyriai tuojau nominuokite kandi
datus, iš kurių kongresas rinks Federacijos centro valdybą. Nomi
nuotųjų vardus tuojau prašome siųsti į sekretoriatą.

— Kurių draugijų valdybos nebūtų gavusios kvietimo laiškų, 
sava iniciatyva rinkite atstovus į kongresą. Kai kongreso reikalais 
visi rūpinsimės ir visi dirbsime, jis bus ir gausingas ir sėkmingas.

— Visais Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso reikalais pra
šome kreiptis į Rengimo Komisiją—222 So. 9th Street, Brooklyn 
11, N. Y., arba į A.L.R.K.F. Sekretoriatą—2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, UI.

Leonardas šimutis, A.L.R.K.F. sekr.

GAUTA IR IŠSIŲSTA RUGPIC- 
ČIO MĖNESĮ

Nuo rugpiūčio 1 d. iki rugpiū- 
čio 31 d., BALF sandėlyje gauta 
šie siuntiniai: 17,582 svarai dra
bužių ir avalynės; 488 svarai į- 
vairių maisto produktų; 187 sva
rai knygų; 72 svarai mokykloms 
reikmenų; 15 svarų vaistų ir 22 
svarai lietuviškų gaidų, kurias 
dovanojo J. Žemaitaitis, Brook
lyn, N. Y.

Per tą patį laikotarpį iš BALF 
sandėlio išsiųsta lietuviams 
tremtiniams Europoje: vitaminų, 
ryžių ir vaikams maisto produk
tų — 7,530 svarų, $1,677.40 ver
tės; 4,000 svarų riebalų, $1,120 
vertės; 23,521 sv. įvairių mais
to produktų, mokykloms reikme
nų, bonkų kūdikiams penėti ir 
žindukų — $4,120.30 vertės; Cod 
Liver Oil — 2,570 svarų, $675 
vertės.

Bendra visų rugpiūčio mėn. 
siuntinių vertė siekia $7,592.70.

Kiti maisto ir drabužių siun
tiniai teberuošiami ir laukia vie
tos laive.

Rugsėjo mėnesio pradžioje iš 
BALF sandėlio į Vokietiją ir 
Austriją lietuviams išsiunčiama 
63 dėžės lietuviškų knygų, 8,647 
svarai.

New Yorkas.—Varšuvos slap
tasis (pogrindžio) laikraštis 
“Polska” rašo: “1945 metų rug
sėjo 21 d. vienoje Varšuvos kavi
nėje girtas raudonarmietis kapi
tonas Dipkov, iš 52 pėstininkų 
pulko, besiginčydamas su lenkų 
karininku, sušuko: “Aš tokius, 
kaip tu, šimtais šaudžiau Katy- 
ne.” Kiti raudonosios armijos ka
rininkai čia pat Dipkovą paėmė 
už parankių ir išsivedė.

Kaip žinoma, Katyno miškas 
yra netoli Smolensko.

Ten 1940 metų pavasarį NK
VD sušaudė apie puspenkto tūks
tančio lenkų karininkų—belais
vių (vokiečių propaganda skel
bė, esą, ten buvo sušaudyta apie 
11,000).

Buvo tai karininkai, paimti į 
rusų nelaisvę 1939 m. rudenyje, 
daugiausia kilimo iš rytinių Len
kijos sričių. Jų tarpe nemažai 
vilniečių. Iš viso, lenkai pasi
genda apie 15,000 karininkų. 
Kur buvo sušaudyti kiti—žinių 
tuo tarpu nėra.

Katyno miške sušaudytieji 
priklausė tik vienai belaisvių 
stovyklai—Kozielsk.

BOŠEVIKAI “TAISO” ŠVENTĄ 
RAŠTĄ

New Yorkas. — Kaip praneša 
IP agentūra, komunistinė cenzū
ra Lenkijoje pradėjo ištaisinėti 
net Šv. Rašto tekstus.

Pav., vienoje vietoje, kur pa
sakyta, kad žydai nužudė Kristų, 
“pataisė”: “Valdantieji sluoks
niai nužudė Kristų.”

PRAVOSLAVAI KVIEČIA LIE
TUVIŲ DVASIŠKIUS 

LENKTYNĖMS

New Yorkas. — Vilniaus radi
jo žiniomis, Minsko pravoslavų 
vadovybė pradėjo studijuoti 
trumpąjį VKP (b) istorijos kur
są (komunistų partijos istoriją) 
ir studijų tikslu ketina iškviesti 
lenktynių lietuvių dvasiškius.

Anais laikais pravoslavų vy
riausybė stropiai studijavo ca
rų istorijas, šiandien — naujų 
viešpačių.

rių paskutinysis yra skirtas ? 
sauliečiams žmonėms. j 

Sėkmingas žmonijos atnai 
mas Evangelijos dėsniais jai 
rodo neįmanomas užsidariu

Todėl Pranciškus, neužmi 
mas savo mylimų vienumos 
tų, eina į viešumą — į miest 
kaimus pas žmones.

Tiesa, nėra reikalo juos r 
ti prie darbo. Jie dažnai 
perdaug. Reikia juos kviest 
Dievo ir i 
čioniškas gyvenimas jau s 
me pašventina kiekvieną d 

Tai žinodamas, Prane 
skelbia, kad žmogus gali 
vienuoliu ir pasaulyje. Kur 
mellio žodžiais tariant, ūžt 
kad jo širdis būtų celė, sd ' . 
gas savo pareigų atlikimas j J 3511161111113111 
gula, žmonės — broliai, k< 
ninis darbas — ašutinė. Vi 
pagrindas turi būti Dievo r 
kuri paties Pranciškaus šire 
gė labai galingai.

Bet kadangi tikra meilė r 
būti be kančios, Prancišta ® nebuvo iš kur. 
didžiausias Kristaus mylė ! ■ _, -
gavęs Alvernos kalne Išgali ^surengė šokių va- 
žaizdas, tapo didžiausias P ’!j^0 ir £av° sa- 
tojas. Bet ta kančia nebu1 Ridoms. Bet labai 
džiaugsmo, nes ji buvo ne elgėsi kuo tau- 
su Kristumi ir dėl Kristaui 
da jau net ir mirtis tapo i

pasiryžau ir aš vyk- 
įįis Anglijos apylin- 

j reiklaus ir energin- 
jpač tiek drąsių vy

žai miela susipažinti 
i Ypač mane viliojo 
esterį, kur taip veik- 
;man gerai pažįsta
mų dvasios vadas 
jiaus smarkiai dir-

. neiMd juub KVitbL 5perkelerius me. 
maldos, nes tikrai P .’ .:azmti su jų veikla,

jjėsiu iš arčiau į tai 
ipasimokyti.
riavau ir savo atos- 
šk patekčiau vyčių 
jan, kur tiek daug 
jėgos galima surasti

jO aišku, kad turės 
dar reikėjo papra- 
idirbus pinigų ke- 

ims sumokėti. Mat, 
skoloj, todėl apmo-

doj surado būdą ir

i dar atliktų pinigų 
udmui tęsti kuopoj. 

Tikrojo krikščioniško idea i tiek, kiek būtinai
sfekti seiman.
susitvarkę, pasiren
kanti seiman. Ele- 
rižiai nusuko vieną 

bet už tat ilgai 
-t, kol gavo laišką, 

daug laiko. Milijonai žn 
ieškodami džiaugsmo, pa 
tikrąją Meilę — Dievą, ne 
keikė kentėjimus ir klydo 
nimo vieškeliuose. Bet šv. 
ciškus, jos dėka taip darn 
jungęs skausmą su džiau 
kaip koks nemarus pranas ^Thompson Street 
šiol nenustoja perspėjęs žr 

Ir šiandieną, kada p 
kankina neteisybė bei neap 
ta, Pranciškus kartoja šią 
ningą tiesą: “Broliai, sug ’114110 
prie Amžinosios Meilės — 
o jūsų kentėjimai virs dž 
mu.”

Kun. Leonardas Audi

šviesoje ji prarado savo I 
nančią išvaizdą ir pasidarė 
gi sesuo. Tokią ją pasitil 
Pranciškus 1226 m. spalit 
vakare.

Nuo tos valandos jau

Nauja Lietuvos Istorija
Jau Išleido Stratford House, Inc.
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ją išsaugoti nuo 
mokyklos apleidi-

dge ilga se- 

et prasidėjo 
‘sija. Ją sū

riuos vieno- 
kalba Die-

Ji visados tini J 

ri kartais 
sielos gelmėse,

Moterų sodalicija ėjo bendrai 
prie komunijos rugsėjo 29 d. per 
9 valandos mišias, kurios buvo 
laikomos už narių intenciją.

rėdamas, kaH 
liausiai būtų į 
lija, jisai įfc?. 
rių paskutinę 

sauliečiamit

Rusaitė ir Vasiliauskaitė bu
vo kelioms dienoms išvažiavu
sios į Worcester, Mass, ir daly
vavo vyčių seime.

EKA
th Street
, N. Y.

motina klaida 
į vien tiktai 
nė yra išorinė 
usmų išraiška.

rėjui ir rife- 
į Kristų. 15 d 

ma arn/ina hį, Į

Rugsėjo 29 d. Bernardas An
tanavičius iš Harrisono, N. J. su
situokė su Alice Kret iš Newark, 
N. J.

ukšteliais; jo 

ivę nuo pas- 
;, kojos ir šo- 

nis stigmatų

ninkai, paimti į 
39 m. rudenyje, 

o iš rytinių Len- 
tarpe nemažai 

so, lenkai pasi- 

,000 karininkų, 
adyti kiti—žinių

Serga
Mrs. A. Miller po sunkios ope

racijos taisosi St. Mary’s ligoni
nėj, J. Selenis County ligoninėj.

gos giesmės pįį 
geli ja. JisBį-

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

kad jau sarj 

plaukė giesš

Bet tikrcl 
to dar batąpe 

ganytojo ror 
veikti. Todaw

Rugsėjo 29 d. buvo pakrikš
tytas Danielius J. Pūkštąs.

prisimenam maldoje

jiena.”
Laikydamas J 

tele savo gy^į 
tiškus išjosi 
no, kad Die^ j 
Tėvas, o ted

rodo neįnsc
Todėl PrJ

massavomjį
tiįeinajfc

kaimus past
Tiesa, te | 

ti prie daitufc 

perdaug. Rtalun. J. Jutkevičius smarkiai dir- 
Dievoirntej 
čioniškas gd

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes
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idų jaunystės 
š Pranciškaus 
darnūs Dievo 
tonai. Jie pra- 

i tos valandos 

lasakė pasau
sė aukščiausią 

tį jo sukurto-

atyno 
nes

alių-October 4, 1946

Philadelphijos Žinios

RENGIAMĖS IR TAUPOME
I Sudiev Philadelphia kelioms 
lienoms. Philadelphijos vyčių 3 
tuopa turėjo ilgai rengtis savo 
lietiniam susivažiavimui Wor- 
tester, Mass. Tai atgaivinta kuo
lą, turinti daugiau jaunų narių, 
įe taip lengvai galėjo sugalvoti, 
taip patekti į seimą. Jaunus ke- 
įonėn ir namiškiai nenori leisti, 
r patys vis dar baimingi pasi- 
nesti. Ilgai reikėjo galvoti, kaip 

jažiuoti. Automobilių važiuojan- 
gamtiniųte,-, tieji neturi, autobusu būtų pi- 

“jau, nes ir su pinigais reiktų 
kaitytis. Pasirinktas vidurinis 
kelias—traukiniu.
I Pagaliau visų suplanuota, kad 
eikia vyčiams vykti seiman, 
prs ir daug kaštuos, ir tolima 
ielionė, bet visi turi siųsti savo 
ttstovus ir savo nutarimus su 
ąis.
į Susirinkimas vieningai išrinko 
| atstovu. Tiesa, tai buvo dvi 
Mergužėlės—kuopos sekr. Ele- 
|utė Šaulytė ir Joana Balčaity- 
|—fin. sekr.
t Savanoriu pasiryžau ir aš vyk- 
I į Naujosios Anglijos apylin- 
ę, kur tiek veiklaus ir energin
io jaunimo, ypač tiek drąsių vy
lų. Tikrai būtų miela susipažinti 
ū jų veikla. Ypač mane viliojo 
wkti į Worcester!, kur taip veik
as vyčiai ir man gerai pažįsta- 

jaunas vyčių dvasios vadas

Varšuvos slap- ‘ 
iio) laikraštis 

L945 metų rug- 
Varšuvos kavi- 

narmietis kapi- 
52 pėstininkų 

lamas su lenkų 
:o: “Aš tokius, 

šaudžiau Katy- 

sios armijos ka- 

Dipkovą paėmė 
įsivedė.

Katyno miškas 

įsko.

ų pavasarį NK- 

puspenkto tūks- 
rininkų—belais- 
ropaganda skel- 
> sušaudyta apie

Tai aut 
skelbia, laid 
vienuoliu ir td 

mellio žofc 

kad jo širdis " 
gassavopaię.l 
gula, žmo»-|~ 
ninis darte-l 

pagrindas t’. :| 
kuri patiest I 
gė labai gfcl

Bet katei 
būti be kata! 

didžiausias F. I 
gavęs Alveus J 

žaizdas, tapo ii 

tojas. Bettk

■ džiaugsmo, e
■ su Kristai:
■ da jaunėtu] 

- Tikrojo K
šviesoje j d 

nančiąišvtaįj 

gi sesuo. Ml 
3ranciškusL 

vakare.
Nuo te t

i su jaunimu. Per kelerius me
ls teko susipažinti su jų veikla, 
Jt dabar galėsiu iš arčiau į tai 
įsistebėti ii' pasimokyti.
Todėl suplanavau ir savo atos- 

»gas, kad tik patekčiau vyčių 
•pan, jų seiman, kur tiek daug 
mimo ir jėgos galima surasti 
savo veiklai bei asmeniniam 
donumui.
Kai jau buvo aišku, kad turės 

Įduoti, tai dar reikėjo papra- 
Utuoti, kad uždirbus pinigų ke
lnės išlaidoms sumokėti. Mat, 
įčių kasa skoloj, todėl apmo
kti du atstovu nebuvo iš kur. 
et vyčiai tuoj surado būdą ir 
to išlįsti. Jie surengė šokių va
irą, iš kurio pelno ir gavo sa- 
I kelionės išlaidoms. Bet labai 
upios atstovės elgėsi kuo tau- 
ausiai, kad dar atliktų pinigų 
įkitam veikimui tęsti kuopoj. 
)s tik paėmė tiek, kiek būtinai 
gkalinga patekti seiman. 
pagaliau susitvarkę, pasiren- 
iturejom keliauti seiman. Ele- 
| šaulytė gražiai nusuko vieną 
įidijų dieną, bet už tat ilgai 
Inkino mane, kol gavo laišką,

ieškodami Ė-

tikrąją Mėk-

ke sušaudytieji keikė kentėt
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kuris turėjo 
bausmės už 
mą. Bet ji gavo. Kai vienas ne
tiko, tai pačiame seime turėjau 
rašyti ir kitą. Ir čia dar nepatai
kiau, kaip norėjo, tai jau teko jai 
pačiai pasirašyti, o man tik nu
rašyti. Bet vis dar nebuvo paten
kinta, kai negalėjo išskaityti ma
no titulo, bet galutinai įtikinau, 
kad viskas bus gerai.

Man teko išvykti anksčiau, bet 
į Worcesterį patekom drauge. L' 
kaip jodvi buvo nustebintos, kai 
anksti rytą, apie 5 vai., pavijau 
ir pasveikinau lietuvišku labu 
rytu. Net krūptelėjo mūsų Vy
tės. Pasirodo, kad keliavom tuo 
pačiu traukiniu, tik aš užkaria
vau miegamąjį, o jos keliavo pa
prastame vagone.

Bet čia atkeliavę, jautėmės pa
tenkinti ir galėjom ramiai ieš
koti seimo vietos. Adresą turėda
mi, greit suradom automobilį, 
bet pasirodo, kad šoferis nežino 
tos vietos. Pagaliau jis pasitei
ravo ir sužinojo. Veža, kur nori. 
Bet kalba, kad jis nenori mūsų 
važinėti po visą miestą, o gabena 
tiesiu keliu.

Taip ir buvo. Gana greit pa
kilom į vieną ir kitą kalnelį ir 
atsidūrėm prie seimo vietos, prie 
Aušros Vartų parapijos kleboni
jos. Mums taip beabejojant kur 
eiti, ką pirmą prikelti, štai ir 
kun. Jutkevičius išėjo iš kleboni
jos, pasirengęs pirmutinėms mi
šioms ir vyčių seimo darbams.

Taip laimingai atradom ii' mes 
savo vietas ir galėjom laukti sei
mo pradžios.

(Bus daugiau)

Lietuviai Slavynai, iš Darby, 
Pa., neseniai įsigijo Blue Water 
Manor, prie pat ežero ir gra
žių Adirondacks kalnų, 200 my
lių nuo New Yorko.

Norintieji gražiai praleisti sa
vo atostogas, gali ten vykti. Už
tenka paskambint telefonu ar 
parašyti laiką rezervacijai. Tele
fonas Belton 3851.

Daug jaunų porų ir kitų lietu
vių mėgsta ten vykti. Tai tikrai 
graži vieta.

Lietuvaitė Slavinaitė, lietuviš
kų tautiškų šokių vedėja, prižiū
ri tą atostogų vietą.

Rugsėjo 3 dieną Sakavičiai, 
135 Dudley St., susilaukė gra
žios dukrelės, kuri pakrikštyta 
Joanos vardu rugsėjo 29 dieną.

Abu tėvai yra lietuviai ir pri
klauso prie šv. Kazimiero par.

Jonas ir Elzbieta Jankauskai, 
1518 E. Moyamensing Avė., rug
sėjo 12 dieną susilaukė dukre
lės, kuri pakrikštyta Loretos 
vardu rugsėjo 29 dieną, šeima 
dabar turės 2 sūnų ir dukrelę.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Great Neck, N. Y

Bayonne, N. J Rochester, N,
Narsūs berniukai jau lanko 

vaikų darželį ir šv. Kazimiero 
mokyklą. E. Jankauskienė (Ma- 
staitytė) buvo veikli lietuvių ka
talikų veikėja. Ir dabar, nors su 
šeima, bet gyvai atjaučia lietu
vių reikalus, leidžia savo šeimą 
lietuviškon mokyklon ir labai ge
rai moka lietuviškai.

M. Milukas, “Amerikos” 
ministratorius, praeitą savaitę 
lankėsi Philadelphijoj ir stipri
no savo skaitytojų eiles.

Jo manymu, “Amerika” galės 
gerai laikytis Philadelphijoj, nes 
čia bus daug naujų bendradar
bių,kurie padarys laikraštį daug 
įdomesnį kiekvienai apylinkei ir 
philadelphijiečiams.

PRADĖJO RUDENS VEIKLĄ

Tarptautinio Instituto veiklos 
atidarymas įvyko rugsėjo 28 die
ną.

Čia veikia ir lietuvių dvi gru
pės—Moterų Taryba ir Vaidely- 
tės. Apie jas sukasi ir kitų lie
tuvių veikimas prie to instituto.

Per institutą galima gauti ne
maža paramos lietuviškai veik
lai pagarsinti plačioj amerikoniš
koj plotmėj.

DEIMANTINE SUKAKTIS
Šv. Kazimiero parapijos kai

mynė katalikų Švč. Širdies para
pija rugsėjo 29 dieną minėjo sa
vo deimantinį jubiliejų. Jubilie
jaus minėjime dalyvavo vysku
pas ir kelios dešimtys kunigų.

Šv. Kazimiero parapiją atsto
vavo klebonas gun. Ign. Valan- 
čiūnas.

Tai didelė parapija, kurioj vei
kia 4 kunigai, keliolika seserų ir 
600 vaikų jų mokykloj.

Padėka
Dėkojam mūsų geradariams, 

kurie taip dosniai aukojo savo 
sunkaus darbo pelną Vilos Sta
tybos Fondui.

Įvertiname jūsų paramą ii' pa
lankumą. Jūsų dosni dvasia pa
rodo, kad mūsų reikalai užjau
čiami ir kad su laiku stovės nauji 
mūrai, kurie sudarys tinkamą 
Dievo namelį.

Jums dėkodamos sykiu ir pri- 
menam, kad mūsų geradarių in
tencija
kasdien. Prašom Dievulio, kurio 
dosnumas yra nepralenkiamas, 
kad jums atlygintų šimteriopai.

Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys.

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

’el. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS

104 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. 55

Baigė mokyklą
Adelė Senkiūtė baigė teisių 

mokslą BL laipsniu rugsėjo 22 
d. Ji mokėsi John Marshall Law 
School, Jersey City, ir baigė pa
žymėjimu “cum Įaudė.”

Mirė klebono tėvas
Šiomis dienomis mūsų klebo

nas kun. J. Bakšys gavo liūdnų 
žinių iš Lietuvos: ten kovo mė
nesį mirė jo tėvas, sulaukęs 102 
metų amžiaus. Be to, klebono 
brolis Lietuvoje sunkiai sergąs.

Visi atjaučiame savo kleboną 
ir reiškiame gilios užuojautos.

Pereitą savaitę įvyko BALF 
vietinės kuopos susirinkimas.

Buvo nutarta vėl rinkti dra
bužius ir prašyti žieminių rūbų.

Komitetas ir kuopa kreipias į 
visus lietuvius, kad prisidėtų prie 
šio svarbaus darbo.

Svarbiausias nutarimas buvo 
dėl iždo pinigų. Buvo nutarta pi
nigus skirti pusiau apylinkei ir 
BALF našlaičių fondui, iš viso 
po 40 dol.

BALF Skyriaus Susirinkimas
Susirinkimas įvyko rugsėjo 26 

d. Dalyvavo gausus būrelis na
rių.

Į BALF seimą atstovais iš
rinkti K. Vilniškis, J. Dičkienė, 
F. Rumskas ir V. Alksninis. 
Daug pasižadėjo vykti kaipo sve
čiai iš mūsų kolonijos į minėtą 
seimą.

Seimui paskirta auka $25.00.

Atlaidai
Mūsų bažnyčios globėjo 

Mykolo atlaidai praėjo iškilmin
gai.

šeštadienį mišparus laike kun. 
J. Simonaitis, diakonu buvo kun. 
J. Gurinskas ir subdiakonu kun. 
A. Masiulis.

Pamokslą sakė kun. J. Dam
brauskas, M.I.C.

Sekmadienį iškilmingas mišias 
laikė ir pamokslą sakė kun. J. 
Dambrauskas, diakonu buvo 
kun. M. Kemėžis, subdiakonu 
kun. Gilbert Mai.

Vakare mišparus laikė kun. P. 
Ignaciūnas, diakonu buvo kun. 
D. Pocius ir subdiakonu kun. V. 
Svirnelis. Pamokslą sakė kun. J. 
Dambrauskas.

Atlaiduose dalyvavo 16 kuni-

Po to buvo klebono kun. M. 
Kemėžio pagerbimas vardinių 
proga.

Parapijos salėje susirinko 
žmonės, įteikė klebonui dovanas 
ir pareiškė linkėjimus. Dalyvavo 
ir į atlaidus atvykę kunigai.

Atvyko kunigas tremtinis
Pirmadienį, rugsėjo 30 d., lai

vu “Ernie Pyle” į New Yorką 
atplaukė kun. Vacį. Karalevičius, 
gimęs Bayonne, N. J. ir prieš ka
rą gyvenęs Lietuvoje.

Jis sustojo pas savo dėdę J. 
Jusulį Bayonne, N. J. 48 W. 30 
St.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Dievo Motinos Sopulingos pa
rapijos choras rengia šokius lap
kričio 2 d., L.A.P.C. salėj, 134 
Schnyler Ave., Kearny, N. J. Į- 
žanga — 65 centai.

Gros puikus orkestras visokius 
šokius.

Rengėjai kviečia visus atsilan
kyti ir tikisi, kad atsilankiusieji 
maloniai praleis vakarą.

Mūsų parapijos pranciškietės 
seselės pradėjo kursus, aiškinant 
bažnyčios liturgiją ir mišias.

Kursai įdomiai dėstomi, ir di
delis būrys juos lanko.

Tikimasi, kad ateity tas skai
čius dvigubai padidės.

Paminės parapijos sukaktį
Lapkričio 12 d. sueina ketu

riasdešimt metų, kai įsisteigė šv. 
Jurgio parapija.

Parapija įsisteigė šv. Petro ir 
Povilo draugijos iniciatyva 1906 
metais. Ta draugija lapkričio 20 
d. ruošia iškilmes parapijos su
kakčiai paminėti.

Užkviestos visos draugijos da
lyvauti iškilmingose mišiose 11 
vai. ryte. 6 vai. vakare bus ban
kietas.

Suruošti iškilmėms išrinkti 
draugijos veikėjai pirm. Jonas 
Levickas, P. Krajeris, Pr. šūkis, 
J. Jencius, V. Butrimaitis, D. 
Rovas, B. Dubickas, K. Zlotkus 
ir A. Letkauckas.

Pas juos ir tikietus gaunama.

Vestuvės
Julijos Williams su O’Hara 

šliūbas bus lapkričio 19 d. ir Elz
bietos Apton su D. Bernard lap
kričio 5 d.

Mrs. M. Platt suruošė savo 
dukteriai Mrs. Morgan shower.

— Petras Dirsė Eastman Ko
dak dirbtuvėj pakeltas superin
tendento pareigas eiti.

Villa Juozapo Marijos Statybos 
Fundatoriai

Lietuvių Dienos, Lakewood 
Parke, pikniko pelnas $767.39.

Šv. Kazimiero par., Phila., Pa. 
rinkliava $279.94.

Agnietė Zemeikiene, iš Brock
ton, Mass, aukojo $110.

Po 100 dol. aukojo T. Strazdie
nė, S. Kazlauskai, Jonas ir Ona 
Krasauskai.

Po 50 dol. aukojo kun. J. Vai
tekūnas, G. Fayert, V. Lindžiai.

Villa Juozapo Marijos Akade
mija aukojo 58 dol.

Po 25 dol. aukojo Bigeniai, B. 
Kaktaitė, J. Jablanskis ir šei
ma; po 20 dol. Scherbelhaut ir 
C. Urkštai.

V. Valaitis—15 dol.
Po 10 dol. D. Joneliūnienė, 

Em. Armoniene, Z. Bagočiūnie- 
nė, Ver. Briedis, kun. Neveraus- 
kas, S. Deimantas, Ona Chele- 
den. J. Paškevičius ir Bagočiai 
aukojo po 5 dol., J. Murauskienė 

dol.

Du profesoriai kalbėjo
Rugsėjo 22 d. kalbėjo pas mus 

prof. Jonas Kuprionis. Jis davė 
mums svarbių informacijų apie 
Lietuvą ir jos žmones. Taip pat 
kalbėjo prof. Čepainis, kuris da
bar mokytojauja Creighton Uni
versitete, Omaha, Nebr. Malonu 
buvo sužinoti, kad jis yra Ame
rikoje gimęs ir augęs, o taip gra
žiai lietuvių kalbą vartoja.

Mokinių skaičius didėja
Šiais metais mokykloje mo

kinių skaičius padidėjo iki 230 
vaikų.

Auksinė vedybų sukaktis
Rugsėjo 26 d. Kazimieras ir 

Ona Kleizai, So. Windsor, Conn, 
šventė vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį.

8:30 vai. ryte šv. Trejybės baž
nyčioje įvyko juodviejų sukak
ties proga iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė prel. J. Ambotas.

Sekmadienį, rugsėjo 29 d., jų 
namuose, jų sūnaus K. Kleizos 
Jr. ir jų draugų pastangomis, 
buvo suruošta siurpryzo puota. 
Dalyvavo gausus būrelis jų gimi
nių, draugų, kaimynų.

Šalia suteiktų gražių dovanė
lių, įspūdingas kalbas pasakė 
prel. J. Ambotas, Jean Shepard, 
prof. Jurgis Žilinskas, Dr. M. J. 
Colney, Jean E. Shepard Jr., K. 
Kleiza Jr., Žilinskienė ir visa ei
lė kitų.

Parengimo vedėja buvo jų ge
ra draugė M. Zelionienė. Iš tik
rųjų yra kuo pasidžiaugti, 
retai kuri porelė turi laimės 
laukti vedybinio gyvenimo 
metų sukakties.

Todėl mes sveikiname šią
mingą porelę ir linkime jiems ge
ros sveikatos ir laimingos atei
ties.

Jubiliejinis Marijonų Rėmėjų 
Seimas

Rugsėjo 8 d. Marianapoly įvy
ko penkioliktas Tėvų Marijonų 
rėmėjų seimas.

Prieš pietus buvo mišios, o sei
mo posėdis įvyko kolegijos spor
to salėje. 3 vai. T. Marijonų rė
mėjų pirmininkas kun. J. Valan- 
tiejus seimo posėdį atidarė su 
malda už a.a. kun. J. Navicką ir 
pakvietė seimo posėdžio prezi
diumą, susidedantį iš pirm. adv. 
A. Milerio, vicepirm. V. čiočio, 
sekr. Dr. J. Aleksandravičiaus ir 
Ridikienės.

Po sveikinimų kun. J. Vaite
kūnas skaitė paskaitą. Jis pabrė
žė, kad Marianapolis turėtų būti 
vienų lietuvių mokslavietė. 120 
parapijų su 50,000 lietuviškų ka
talikiškų šeimų labai lengvai ga
lėtų sudaryti 200 moksleivių per 
metus.

Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos, kuriose dalyvavo kun. 
A. Petraitis, kun. J. Jakatis, kun. 
J. Dambrauskas ir kiti.

Buvo priimta eilė svarbių re
zoliucijų.

Naująją valdybą sudaro: pir- 
min. kun. Jonas Vaitekūnas; vi
cepirmininkai: Kadienė, Kari- 
nauskienė ir Volungis; sekr. ir 
dvasios vadas kun. Dr. V. An- 
driuška; iždin. kun. Juozas Kup
revičius.

Kun. Juozas Valantiejus, už 
nuopelnus Marianapolio Kolegi
jai, buvo pakeltas garbės pirmi
ninku.

Seimo proga Marianapoliui 
buvo gauta 1,523 dol.

Po 100 dol. aukojo kun. J. Vai
tekūnas, rėmėjų skyrius iš Wor- 
cesterio ir Baniai, taip pat iš 
Worcesterio.

Rėmėjų skyrius iš So. Bostono 
aukojo 85 dol.

Daug aukų buvo po 25, 20, 10 
ir 5 dolerius.

Parapijos Bankietas Pavyko
Šv. Kazimiero parapijos ban

kietas, kuris buvo suruoštas rug
sėjo 15 d. paminėti šios parapijos 
35 metų gyvavimui, šauniai pa
vyko.

Publikos prisirinko pilnutė 
svetainė. Buvo atvykęs kun. Ma
tas Pankus, buvęs šios parapijos 
klebonas, taip pat kun. J. Ma
tutis ir kun. A. Benesevičius iš 
New Britaino.

Klebonas kun. E. Gradeckas 
pradėjo vakaro programą svei
kindamas visus pirmutinius vei
kėjus, kurie pasidarbavo, ku
riant šią parapiją, perskaitė var
dus pirmųjų veikėjų, kurie daly
vavo pirmutiniam susirinkime ir 
sumanė šią parapiją steigti 1908 
metais. Pirmininkas T. Levkevi- 
čius ir raštininkas J. Kazlaus
kas tą susirinkimą pravedė ir 
sudarė komisiją į kurią įėjo: A. 
Greivys, T. Paukštis, T. Levkevi- 
čius, J. Kazlauskas, A. Vaisys, P. 
Aimutis, T. Kružikas, M. Sutis,
L. Kavaliauskas, J. Vaitkevičius, 
V. Zavorskas, J. Mišeikis ir V. 
Norkūnas.

Jie buvo pirmieji, kurie pradė
jo parapijos kūrimą. Iš tų pionie
rių daug jau apleido šį pasaulį.

Sveikinimo kalbas pasakė kun.
M. Pankus, kun. J. Matutis ir 
kun. A. Benesevičius. Dar kal
bėjo VI. Norkūnas, vienas iš pir
mųjų veikėjų, ir atsistojimu pa
sirodė Mykolas Medelis, kuris 
mūsų parapijai darbuojasi, kaip 
ir jojo tėvelis darbavosi.

Programai pasibaigus, prasi
dėjo šokiai.

Vyriausias bankieto šeiminin
kas buvo Kazys Dėkas. Jam pą- 
gelbėjo ir prie stalų patarnavo 
jaunų vyrų klubo nariai ir mo
terų gildos narės.

Šis bankietas parapijai davė 
$409.00 gryno pelno. Už tai kle
bonas taria visiems ačiū.

New Haveno Katalikai, Daly
vaukite Kongrese

Kadangi spalių 20 ir 21 dieno
mis šaukiamas svarbus Lietuvių 
Katalikų Kongresas New Yorke, 
į kurį kviečiamos visos katalikiš
kos organizacijos, kuopos ir 
draugijos, tai svarbu, kad ir mū
sų kolonijos organizacijos neat
siliktų nuo šio kongreso.

Kelionė netolima, tad kiekvie
na draugija ir kuopa gali pasiųsti 
po vieną arba daugiau atstovų.

Taip pat pirmą dieną, spalių 
20, kviečiame kuo daugiausia 
svečiais atvykti į Katalikų Kon
gresą.

Tremtinių seselių įžadai
Gauta žinia, kad N. Pr. Kon

gregacijos seserys Agota Trili- 
kaitė ir Ona Zulonaitė rugpiūčio 
15 d. padarė įžadus Vokietijoje.

Įžadus priėmė vysk. V. Briz- 
gys.

Vietinis.

nes 
su- 
50

lai-

Dr. M. J. Colney.

Serga Judita Kazlauskienė
Mūsų parapijos bei kolonijos 

gera veikėja Judita Kazlauskie
nė pasidavė rimtai operacijai, 
kuri padaryta Grace ligoninėje. 
Ligonė sveiksta.

Fondas tremtinėms vienuolėms
N. Pr. švč. P. Marijos Seserų 

Kongregacija Amerikoje, kurios 
motiniškasis namas yra Putnam, 
Conn., yra išsiuntusi šioms 
dviems seselėms ir dar kitoms 
septynioms afidavitus.

šiuo laiku yra renkamos lėšos 
Seselių Tremtinių Kelionės Fon
dui.

Ši kongregacija Amerikoje yra 
viena jauniausių vienuolijų.

Lietuvoje ji turėjo iki 200 se
serų, daug įvairių įstaigų, ten 
buvo centras. Visiškai nežinomas 
likimas tų dviejų šimtų seserų: 
gal būt, dalis jų Sibire, kita ka
lėjimuose arba. turL slapstytis..^

Dalis seserų, kurios ypatingu 
Dievo Apvaizdos lėmimu prieš 
karą atvyko į Ameriką, yra pa- 
siryžusios kiek tik gali remti sa
vo vargstančias seseles, bet ir 
jos pačios dar tik kuriasi Ameri
koje.

Todėl yra labai prašomi geros 
širdies žmonės paremti šią kon
gregaciją, jos tremtines seseles.

Kiekviena auka su dėkingu
mu priimama ir malda palydima. 
Aukas prašoma siųsti šiuo adre
su:

Sister Superior
Immaculate Conception Convent 

R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Svarbus prašymas
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus lietuvių skyrius nutarė su
rengti pagerbimo vakarėlį grįžu- 
siems iš karo tarnybos kaip vy
rams, taip ir merginoms.

Bet neturint antrašų, negali
ma nusiųsti kvietimų.

Tad Hartfordo ir apylinkės 
grįžusieji iš karo tarnybos vyrai 
ir merginos prašomi prisųsti sa
vo pavardes ir adresus iki spa
lių 10 d. A.R.K. lietuvių skyriaus 
rašt. adresu:

Mrs. V. Petraitis
550 Broad St., Hartford, Conn.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.



4 AMERIKA

GAUSIAI DALYVAUKIME LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESE

Už trijų savaičių, spalių 20 
d., New Yorke “Pennsylvani- 
jos” viešbuty bus didysis 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresas.

Jis prasidės pamaldomis 
10:45 vai. Aušros Vartų baž
nyčioje.

Posėdžiai bus pradėti 2 vai. 
po pietų “Pennsylvanijos” 
viešbuty.

Vakare ten pat bus muzi
kos ir literatūros programa.

Šia proga norime pabrėžti, 
kad artimesnių vietų atsakin
gi katalikų vadai, kunigai, 
draugijų pirmininkai ir šiaip 
veiklesni lietuviai atsidėję 
dirbtų šio kongreso pasiseki
mui.

Jie turėtų raginti apylin
kės katalikus kuo gausiausiai 
dalyvauti kongrese pirmą 
dieną—tiek pamaldose, tiek 
“Pennsylvanijos” viešbuty.

Reikia įsidėmėti, kad pir
mai dienai į kongresą yra 
kviečiami visi lietuviai kata
likai: sekmadienį nereikės jo
kių įgaliojimų nė atstovo pa
žymėjimų. Tada kiekvienas 
katalikas lietuvis turės gra
žios progos išgirsti svarbių 
kalbų, dalyvauti lietuvių tau

tą liečiančiuose nutarimuose 
ir pasigėrėti vakare dainomis 
bei muzika.

Tad sekmadienį, spalių 20 
d., visi Brooklyno, New Yor
ko, New Jersey artimesnių 
miestų lietuviai prašomi kuo 
gausiau atvažiuoti į Katalikų 
Kongresą.

Taip pat nesunku yra at
vykti lietuviams iš tokių vie
tų Connecticut valstijoj kaip 
Bridgeporto, New Haveno, 
Hartfordo ar Waterburio, ly
giai kaip ir iš Pennsylvanijos 
valst., pav., Philadelphijos.

Todėl Brooklyno, New Yor
ko, Elizabetho, Newarko, Jer
sey City, Bridgeporto, New 
Haveno ir kitų artesnių vietų 
lietuviai katalikai tegul iš 
anksto ruošiasi kongresui, o 
jų vadai tegul primena šią 
svarbią pareigą: savo dalyva
vimu sustiprinti lietuvių ka
talikų žygį ir pakelti balsą už 
savo tėvų žemės išvadavimą.

Drauge primintina, kad 
draugijos ir pavieniai asme
nys paremtų auka Katalikų 
Kongresą.

Spalių 21 d., pirmadienį, 
bus Federacijos posėdžiai.

Rengėjai.

Mūsų Apylinkėje
• R. Skipitis, pirmadienį 

atvykęs New Yorkan, susipa
žįsta su apylinkės lietuvių 
veikėjais ir įstaigomis. Tre
čiadienį aplankė “Ameriką.”

• BALF seimas įvyksta 
spalių 18-19 d. Vakarienė bus 
spalių 19 d. su įdomia pro
grama.

• Ign. Budreckis yra išvy
kęs į Kanadą.

• A. P. Kendrickai susilau
kė sūnaus, kuris praeitą sek
madienį pakrikštytas Jono 
Andriaus vardu. Krikšto tė
vai buvo J. Bush ir Ad. Gen
tile.

• Antanas Jonaitis, “Ame
rikos” skaitytojas, serga 
Wyckoff Heights ligoninėje. 
Lankymo valandos: antrad. 
7-8 vai. vak., treč. 2-3 vai. po 
pietų; penktad. 7-8 vai. vak. 
ir sekmad. 2-3 vai. p.p.

• Kun. J. Borevičius ir kun. 
J. Kidykas, jėzuitai, buvo at
vykę New Yorkan. Kun. J. 
Borevičius neseniai atplaukė 
Amerikon.

• Kun. J. Bulevičius iš New 
Castle, Pa., buvo atvažiavęs 
apylinkėn ir sustojęs Maspe- 
the.

• R. Pocius iš Califomijos 
buvo pasiekęs New Yorką 
šiomis dienomis.

SPALIŲ 5-ta yra 
svarbi diena

Visiem vyram, kurie savo noru įstoja į naująją 
Reguliarę Armiją 1946 m. spalių 5 d. ar pirmiau, 
yra užtikrinta visa mokslo nauda pagal G. I. Teisių 
Bilių už ištisą jų įstojimo terminą—1, 1^, 2 ar 3 
metams, žiūrint, kiek jie pasirenka.

Vyrams, įstojantiems po Spalių 5 d., tokia nauda 
pagal G. I. Teisių Bilių eis tiktai tol, kol tęsis šis 
nepaprastas laikotarpis. Kada karas oficialiai pasi
baigs, tai bus sustabdyta tokia nauda.

Ši nauda, kuri, tarp kitko, duoda progą gauti 
pilną mokslą kolegijoj, amatinėj ai’ biznio mokyk
loj, yra labai svarbi kiekvienam vyrui, kuris pla
nuoja įstoti į naująją
Reguliarę Armiją, žiū
rėkite, kad gautumėte 
visus tuos faktus pirm 
Spalių 5 d. iš arčiau
sios jums J. V. Armijos 
Rekrutavimo Stoties.

A: GOOD JOB FOR YOU

' CHOOSE THIS 
FINEPROFESSION NOW!

271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

Maspetho Žinios

PRENUMERATORIAMS

“Amerikos” skaitytojai, 
kurių baigėsi prenumeratos 
laikas, prašomi ją atnaujinti, 
nelaukiant paraginimo.

Tuo sutaupysite adminis
tracijai bereikalingą susira
šinėjimą.

KUN. J. ČEKAVIČIAUS 
KALBA PATIKO

Rugsėjo 29 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko BALF 23 
skyriaus susirinkimas, kurin 
buvo atsilankę ir nenariai, 
lietiiyiųAalpos darbo rėmėjai.

Kalbėjo kun. J. čekavičitis, 
neseniai atvykęs iš Vokieti
jos. Jis papasakojo, ką jis ir 
visi lietuviai iškentėjo bolše
vikų ir nacių okupacijose. 
Vaizdžiai nupiešė savo išgy
ventas kančias bolševikų ka
lėjime ir nacių nelaisvėje.

Kalbėjo dar kun. N. Pakal
nis ir J. B. Laučka. Susirin
kimui vadovavo pirm. St. Su- 
batienė. Į skyrių įsirašė bū
rys naujų narių. Skyriaus at
stovais į BALF seimą išrink
ti kun. N. Pakalnis ir St. Su- 
batienė.

Stambesniais aukotojais 
lietuviams šelpti buvo: J. Te- 
rebeiza, Kazys Leiga ir J. Si
monaitis—po 10 dol. Ona Bal
sienė ir E. Garliauskienė po 
5 dol. Viso aukų ir nario mo
kesčių įplaukė 83 dol.

Vertėtų kun. J. čekavičiui 
suruošti daugiau prakalbų.

SIUNTINIAI PRANCŪZŲ 
ZONON

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo dabar galima siųsti 
paprastus pakietus, ligi 11 
svarų dydžio, į prancūzų zo
ną Vokietijoje, išskyrus pran
cūzų ruožą Berlyne.

Galima siųsti maistą, dra
bužius, muilą, vaistus ir pa
našius daiktus. Negalima 
siųsti jokių spaudinių.

Ant siuntinio turi būti aiš
kiai pažymėta “Gift Parcel.”

IŠ FEDERACIJOS AP
SKRITIES SUSIRINKIMO

J. GINKAUS SUKAKTIS

Penktadienį, rugsėjo 27 d., 
Apreiškimo par. salėje įvyko 
New Yorko Federacijos ap
skrities svarbus susirinki
mas, kurį atidarė malda dva
sios vadas kun. N. Pakalnis.

J. B. Laučka pranešė apie 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
kongresą spalių 20 ir 21 d. 
Ragino, kad visi lietuviai kuo 
gausiau dalyvautų pirmą die
ną Pennsylvania Hotely.

Atstovai kongresan nuo 
apskrities išrinkti šie: J. Tu- 
masonis, S. Cerebiejus, A. 
Pažereckienė ir B. Adomai
tienė. Jie dalyvaus Federaci
jos posėdžiuose ir Lietuvių 
Katalikų Kongrese.

Kongresui nuo apskrities 
paskirta 25 dol. auka.

Sekr.

SUSILAUKĖ ANŪKĖS

Estei ir Povilas Baranaus
kai, gyv. Chicagoje, susilau
kė dukrelės, kuriai prie krikš
to duotas Judith Anna var
das.

P. Baranauskas yra inži
nierius ir per karą tarnavo 
kapitono laipsniu.

Jo motina Marijona Bara
nauskienė, kuri yra nuolati
nė “Amerikos” skaitytoja ir 
gyvena Brooklyne, labai 
džiaugiasi, susilaukus naujos 
anūkės.

Spalių 13 d. rengiamasi pa
minėti J. Ginkaus vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktis.

J. Ginkus yra uolus lietu
viškų draugijų rėmėjas.

Turėdamas radijo progra
mą, jis nesigaili laiko lietu
viškos veiklos garsinimui.

Suprasdamas tremtinių 
šalpos svarbą, jis šiam dar
bui uoliai atsideda ir visomis 
jėgomis gelbsti.

Todėl J. Ginkaus sukakties 
minėjimas sykiu bus ir atžy- 
mėjimas jo triūso lietuviško
je dirvoje. R.

Apreiškimo 
Parapija

Šį sekmadienį, spalių 6 d., 
tuoj po sumos įvyks šv. Var
do draugijos susirinkimas.

Prašomi visi nariai daly
vauti. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti.

Parapijos vyrai, kurie dar 
nepriklauso šv. Vardo drau
gijai, prašomi ateiti susirin- 
kiman ir įsirašyti į šią svar
bią draugiją.

ORO PAŠTAS MEKSIKON
Nuo spalių 1 dienos laiškai 

oro paštu į Meksiką apmoka
mi 5c. ženklu.

Rugsėjo 29 d. Rožančiaus 
draugija turėjo Skepetukių 
balių, kuris pasisekė neblo
gai, nors tą dieną ir kitų pa
rengimų buvo.

Buvo ir laimėjimų. Vaisių 
ir gėrimų pintinę laimėjo R. 
Nedzinskienė.

Už gražiausias skepetukes 
dovanas laimėjo O. Daneli, P. 
Šimkienė ir Petras Sveteka.

Draugijos komitetas gra
žiai dirbo, narės aukojo do
vanų.

Draugijai vadovauja F. 
Kurienė.

Šį sekmadienį yra Rožan
čiaus draugijos metinė šven
tė.

Visos narės eis bendrai prie 
komunijos per 9 vai. mišias. 
Vakare, po rožančiaus pa
maldų, bus metinis susirin
kimas parapijos salėje. Bus 
renkama nauja valdyba.

Narės prašomos gausiai 
dalyvauti ir naujų narių at
sivesti.

Ruošiasi Katalikų Kongresui
Į Katalikų Kongresą, kuris 

bus spalių 20 ir 21 d., atsto
vus jau išrinko tretininkės, 
choras, Moterų Sąjunga ir 
vyčiai.

Kongresu susidomėjimas 
mūsų apylinkėj yra gyvas.

Nemažai ketina dalyvauti 
kaip svečiai pirmą kongreso 
dieną “Pennsylvanijos” vieš
buty.

Kaip žinoma, tą dieną visi 
lietuviai katalikai kviečiami 
kuo gausiau pasirodyti kon
grese.

— Per riaušes keturiuose 
Indijos miestuose vėl žuvo 24 
žmonės.

PAIEŠKOJIMAS

Černiauskas Adolfas ieško To
mo Skusevičiaus, kilusio iš Dryš- 
kūnų k., Dūkštų vai., Švenčionių 
aps., prieš 1939 metų gyvenusio 
Lawrence, Mass.

Prašau atsiliepti arba kas ži
notų apie jį pranešti šiuo adre
su:
Cpl. Czerniewski Adolf (39671)

P. 43-k Polish Forces
B.A.O.R. via Great Britain

Lietu viii Radijo Vakarines

“AMERIKOS” SKAITYTOJŲ VAJUS
Šią savaitę į “Amerikos” išplatinimą karštai kibo Ro- 

chesteris, Philadelphia ir kitos tolimesnės lietuvių kolonijos.
Kurie dar nespėjo pasirengti naujų prenumeratorių už- 

rašinėjimui, skuba sustiprinti savo eiles, pratęsdami savo 
prenumeratą ilgesniam laikui. Tarp tokių reikia pažymėti 
V. Dirsienė iš Rochesterio, Mrs. Papečkienė iš Patersono, K. 
Strolis iš Newarko, O. Kodienė iš Philadelphijos, B. Milčie- 
nė iš Maspetho ir Mary Barakevich.

Į naujų “Amerikos” skaitytojų šeimą šią savaitę įstojo 
R. Pocius iš Californijos ir K. Danta, A. Križanauskas, P. 
Pušinskas, Nat. Danulevičienė, Emilia Januševičiūtė iš Phi
ladelphijos. ši pastaroji, nors čia gimusi ir augusi, moka 
skaityti lietuviškai ir mėgsta lietuvių spaudą.

Brooklynas, būdamas arčiausia prie laikraščio, kaip 
paprastai, tyli ir ruošiasi pasakyti savo žodį paskutinis.

Į “Amerikos” platinimą įsijungė naujos jėgos. Roches- 
tery smarkiai dirba J. Brown, o Philadelphijoje—čia augęs 
veteranas A. Rimgaila.

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS

Muzikos Dlr.

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

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.

“Amerikai” 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 Street, Brooklyn 11, N. Y.

Atstovai į BALF seimą
BALF 16 skyrius išrinko 

atstovus į šios organizacijos 
seimą.

Taip pat paskyrė 100 dol. 
auką.

Nežinia, ar antras skyrius 
išrinko atstovus.

Yra BALF skyrius ir 
Blissville, bet neteko patir
ti, ar jie turi išrinkę atsto
vus BALF seiman.

Pasisekęs vyčių parengimas
Vyčių šokiai praėjo tikrai 

sėkmingai. Buvo tai vieni iš 
didžiausių vyčių šokių šioje 
parapijoje.

Žmonių buvo prisirinkus 
pilna salė.

Reikia tikėtis, kad bus gau
ta gražaus pelno.

Į šokius buvo atvykęs ir 
naujas vyčių pirm. J. Boley.

Katekizacijos ir lietuvių 
kalbos pamokos pradėtos. Jas 
lanko per 100 vaikučių.

Pamokos esti pirmadie
niais 4-6 vai. po pietų ir tre
čiadieniais 2-3 vai.

Angelų Karalienės 
Parapija

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 
28 d., New Yorko policijos at
letų sąjunga buvo suruošus 
McCarren Parke, Brooklyne, 
jaunuoliams lenktynes.

Mūsų parapijos jaunuoliai, 
vadovaujant kun. A. Masai- 
čiui, taip pat dalyvavo ir lai
mėjo net 8 pažymėjimus: 6 
berniukai ir 2 mergaitės lai
mėjo medalius.

Šį sekmadienį, spalių 6 d., 
mūsų parapijos Gyvojo Ro
žančiaus draugipjos narės eis 
bendrai prie šv. komunijos 9 
vai. mišių metu.

4 vai. po pietų po šv. Ro
žančiaus pamaldų bažnyčioje 
bus procesija ir po to bus pa
rapijos salėje susirinkimas.

Svarbu visoms narėms kaip 
susirinkime, taip ir pamaldo
se dalyvauti.

Į mišias narės eis iš salės, 
į kurią prašomos susirinkti 
8:30 vai. ryto.

Šį sekmadienį, spalių 6 d. 
tuojau po šv. Rožančiaus pa
maldų 4:30 vai. po pietų, mū
sų parapijoj šaukiamas svar
bus Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo (BALF) 75 sky
riaus susirinkimas.

Visi lietuviai ir lietuvės 
prašomi į susirinkimą ateiti.

Bus atstovas iš BALF cen
tro su svarbiais pranešimais.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360

PALOCIUS
Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ
GERIAUSIOS RŪŠIES 

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

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

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Be to, bus renkami atstovai 
į organizacijos seimą, kuris 
įvyks spalių 18 d. New Yorke.

Visi esate kviečiami.

teisinas 
^ginimas 
josimas 
0 pastebėjo 

ateinant

Spalių-October 4, 194] iz i m
ŠTAI KAlr

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

8 —10 ryto

6 — 8 vakare
šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai

L.R.K.S.A. 134 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, tuojau po sumos, pa
rapijos salėje.

Moterų Sąjungos 24 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, spalių 7 d., vaka
re, po pamaldų.

Narės prašomos dalyvauti.

Parapijos jaunuolių beno 
balius rugsėjo 28 d. gana gra
žiai pavyko. Gaila, kad mūsų 
senesnieji vyrai ir moterėlės 
nepasirodė.

Jaunimas visą vakarą gra
žiai linksminosi.

New York, N.
Spalių 6 d., sekmadienį, 

Aušros Vartų Rožančiaus 
draugija eina bendrai prie ko
munijos per 11 vai. mišias.

Draugijos pirm. O. Sveika- 
tienė visas nares ragina ben
drai dalyvauti pamaldose ir 
po jų pusryčiuose parapijos 
salėje. H. K.

Gražiai pavyko
Rugsėjo 14 dieną įvykęs 

Bronxe lietuvių karių pager
bimo vakaras gerai pasisekė 
ir piniginiu atžvilgiu. Vaka
rienę rengė New Yorko drau
gijų, klubų ir parapijiečių ko
mitetas.

Pramoga davė 155 dol. pel
no, kurs taip paskistytas: 
100 dol.—lietuvių šelpimui 
per BALF; 30 dol.—Aušros 
Vartų parapijos bazarui ir 25 
dol. paaukota mišių už žuvu
sius New Yorko lietuvius ka
rius intencijoms.

100 dol. auką BALF įstai
gai rengėjų vardu rugsėjo 26 
d. įteikė Alf. Stankevičius, 
kurs buvo pagerbimo vaka
rienės pirmininkas. R.

Bazaras nukeltas
Parapijos bazaras nukelia

mas vėlesniam laikui.
Jis įvyks lapkričio 9-16 die

nomis.

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 -1896

Gydytojai

1 — 2 po pietų

9 —12 ryte

įdarus uždanga nu- 
jtambiausiems jų 

Nuernberge 
•<$ mirties spren-

; javo galva atsako 
Jtimus keliant ka
itimus prieš tai
klumą.

; Nuernbergo teis- 
}kaip anoji žuvis, 

vieną šoną. f 
rienašonė buvo ir 
«o teisybė — ne ta 
pašonė, kad būtų 
rūsti naciams, bet 

: dėl karo kėlimo ir 
NAMAI PARDAVIMUI L prieš žmoniš- 

nepaisė kitų to- 
Maspeth ir Ridgewood, N. Y«|;ydžio kriminalistų.
2 šeimų, mūrinis, su maud 

mis ir šiluma, driveway. Kai 
$6,950. Cash $1,500.

3 šeimų, mūrinis, atskiras 
mas, 3 automobiliams gan 
50 * 150. Kaina $15,500.

8 šeimų, mūrinis namas. 
50 x 150. Kaina $15,500.

• 16 šeimų, mūrinis namas. P 
no duoda $6,000 metams.

60 šeimų, mūrinis namas. P 
no duoda $10,200 metams.

Z I N I S 
499 Grand St., Brooklyn, N. 

Tel. REpublic 9-1506

Dekoruotojas
ir

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medži 
DARBO APKAINAVIMAS D

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4203

kaltinami ir turi 
iž koncentracijos

i • *
rengė karą. Bet 

jarą padėjo įstoti 
ys 1939 metų su-

•ysiami vieni, turi 
j antri.
ago teisėjai apie 
uodus darbus prieš 
puse žodžio neužsi-

3s Kongresas nese
ko knygą, kurioje 
hd Rusijoj koncen- 
įovyklose gali būti 
jjonų žmonių.
joks tarptautinis 
įkelia šios bylos 

Maskva smau- 
iis, juos pavertę 
’ ?

ipkaltinti svetimų 
imu, bet niekas 
teisme neiškėlė, 

Įbes išvien grobti 
s-buvo susitaręs 
Stalinas.
vergijoj ir šian-

t 
t 
c 
t

i 
<

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs nan

Gerose vietose. Patamavliį^  ̂
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
prašo. Apdraudžiu (insurinu 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

šitai tuos Nuernber- 
3118 naciams, kad 
užgrobtus kraštus, 
3ones varė į darbo 
Qd jie vykdė kito- 
to darbus, taip 
’ ir turi ne tik na- 
? visą Maskvos ko- 
3 diktatūros prak
alės ...
ist to, rusas sėdė- 
iiamųjų suole, bet

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat 
vių cementavimą ir kt. darbus. 3 teisman bUS pa-

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

(primena, kad tei- 
idar nėra pilnai lai- 
hd turės ateiti va-

3 didieji krimina- 
s vien tik dalis.

♦ • *

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

šj vyrai tebegalvo- 
Stalino pasakymą, 
-nesą pavojaus.
ii yra tik viena me- 
jč, skirta užsie-

41-40 — 74th Street atversta pa
sus,
<tina visoki valy- 
i proga skelbiami 

pareiškimai.
rašytojams Rusi-

Jackson Heights, N. Y
NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

apsupimą, išryš- 
-■jtojams imperia- 
syje slepiantį nau- 
8karo pavojus.” 
i viduje aiškiai te
sąs naujo karo pa
tai daroma to pa- 

įsakymu.
* • *

tkvos nenuoširdumą 
ir Valstybės sek-

Patogi Vieta Užėjlmui
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street J? ..

Brooklyn, N. Y. X f7 Pailsimo Stalino

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C

65 - 23 GRAND AVE 
Maspeth, N. Y.

Reikštai nuomo
jo tarpu nėra karo 

suda- 
ga- 

tiekkaro, bet vis tiek 
paryti tokią po
licijos linkmę, ku- 
prie karo.”
Rusijoje Stalinas
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