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GERIAUSIOS ROŽES | 
Skandžiai, Kava, Arbata, Hot fed 
1TŪS — VAKARIENE. Gatei] 
Intas namie H geriausioj ėmę .! 

ar engimams priimami uiakjtte

Juozas Cinkus

.mi atstovai 
seimą, kuris 
New Yorke, 

sčiami.

NAŠIAI P]

MaspethiiW
2 šeimų. eJ

į Nacių vadams uždanga nu
leido. Stambiausiems jų 
jįsižengėliams Nuernberge 
iivo ištartas mirties spren- 
hnas.
[Taip jie savo galva atsako 
e nusikaltimus keliant ka- 
į, už nusikaltimus prieš tai- 
I ir žmogiškumą.
[Vienok Nuernbergo teis
usis buvo kaip anoji žuvis, 
ari teturi vieną šoną. / 
[Tokia vienašonė buvo ir 
kiernbergo teisybė — ne ta 
rasine vienašonė, kad būtų 
Ivus per rūsti naciams, bet 
[dėl, kad dėl karo kėlimo ir 
isižengimų prieš žmoniš- 
|mą visai nepaisė kitų to
lo pat dydžio kriminalistų.

t kp. mėnesi- 
įvyks šį sek- 
30 sumos, pa-

agos 24 kp. 
nkimas įvyks 
jų 7 d., vaka-

ios dalyvauti.

S6.950. Cash 11
3 šeimų^nĖa 

mas, 3 aite, 
50 x 150. Katei

8 šeimų, d 
50 x 150. te

■ 16šanjįd 
no duoda w 

60 šeimųč 
no duoda®

POLYNA STOSKA
Spaliu 20 dieną dainuos koncerte “Pennsylvanijos” 

viešbuty Lietuvių Katalikų Kongreso proga.

Amer. Lietuvių Katalikų Kongresas
<S> ___________________ ®------------------------------------------------------------

Spalių-October 20 ir 21 d., 
sekmadienį ir pirmadienį, 
New Yorke įvyks Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongre
sas. Jį šaukia A.L.R.K. Fede
racija.

unuolių beno 
18 d. gana gra- 
dla, kad mūsų 
j ir moterėlės

są vakarą gra
si.

rk, N. Y.

L, sekmadienį, 
;ų Rožančiaus 
bendrai prie ko- 
1 vai. mišias.

)irm. O. Sveika- 
ires ragina ben- 
ti pamaldose ir 
■iuose parapijos

H. K.

Pamaldų Tvarka 
Kongreso Metu 

___ L
Aušros Vartų bažnyčioje 

sekmadienį, spalių 20 d., pa
maldos prasidės 10:45 vai. 
ryto.

Iškilmingas mišias laikys 
kun. Ign. Albavičius, pa
mokslą sakys ką tik iš Euro
pos atvykęs kun. V. Karale- 
vičius. Mišiose diakonu bus 
kun. P. Juras, subdiakonu 
kun. J. Kartavičius. Ceremo
nijų meisteris bus kun. K. 
Malakauskas.

Pamaldose dalyvaus J. E. 
vysk. Stephen Donahue.

Pirmadienį, spalių 21 d., 
8:30 vai. toje pat bažnyčioje 
bus pamaldos už mirusius 
Federacijos narius.

Antradienį, spalių 22 d., 
yra numatyta maldininkų 
kelionė prie pirmos ameri
kietės šventosios, Motinos 
Cabrini, grabo.

Motina Cabrini yra palai
dota New Yorke.

Pirmos dienos posėdžiuose 
bus įdomūs pranešimai gy
vybiniais reikalais, kurie lie
čia svarbiausius lietuvių tau
tos klausimus.

Kalbės J. E. vyskupas St. 
Donahue, Lietuvos ministe- 
ris Washingtone P. Žadeikis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. L. Šimutis, BALF 
pirm. kun. Dr. J. Končius, 
Kunigų Vienybės pirm. kun. 
P. Juras, neseniai iš Argen
tinos atvykęs žurnalistas K. 
Čibiras ir ką tik iš Europos 
atplaukęs inž. B. Budginas, 
kuris nacių buvo ilgai kalin
tas ir kankintas už dalyvavi
mą Lietuvos požeminiam ju
dėjime.

Koncertas - Literatūros 
Vakaras

8 vai. vak. ten pat, “Penn
sylvanijos” viešbutyje į- 
vyks koncertas, kurio pro
gramą išpildys tokios įžy

mios artistinės ir kūrybinės 
pajėgos:

Operos artistė Polyna 
Stoska - Stoškiūtė (New 
York), pianistė Birutė Nas
vytytė - Smetonienė (Cleve
land), poetė Marija Aukštai- 
tė (Montreal, Canada), poe
tas Jonas Aistis (Marianapo- 
lis), rašytojas Antanas Vai
čiulaitis, Brooklyn© Angelų 
Karalienės par. choras, ve
damas muz. Pr. Dulkės ir 
Apreiškimo par. choras, ved. 
muz. X. Strumskio.

Koncertas bus pradėtas 
laiku, todėl visi koncerto da
lyviai prašomi būti salėje 
prieš 8 vai. vak.

Antroji diena — spalių 21
Kongreso antroji diena, 

spalių 21 d., yra skiriama iš
imtinai L..R.K. Federacijos 
organizaciniams posėdžiams, 
kuriuose dalyvaus draugijų 
delegatai.

Pirmoji diena — spalių 20 d.
Kongresas bus pradėtas 

10:45 vai. ryte iškilmingomis 
šv. mišioms Aušros Vartų 
par. bažnyčioje, prie Holland 
tunelio.

Kongreso posėdžiai prasi
dės 2 vai. popiet, “Pennsyl
vanijos” viešbutyje, esančia
me prie Pennsylvanijos ge
ležinkelio stoties.

Posėdžiai yra viešo pobū
džio. Juose dalyvauti kvie
čiami katalikų draugijų de
legatai, vietos ir apylinkės 
veikėjai ir plačioji visuome
nė. Įėjimas laisvas visiems 
lietuviams katalikams.

Kongresą globoja Jo Emi
nencija kardinolas Francis 
Spellman, New Yorko arki
vyskupas. Kardinolą pamal
dose ir kongreso posėdžiuose 
atstovaus Jo Ekscelencija 
vyskupas Stephen Donahue.

Naciai rengė karą. Bet 
ttns į karą padėjo įstoti 
,ts Stalinas 1939 metų su
irimu.
Jeigu teisiami vieni, turi 
lakyti ir antri.
^uernbergo teisėjai apie 
įskvos juodus darbus prieš 
Iką nė puse žodžio neužsi- 
Jae.
Naciai kaltinami ir turi

499 Grand blakyti už koncentracijos 
TdRfelvyklas.

. — Mmerikos Kongresas nese
ki i Ii išleido knygą, kurioje 
u®.Koma, kad Rusijoj koncen- 

įcijos stovyklose gali būti 
Djį® 15 milijonų žmonių.

gpdėl joks tarptautinis 
Inas neiškelia šios bylos 
tyli, kada Maskva smau- 
Imilijonus, juos pavertę 
bo vergais?
laciai apkaltinti svetimų 
iių grobimu, bet niekas 
Irnbergo teisme neiškėlė, 
[tas žemes išvien grobti 
D : metais buvo susitaręs 
leris ir Stalinas.
ialino vergijoj ir šian- 
1 dūsta ištisos tautos . . . 
tai skaitai tuos Nuernber- 
kaltinimus naciams, kad 
Įplėšė užgrobtus kraštus, 
i jie žmones varė į darbo 
giją, kad jie vykdė kito- 

H[ juodus darbus, taip 
|š akis ir turi ne tik na- 

Ręjlfrlbet ir visą Maskvos ko- 
TĮfitinės diktatūros prak- 
Įir kaltes . . .
įžiūrint to, rusas sėdė
te kaltinamųjų suole, bet 
[teisėjų.
u tik primena, kad tei
smas dar nėra pilnai lai- 
|s ir kad turės ateiti va
ja, kada teisman bus pa
ltį visi didieji krimina
li, o ne vien tik dalis.

URUGVAJAUS PREZIDENTAS STOJA 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ

TAIKOS KONFERENCIJA BAIGIA 
SAVO DARBUS

-------------------------------------------------------------<s> 
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Gerose te

ii pavyko
.4 dieną įvykęs 
vių karių pager- 
,s gerai pasisekė 
atžvilgiu. Vaka- 
SIew Yorko drau- 
r parapijiečių ko-

Apdrate 
prašo. Ait J 
žmones,

496 Graudi
TtLM

davė 155 dol. pel-
x I

aip paskistytas: 
ietuvių šelpimui 

30 dol.—Aušros 
sijos bazarui ir 25 
ta mišių už žuvu- 
orko lietuvius ka- 
ijoms.
auką BALF įstai- 
į vardu rugsėjo 2 
Alf. Stankevičius, 

pagerbimo vaka- 
ūninkas. R.
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 Atlieta šd

Inta;*]
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BK'if

iras nukeltas
)S bazaras nukelia- 
liam laikui.
s lapkričio 9-16 die-
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Jacksoty

Istybių vyrai tebegalvo- 
,pie Stalino pasakymą, 
taikai nesą pavojaus, 
lt, tai yra tik viena me- 

pusė, skirta užsie-

— Apdrauda
•rite pirkti ar parduo- 

arba kai reikalinga 
(insurance), malonė-

itis žemiau pažymėtu 
<ur Jums maloniai ir 
įmaus—

troji pusė atversta pa- 
I rusams.
n tebeina visokį valy- 
|r jų proga skelbiami 
los vadų pareiškimai.
[tai, rašytojams Rusi- 
Bakyta kalbėti apie ka
rstinį apsupimą, išryš- 
I skaitytojams imperia- 
į, “savyje slepiantį nau- 
Lvino karo pavojus.’ 
bijos viduje aiškiai 
jlbiamas naujo karo 
I, ir tai daroma to 
Stalino įsakymu.

te- 
pa- 
pa-
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Maskvos nenuoširdumą 
bėjo ir Valstybės sek
tis Byrnes paskutinėje 
kalboje.
ii pažymėjo: “Aš pri- 
į generalisimo Stalino 
lai pareikštai nuomo
ki šiuo tarpu nėra karo 
aus . . . Sunkumą suda- 
įkad nė jokia tauta ga- 
prėti karo, bet vis tiek 
įgali varyti tokią po
lar akcijos linkmę, ku- 
|eda prie karo.”
Įoje Rusijoje Stalinas

Montevideo. — “Laisvoji 
Lietuva” praneša, kad šią 
vasarą Urugvajaus preziden
tas Amezaga specialioj au
diencijoje buvo priėmęs lie
tuvių delegaciją.

Prezidentui buvo plačiai 
nušviesta Lietuvos padėtis 
okupacijose ir dabartinė 
priespauda.

Atsakydamas Urugvajaus 
prezidentas pažymėjo, kad jo 
šalies lietuviai jam yra ma
lonūs svečiai, nes jis lietuvių 
koloniją pakankamai pažįs
tąs, kaip darbščią, ramią, 
teisingą ir kultūringą. Iš to 
jis turi susidaręs gražią ir 
išsamią nuomonę ir apie pa
čią Lietuvą. Juo maloniau 
jam susitikti su sveikosios 
lietuvių kolonijos atstovais, 
kurie myli savo senąją tėvy
nę.

Paskui Urugvajaus prezi-
dentas pasakė:

“Lietuva kelsis. Didžiųjų 
demokratijų ji nėra niekam 
padovanota, o jos garbinga 
praeitis, aukšta Vakarų Eu
ropos kultūra ir laisvės metu 
pasaulį stebinęs visokeriopas 
Lietuvos progresas ir yra to
ji teisė, kuri sako, kad jūsų 
tauta subrendusi laisvam gy
venimui, kad ji turi būti ne

JONAS AISTIS - 
ALEKSANDRAVIČIUS

Spalių 20 dieną skaitys savo 
poezijos koncerto metu “Penn

sylvanijos” viešbuty.

priklausoma. Tauta, kuri 
myli ir gina savo laisvę, vi
suomet ras jos kovoje nuo
širdžią paramą mano tautos 
ir vyriausybės ... Ir taikos 
konferencijoje ir kitur, kur 
iškils jūsų tėvynės laisvės 
reikalas, Urugvajus nesvy
ruojamai jį gins ir visaip 
rems.”

SEKR. BYRNES KALBA PARYŽIUJ
savo knygoje “Leninizmo 
problemos” skelbia:

“Neįmanoma, kad Sovietų 
Respublika galėtų ilgesnį lai
ką gyventi gretimais su im
perialistinėmis valstybėmis 
—galų gale vieni ar antri tu
ri nugalėti.”

“Leninizmo problemos” 
yra Rusijos komunistų bibli
ja, ir jos išplatinta per 30 
milijonų kopijų.

Netrukus bus rinkimai 
Jungtinėse Valstybėse.

Demokratai ir respubliko
nai rungiasi dėl valdžios.

Ta proga reikia pažymėti, 
kad Massachusetts respubli
konai priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią laisvos Lietuvos 
atstatymo ir smerkiančią, 
bet kuriuos susitarimus, ga
linčius “sustiprinti nuolati
nę Sovietų ir ateistinio ko
munizmo kontrolę Lietuvoje, 
Lenkijoje, Italijoje, Graiki
joje ir kituose rytinės Euro
pos kraštuose.”

Paryžius.—Amerikos Val
stybės sekretorius Byrnes 
čion pasakė kalbą, kuriai 
priskiriama nemaža reikš
mės.

Byrnes pakartojo, kad 
Jungtinės Valstybės nemano 
pasitraukti iš Europos rei
kalų, kaip kad padarė po ano 
karo. Amerika negali gyven
ti izoliuota nuo pasaulio.

Jis dar sykį pasiūlė suda
ryti keturioms didžiosioms 
valstybėms keturiasdešimt 
metų sutartį nuginkluoti Vo
kietijai.

Šį jo siūlymą rusai vėl at
metė. Prancūzai ir anglai jau 
anksčiau buvo jam pritarę.

Savo kalboj Byrnes primi
nė Atlanto Čarterį ir laisves, 
kurios buvo pažadėtos tau
toms.

Jungtinių Valstybių nusi
statymas yra tasai, kad 
kiekviena tauta galėtų nu
spręsti savo likimą per kiek 
galint laisvesnius balsavi
mus.

BIRUTE NASVYTYTE - 
SMETONIENE

Spalių 20 dieną skambins kon
certe “Pennsylvanijos” viešbuty 

Katalikų Kongreso proga.

Atvyksta Dr. K.
Grinius

Chicaga. — Gauta žinia, 
kad į Ameriką netrukus at
vyksta buvęs Lietuvos pre
zidentas Dr. Kazys Grinius.

Iš Hanau Dr. K. Grinius
su šeima važiuoja į stovyklą, 
iš kurios vežama į uostą.

Buvęs Lietuvos preziden-
tas ketina apsigyventi Phila- 
delphijoje pas savo brolį.

Šiemet Dr. K. Griniui su
eina 80 metų amžiaus.

Naujas Tolimas 
Skridimas

New Yorkas. — Pakilęs iš 
Havajų salų, Amerikos lėk
tuvas B-29 per šiaurės aši
galį be sustojimo nuskrido į 
Kairą, Egipte, padarydamas 
per 10,000 mylių.

Jeigu neatsiras kliūčių, 
Amerikos aviacija planuoja 
pasiųsti savo lėktuvų grupę 
kelionei aplink pasaulį.

Paryžius. — Taikos konfe
rencijos komisijose buvo nu
tarta, kad Italija turės su
mokėti reparacijų Jugoslavi
jai ir Graikijai po 100 mili
jonų dolerių, Etijopijai 25 
milijonus ir Albanijai—nie
ko.

Byrnes Ir Bevinas 
Priėmė Kun. Končių

New Yorkas. — šeštadienį 
iš Europos grįžo BALF pir
mininkas kun. Dr. J. Kon
čius.

Spalių 18-19 dienomis į- 
vykstančiame BALF seime 
New Yorke kun. Dr. J. Kon
čius praneš apie lietuvių 
tremtinių šalpą ir jų padėtį 
Europoje.

Paryžiuje kun. Dr. J. Kon
čius buvo priimtas Valstybės 
sekretoriaus Byrnes ir Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
terio Bevino.

Numirė Švedijos 
Premjeras

Stockholmas. — Grįžda
mas namo tramvajum, buvo 
smūgio ištiktas Švedijos mi- 
nisteris pirmininkas P. A. 
Hansson. Jis mirė pakeliui į' 
ligoninę.

Hansson buvo 61 metų am
žiaus ir per visą karą vado
vavo Švedijos vyriausybei.

Šią savaitę tarp Švedijos 
ir Rusijos sudaryta sutartis, 
kuria Sovietų Sąjunga gau
na 300 milijonų dolerių pa
skolą iš Švedijos.

— Islandijos parlamentas 
sutiko duoti amerikiečiams 
naudotis aerodomu anoje sa
loje.

BALF Vakarienėje 
Įžymus Svečiai

BALF Seimo iškilminga 
vakarienė įvyks spalių 19 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vakare, 
McAlpin viešbutyje.

Vakarienės garbės sve
čiais. kalbėtoiąis bus Lietu
vos ministeris P. Žadeikis, 
sen. Owen Brewster, ką tik 
grįžęs iš Europos BALF pir
mininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius ir adv. Rapolas Skipitis, 
ką tik atvykęs iš Europos, 
buvęs Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirminin
kas.

Muzikos programą atliks 
artistė Barbara Darlys ir 
pianistė Giedra Gudauskie
nė, neseniai atvykusi iš Eu
ropos.

Vakarienėje bus daug įžy
mių svečių iš įvairių vietų.

Bilietų dar galima gauti 
pas platintojus ir BALF į- 
staigoje 19 W. 44th St., New 
Yorke ir 101 Grand Street, 
Brooklyne.

— Bulgarija reparacijų tu
rės sumokėti 125 milijonus 
dolerių.

Paryžius. — Ligi spalių 15 
dienos nutarusi baigti savo 
darbus, taikos konferencija 
pagreitintu žingsniu paren
gė taikos sutartis su Italija, 
Rumunija, Bulgarija, Vengri
ja ir Suomija.

Visą laiką opiausia prob
lema pasiliko Triesto srities 
klausimas. _--«==x_=-

Jugoslavijos atstovas ple
numo posėdyje griežtai puo
lė numatytą Triesto sutvar
kymą sakydamas, kad jo £a- 
lis niekados su tuo nesutiks. 
Esą, gali būti nutarta kaip 
norint, bet masės savo valią 
pareikš ir tam pasipriešins.

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas numa
tytą Triesto srities režimą 
taip pat pasmerkė, kaip “ne
demokratišką.”

Kiek galima spėti, Pary
žiuj taikos konferencija 
baigs savo darbus, nė kiek 
nesušvelninus to įsitempimo, 
kuris visą laiką reiškėsi tarp 
Rusijos ir vakarų valstybių.

Konferencija per daug ne
patarnaus nė teisėtumui, nes 
mažųjų tautų teisių ten nela
bai tebuvo paisyta.

SVARSTOMA TREMTINIŲ PADĖTIS
New Yorkas. — Jungtinių 

Tautų žinioj steigiamai 
Tarptautinei Tremtinių Or
ganizacijai numatytas 151 
milijono dolerių biudžetas.

Kai ateinančių metų vasa
rą UNRRA baigs savo veik
lą, tremtinių reikalus perims 
naujoji organizacija, kurios 
išlaidų 71 procentą padengs 
Amerika ir Anglija.

Buvo manyta, kad ligi ki
tos vasaros tremtinių reika
lus pasiseks sutvarkyti, juos 
pastoviai įkuriant.

Bet įvairioms valstybėms 
nerodant noro priimti nuo 
karo nukentėjusius tremti
nius, kurių gali būti arti mi
lijono, pasiliko tik dvi išei
tys: arba juos grąžinti at
gal, arba toliau prižiūrėti 
stovyklose.

Didžioji Britanija ir Jung
tinės Valstybės nesutinka, 
kad jie prievarta būtų grą
žinami atgal. Todėl pasilieka 
tik antrasai sprendimas — 
gyventi tremtiniams ligšioli
nėse sąlygose.

Apskaičiuojama, kad tų 
beviečių asmenų pusė milijo
no yra lenkų, 186,000 baltie- 
čių, 30,000 jugoslavų, didelis 
skaičius žydų ir dar kitų.

Tarptautinės Tremtinių 
Organizacijos biudžete buvo 
numatyta stambi suma trem
tiniams perkelti į kitus kraš
tus, ir visas biudžetas būtų 
siekęs per 258 milijonus do
lerių.

Rusijai pasipriešinus su
moms, skirtoms tremtinių į- 
kurdinimui kituose kraštuo
se, biudžetas buvo susiaurin
tas ligi 151 milijono dolerių.

Tokia suma bus pateikta 
svarstyti Jungtinių Tautų 
plenumo posėdžiams, kurie 
prasidės spalių 23 d.

Geneva. — Sulaukęs 78 m., 
Šveicarijoje mirė Ign. Mos- 
cickis, ilgametis Lenkijos 
prezidentas.

Naciams 1939 m. užpuolus 
Lenkiją, Moscickis pasitrau
kė į Rumuniją.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVIŲ KATALIKŲ ŽYGIS
Atėję šion šalin, lietuviai katalikai pastatė gražių bažnyčių, 

įsteigė mokyklų, susiorganizavo ir dabar turi nemaža gerai besi
laikančių draugijų.

Iš nieko, iš skurdžių pirmutinių skatikų jie pradėjo leisti laik
raščius ir išspausdino nemaža knygų.

Nuo carų priespaudos laikų ligi dabartinės maskvinio ko
munizmo vergijos jie stojo už Lietuvos teises, už jos spaudos at
gavimą ir už laisvės atsteigimą.

Amerikiečių katalikų pastangomis viena kita naudinga įstai
ga išaugo nepriklausomoje Lietuvoje ir stipriai laikėsi.

Šią valandą Lietuva labiau negu kada nors savo senoje pra
eityje šaukiasi paramos, ieškosi talkininkų sau laisvės ir teisybės 
kovoje.

Tėvynėje esančių ir tremtinystės keliu einančių lietuvių akys 
vėl atgręžtos į savo brolius ir seseris, gyvenančius laisvame Ame
rikos krašte.

Jie šaukiasi paramos, jie prašo laisvės sau ir savo gimtajai 
šaliai.

Jiems toji pagalba turi būti ištesėta; jų žila jai tėvynei turi 
būti grąžinta laisvė.

Amerikos lietuviai katalikai turi budėti, dirbti ir kovoti, kad 
jų tėvų žemė nebūtų palikta užmiršimui ir kruvinam išnaikini
mui, — palikta kaip našlaitė, be globos, be užtarimo, be gelbstin- 
čios rankos.

Didelis ir sunkus darbas prikelti nublokštą Lietuvos laisvės 
žiburį, grąžinti senajai mūsų tėvynei atimtąsias teises, — teises 
garbingai gyventi laisvų ir kultūringų tautų šeimoje.

Tas darbas reikalauja sutelktų gretų, sujungtų rankų.
Tokin bendran žygin ir susieina Amerikos lietuviai katalikai, 

suvažiuodami savo kongresan New Yorke spalių 20 ir 21 dienomis.
Kongreso tikslas yra dvejopas — tarti galingą žodį, nustaty

ti tikriausius kelius į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, o taip 
pat — sustiprinti pačių Amerikos lietuvių katalikų organizacinę 
tvarką.

šis kongresas šaukia visus Amerikos lietuvius katalikus at
vykti ir sutelkti savo jėgas ir išmintį bendram ir šventam žygiui.

Garbinga ir gražu kovoti dėl savo žemės išlikimo, dėl tėvų 
šalies laisvės.

Prislėgta, išvarginta, priešo kankinama Lietuva tėvynė savo 
sūnus ir dukteris, atsidūrusius toli už marių, šiandien šaukia:

— Mano vaikai! Aš esu jūsų motina, parblokšta ir kenčianti 
jūsų tėvynė, senoji Lietuva. Kelkitės visi, skubėkite bendram dar
bui, aukštam pašaukimui, sunkiai ir atkakliai kovai: grąžinkit 
šviesos ir laisvės žiburį savo gimdytojai, savo penėtojai, savo gra
žiajai tėvynei Lietuvai, šiandien žudomai kruvinoj vergijoj.

Taip šaukia mus tėvynė, mūsų tėvų žiloji žemė.
Nebūkime apkurtę jos balsui: stokime bendran darban, su

stiprinkime savo eiles, susijuoskime savo strėnas kietam ir atkak
liam žygiui, didžiausiajai pareigai — laisvos Lietuvos prikėlimui.

R.

Pro rudens šaltą miglą, pro naktį 
Ir pro vėlinių juodus varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus

Pražydėk mano sieloj kaip žiedas,
Kaip Dubysos laukų lelija, 
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyje.

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis,
Į pavasario žemę mus šauk, 
Tavo balso, kaip duonos, išalkęs 
Aš meldžiu: — Lietuva, atsišauk.

Atsišauk, kai kelionėj parpuolęs
Tako grįžt į tave nerandu,
Kai po kojomis skardžiai ir uolos, 
Rankos pilnos, kaip šerkšno, žaizdų . . .

Atsišauk, tavo tolimas šauksmas
Te per visą pasaulį aidės,
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks mus 
Sveikint laisvės žvaigždės.

B. Brazdžionis.

GYVENIMO SĄLYGOS BRAZILIJOJE
Netrukus gal bus galutinai nu

spręstas esančių Europoj bena
mių likimas. Lengviausiai klau
simas būtų išspręstas, jei išvie- 
tintieji galėtų grįžti į savo tėviš
kes, žinoma, iš ten pasitraukiant 
okupantams. Jie grįžtų, kaip 
daug kas rašo laiškuose, pėsti, 
kruvinomis kojomis į sugriautus 
kaimus ir miestus, kurti naujo 
gyvenimo.

Deja, kol kas visa tai yra tik 
saldi svajonė, sapnas. Išvietin- 
tais besirūpinančios valstybės 
rengiasi juos dar toliau nuvežti 
nuo gimtosios žemės. Minima 
Argentina, Kanada, Australija ir 
visa eilė kitų šalių vardų, kur 
gal nevienas tūkstantis mūsų 
tautiečių bus išvežta.

Kurį kraštą rinktis? — nevie
nas klausia per laiškus. Koks kli
matas, kokios gyvenimo sąlygos 
ir visa eilė kitų klausimų kamuo
ja besirengiantį lietuvį į tolimus, 
nepažįstamus kraštus.

Šio straipsnio kaip tik yra 
tikslas painformuoti apie gyveni
mo sąlygas Brazilijoj.

Brazilija, tai antra Europa be 
Rusijos, užimanti pusdevinto mi
lijono kvadratinių kilometrų, ir 
turinti tik 42 milijonus gyvento
jų.

Šiaurinėj Brazilijoj, ekvato
riaus juostoj, šiaurės europiečiui 
klimatas sunkiai pakenčiamas. 
Bet pradedant San Paulo valsti
ja tolyn į pietus, Argentinos ir 
Urugvajaus link, klimatas sun
kumų nesudaro.

visiškai nerėmė žemės ūkio. Ar
ba ta parama buvo labai atsi
tiktinė ii’ netiksliai sunaudoja
ma. Pieno ūkis dar tik pradeda
mas skatinti.

Svarbiausios kliūtys.
Dviejų svarbiausių dalykų 

trūksta Brazilijos ūkio progre
sui: gerų kelių, greito ir pato
gaus susisiekimo su miestais, ir 
mokyklų.

Niekam nėra paslaptis pagal 
oficialius davinius, kad arti sep
tyniasdešimt procentų yra be
raščių. Kaimas neturi nė vie
no laikraščio, net ir tokioj pa
žangioj valstijoj, kaip San Pau
lo.

Rinkos nėra laisvos. Be tarpi
ninko negali mieste ūkio pro
duktų parduoti. Tarp atskirų 
valstijų yra muitai.

Medicinos pagalbos tolimoj 
provincijoj beveik nėra. Didelis 
ūkininko priešas yra rudoji 
skruzdėlė. Jos per naktį sunai
kina didelius pasėlius.

Žemės ūkis.
tikras skaičius bus no- 
ar aplinkybių verčiami,

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS — 
MŪSŲ VISŲ REIKALAS

Besirengdami prie Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso la
bai ryškiai pajutome, kad dauguma mūsų veikėjų tiek yra ap
krauti įvairiais visuomeninio pobūdžio darbais, kad jiems nedaug 
laiko belieka skirti kongreso reikalams. Kai kurie iš mūsų net 
pasiskundžiame ir norėtume, kad kas nors kitas tą ar kitą darbą 
atliktų.

Bet visuomet ir visais atvejais yra įprasta kreiptis bet kokiu 
visuomeniniu reikalu ne į tuos asmenis, kurie mažai ar nieko ne
veikia, bet į tuos, kurie daugybę turi darbų. Kreipiantis į veik
liuosius, į darbais apkrautuosius yra garantija, kad jie vis tik su
ras valandėlę laiko išpildyti prašymą arba atlikti tokį darbą, ku
ris liečia visuomenę.

Ir Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso rengimo reikalais 
kreipiamės į tuos pačius mielus mūsų veikėjus, kurie yra įsikinkę 
į sunkųjį visuomenės darbą, nes esame tikri sulaukti iš jų talkos.

Nebūtume verti vadintis lietuviais katalikais

Sąmoningas, veiklus lietuvis katalikas šiandien daug ir nuo
širdžiai dirba ir ALT, ir BALF, ir parapijai, ir pastoviosioms lie
tuvių katalikų organizacijoms. Be jo neapsieina nė vienas svar
besnis įvykis. Jis sudaro mūsų tautinio ir religinio gyvenimo ir 
veikimo pagrindą. Ir atvirai čia norisi pasakyti, kad toks veikėjas, 
kuris šiandien nedalyvautų ir neveiktų ALT, BALF ar kitose or
ganizacijose, jis tikrai nebūtų vertas garbingo lietuvio kataliko 
vardo, nes jis negali neveikti, kai mato savo tėvų kraštą pavergtą, 
niekinamą ir naikinimą, kai girdi savo brolių ir seserų šauksmą, 
kai žino, jog mūsų tautoje yra naikinama didžioji brangenybė— 
religija. Jei kas šiuo momentu sėdi sudėjęs rankas ir nieko nevei
kia, jam ne tik nerūpi tautos ir religijos likimas, bet savo pasy
vumu jis priešams pasitarnauja.

Neapsunkins, bet palengvins

Veiklioji ir organizuotoji mūsų visuomenės dalis nė kiek ne
bijo, kad Lietuvių Katalikų Kongresas porai dienų ją atitrauks 
nuo kitų darbų ir rūpesčių. Ji aiškiai žino, kad kongresas yra šau
kiamas ne tam, kad mus dar labiau apsunkinti, suvarginti arba 
atitraukti nuo tų darbų, kuriuos dabar taip rūpestingai dirbame. 
Priešingai—kongreso tikslas yra, kad veikėjams palengvinus. Pa
klausite, kokiu būdu kongresas galės tai padaryti?

Kongreso darbotvarkėje, tarp kitų dalykų, yra klausimas, 
kaip tiksliau sukoordinuoti Amerikos lietuvių katalikų veiklą, kaip 
sustiprinti mūsų vieningumą ir kaip visą mūsų didžiąją visuomenę 
įtraukti dirbti tuos darbus, kuriuos ligšiol dirbo, palyginti, ne taip 
jau labai gausingas veikėjų būrys. Kai mūsų veikla bus labiau su-

Tam 
rinčių, 
griebtis žemdirbystės.

Todėl pravartu šiek tiek žinių 
ir šiuo klausimu. Yra didžiuliai 
plotai rudo, nederlingo, molio. 
Bet šiaip žemė yra derlinga ir 
duodanti gerų vaisių. Čia niekas 
žemės netręšia. Net priešingai, 
viršuj augančią žolę ne tik ne
aparia, bet nudegina.

Ūkininkavimas, nuo Brazilijos 
atradimo, beveik nė trupučio nė
ra pažengęs pirmyn, išskiriant 
kai kurias sritis pietinėj daly. Ne 
tik kad traktorių, kuliamos, 
ariamos mašinos nėra, bet net 
paprasčiausios žagrės, medinio 
arklo nepamatysi.

Matikas, kaplys, kastuvas — 
vieninteliai darbo įrankiai. Su 
jais prakapstoma žemė, ir sodi
nama grūdas, ar daržovė.

Apie modernišką, mekanizuo- 
tą ūkininkavimą, apie jo reika
lingumą dar tik spaudoj pasiro
do retkarčiais vienas kitas 
straipsnis. Valdžia lig šiol beveik

įsi- 
sa- 
že-

LIETUVIŲ PARODA ITALIJOJE į

Plantacijose
Atskirai reikia kalbėti 

darbininko gyvenimą ir darbą 
plantacijose, fazendose (farmo- 
se).

Darbininkas čia visiškai ap
leistas. Palyginus buvusiuos Lie
tuvos dvaruose darbininkų gy
venimą su plantacijose dirban
čių gyvenimu, tai Lietuvos dva
rų darbininkas daug geriau ir 
patogiau gyveno, šiandien plan
tacijų darbininkas, dirbdamas 
kavos ar vatos plantacijose nuo 
tamsos ligi tamsos, per dieną 
neuždirba vieno butelio alaus. 
Sviesto dviem svarams nusipirk
ti jis turi dirbti tris, keturias die
nas. Vidutiniškas kostiumas (siū
tas) kaštuoja apie 700 kruzeirų 
(arti 40 dolerių). Šiam kostiu
mui nusipirkti darbininkas plan
tacijose turi dirbti virš šimto 
dienų.

Gyvenamieji namai — papras
čiausi barakai, iš lentų sukalti, 
be lubų, be langų. Per grindis 
ne tik gyvatės atšliaužia šalčio 
metu sušilti, bet ir* paršai su
lenda.

Socialinės apdraudos senatvėj, 
ar nelaimės metu, jokios.

Savininkas plantacijoj yra 
kartu savininkas ir pas jį dirban
čio žmogaus. Nepaslaptis, kad 
visa šeima dirbusi ištisus metus, 
ne tik kad negauna pelno pabai
goj metų, bet dar lieka skoloj. 
Visus reikmenis, drabužius, 
maistą tegali pirkti tik fazedie- 
riaus krautuvėj. Kainas nustato, 
kokias jis nori. Dėl to visų metų

apie

koordinuota, vieninga ir kai bus įtrauktos į ją platesnės masės, 
tuomet, suprantama, bus žymiai lengviau veikti, ir darbo pasek
mės bus didesnės.

Todėl, atsižvelgiant į tai, negali būti perdaug užimto lietu
vio kataliko veikėjo, kuris nebesurastų laiko Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongreso rengimo darbams ir pačiame kongrese daly
vauti. žinokime pagaliau ir tai, kad tokio kongreso surengimas 
nėra tai vieno, kito veikėjo reikalas. Jie liečia mus visus, visą są
moningąją, organizuotąją lietuvių katalikų visuomenę.

A. L. K. Kongreso žinios
— Lietuvių Katalikų Kongresas įvyksta spalių mėn. 20 ir 21 

dienomis, Hotel Pennsylvania, New Yorko mieste. Pirmoji kon
greso sesija prasidės 2 vai. po pietų. Bet iš ryto, 10:45 vai., Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioj bus iškilmingos kongreso pamaldos, 
kuriose dalyvaus J. E. vyskupas Stephen Donahue, kardinolo F. 
Spellmano atstovas. Iškilmingas šv. Mišias laikys kun. Ig. Albavi- 
čius, buvusis ALRKF centro pirmininkas.

— Toli gražu dar ne visi A.L.R.K. Federacijos apskritys ir 
skyriai nominavo kandidatus, iš kurių kongresas rinks Federaci
jos centro valdybą. Pasiskubinkite. Nominuotųjų kandidatų var
dus siųskite į ALRKF sekretoriatą—2334 So. Oakley Ave., Chica
go 8, HL-

visos šeimos prakaito neužtenka 
pragyvenimo išlaidoms.

Pirmieji lietuviai imigrantai, 
1926 metais atvykusieji, šią bau
džiavą yra išėję.

žinoma, yra sąžiningų fazen- 
dierių, kur pragyvenimas yra 
žmoniškesnis. Bet bendrai fazen
dų gyvenimas neduoda pragyve
nimui tą minimumą, koks šian
dien žmogui yra reikalingas.

Nenuostabu, kad fazendos lie
ka tuščios, nes miestams reika
laujant daug darbo rankų ir, 
esant padoresnėms sąlygoms, fa
zendos lieka be darbininkų.

Ir iš čia žemės ūkiui gresia di
delė krizė.

Šią spragą mano užkišti nau
jais imigrantais.

Tačiau netikiu, kad europietis 
ilgai .pakęstų šią baudžiavą, nuo 
kurios jis seniai jau yra išsiva
davęs.

Daug galimybių, turint 
iniciatyvos

Kas turi bent kiek iniciatyvos, 
Brazilijoj gali neblogai verstis, 
nes daug įvairių galimybių. Šio 
straipsnio autoriui teko lankytis 
provincijoj pas lietuvius, latvius 
ūkininkus.

Nemaža jų labai gražiai 
kūrę ir yra stambių žemių 
vininkai. Pelno duoda visos
mės ūkio šakos. Sunkesni yra 
pirmieji dveji - treji metai. Ra
cionaliai ūkininkaujant, turint 
agronominę pagalbą, galima vi
sai žmoniškai įsikurti, nes der
lingos žemės dar yra užtektinai. 
Ir jei išvietintiems lietuviams 
ūkininkams reiktų naujos tėvy
nės ieškoti Brazilijoj, gali vyk
ti be baimės.

Tik, žinoma, ne į plantacijas 
dirbti, bet pradėti nuosavam 
sklype savarankišką gyvenimą.

Miestuose
Miestai yra moderniški, gra

žūs.
Kaip kaimas yra apleistas, 

taip miestams gražinti, didinti 
skiriamos milžiniškos pinigų su
mos. San Paulo nė kiek nesiski
ria savo judėjimu nuo Philadel- 
phijos, ar Detroito, čia didžiau
sias pramonės bei industrijos 
centras visoj Pietų Amerikoje.

Tiesa, jaučiama kai kurių 
reikmenų ir duonos trūkumas, 
viskas smarkiai pabrango, bet 
miesto darbininkas neblogai ir 
uždirba. Mieste darbininko gy
venimo sąlygos visu šimtu pro
centų yra geresnės, negu plan
tacijų.

Nauji imigrantai, įvairūs spe
cialistai, amatininkai, technikai, 
inžinieriai, iš tos dienos, atvažia
vę, gaus darbo mieste.

Gydytojų klausimas svarsto
mas. Bet kiek teko patirti iš ati
tinkamų įstaigų, kad labai dide
lių suvaržymų nebus. Gal reiks 
laikyti egzaminai. Tačiau kaipo 
padėjėjai ligoninėse galės dirbti 
nuo atvažiavimo dienos.

Sunkiau advokatams. Jie savo 
žinių čia negalės pritaikyti. 
Mokantieji sąskaitybos, moką 
portugalų ir dar anglų kalbas, 
darbą ne taip sunkiai susirastų.

Tautiniu atžvilgiu
Tautiniu atžvilgiu imigruoti 

Pietų Amerikon yra nenaudinga, 
nes nė vienas kraštas nepripa
žįsta mažumų. Sąmoningai sten
giamasi kuo greičiau nutautinti.

Kai jau bus nuspręsta vienur 
ai' kitur išvežti mūsų benamius 
tautiečius, atitinkamos įstaigos 
turėtų daryti žygių, kad būtų ga
rantuojama bent minimalinės 
tautinės laisvės: kad bent leistų 
organizuotis, turėti savo spau
dą, vartoti savo kalbą susirinki
muose.

Apie tai turėtų pagalvoti ir 
BALF savo suvažiavime.

Jei būtų progos ir galimybių, 
reikia stengtis vienon šalin su
burti daugiau lietuvių, nes leng
viau bus palaikyti tautinę gyvy
bę.

Ir kai praeis pikti laikai, kur 
bebūtų lietuvis, lyg tie paukščiai, 
per marias, trauks į savo numy
lėtą žemę.

Mūsų tautinės Vytauto Di
džiojo vainikavimo šventės pro
ga rugsėjo 8 d. didžiausioj Itali
joj Reggio Emilijos stovykloj 
lietuviai pabėgėliai suruošė gra
žų šventės minėjimą, kuris bu
vo pradėtas iškilmingomis mi- 
šiomis. Pamaldų metu giedojo 
pabėgėlių choras.

Po piet įvyko koncertinė da
lis suorganizuota vien pabėgėlių 
jėgomis: lietuviškos dainos, šo
kiai ir deklamacijos, o vėliau į- 
vyko krepšinio rungtynės, ku
rios, kaip ir dažniausiai būna, 
baigėsi stovyklos lietuvių laimė
jimu.

Pavakarį kun. Bernardinas 
Grauslys kuklioje stovyklos baž
nyčioje sujungė ir palaimino 
jau ketvirtą iš šios stovyklos 
jaunų lietuvių porą naujam ben
dram gyvenimui.

Šį kartą tautinė šventė buvo 
paįvairinta tautodailės ir meno 
parodomis. Meno paroda buvo 
surengta pastangomis stovykloj 
gyvenančių dviejų dailininkų — 
Sofijos Pacevičienės ir jos duk
ters Irenos Pacevičiūtės, baigu
sių meno mokyklą Kaune, o vė
liau meno akademiją Vienoje.

Motina išstatė ciklą paveiks
lų iš Kristaus gyvenimo, kur ji 
originaliai, gabiai ir drąsiai jun
gia senus laikus egzotiškame 
krašte su mūsų laikais Lietuvoj.

Visi dailininkės religinio turi
nio kūriniai, perleisti per lietu
viškų spalvų prizmę, žavi akį 
ir sielą. S. Pacevičienės paveiks
lų spalvos šviesios, giedrios, jau
nos ir optimistinės.

Duktė, nežiūrint savo jaunų 
metų, mėgsta sunkias temas, 
dažniausiai iš pabėgėlių gyveni
mo, kuris jai yra taip gerai pa
žįstamas. Jos modeliai — pabė
gėliai; ji nutarė įamžinti įvai
rius vaizdus iš to niūraus, liūdno 
ir nuobodaus gyvenimo. Todėl ir 
jos paveikslų koloritas tamsus, 
liūdnas ir paniurus. Jos centri-

P. Ragažinskas.

Kuriama Lietuviška 
Opera

L. Šimutis, ALRKF sekr.

iiilarnis, labai didelis, paveikslas, kų 
riame žmonės beveik natūralaij 
didumo, vaizduoja grupę pab3' 
gėlių, skubančių iš subombaJ^^3BC»>o>>c<4 
duoto miesto. ĘT

Antroj parodoj buvo išstatjiįŽlUOJAM 
moterų rankdarbiai. A. Mikelio  
nienė, gabi, sumani ir energine 
rankdarbių mokytoja, sūrini 
visas stovyklos moteris ir sud 
rė lyg rankdarbių kursus, kur 
rezultatus mes su malonun .. įvyko g;
žiūrėjom ir grožėjomės, o ji p? ** e beveik j
tapo stovyklos komendanto p mipctp
girta ir paskirta kaip mokyto * ju ga
su alga. - . • —_

Parodoj mirgėjo lietuvišk 
juostos, žiurstai, priegalvi) 
staltiesės, servetėlės, nosini 
vis su lietuviškais raštais, lėl 
su tautiškais drabužiais, gral 
tūs iš skudurų padaryti žaisi 
kai, įvairūs šuniukai, drambl: 
kai ir kačiukai; matyti ir mej 
tų dalykų: kojinių, pirštinių 
kitų, vis lietuviškais motyv 
papuoštų.

Paroda turėjo didelį pasise 
mą, ir eksponatai buvo tuoj 
si, daugiausia svetimtaučių, j 
pirkti, nes visiems patiko nen 
tyti lietuviški raštai.

Rašo k

50 malda ir praka

Worcester mieste.

kaip graži vieta i 
Movos Vyčių seim 
justos Vartų lietuv 
įi pastatyta ant į

Kryžiaus kolegija

jalyviams labiausiai 
$imo vieta, bažnyč 

s Vartų Marijos f 
norinčiu į visus su

glė prieš seimą p 
airiškomis spalvom 

Būtų malonu, o pabėgėliai šūkiais ir vi
ir naudinga, jeigu mūsų taut kuopų varda 
čiai Amerikoj užsakytų p 
tremtinius, esančius stovykla

įstybą rytą galė; 
jlias vytes triūsia 

pav., Kalėdoms pagaminti kol ii šeimininkės ir vii 
lietinės vytės pasir 

Ii savo draugus be 
s salėje. Čia mal 
dirbant ir prakaitu 

nepasimeta tarp pili & Zakaraitę, Elei 
s aitę, Aną Leketai:

dovanėlių su lietuviškais rašt<
Reikia stebėtis ir gėrėtis 

lietuviška tremtinių ištverme 
pasiryžimu. Jie nenugrimzta į 
myn, j 
pabėgėlių masės, bet nuolat 
kia aukštyn, kuria, dirba, pilį ■ikonytę, Aną šablin 
nors neturi nei medžiagos, | i 
darbo sąlygų.

Svajonė apie Lietuvos lai 
ir noras ją atgauti palaiko 
sus lietuvius ir duoda energ aa jų prikepė skan 
nenusiminti, nenuleisti ran į pyragaičių, sausi 
bet ryžtingai dirbti ligi sugr xii| kitų. Kavos ar a 
mo į savo laisvą nuo visų oi 
pantų kraštą.

BALF SEIMO DARBŲ TVARKA
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo — United Lithua
nian Relief Fund of America — 
seimas įvyks spalių-October 18- 
19 d.d. McAlpin viešbutyje, 34th 
St. ir Broadway, New Yorke.

Seimas prasidės 10 vai. ryte. 
Patikrinus BALF skyrių atsto
vų įgaliojimus, tuojau bus eina
ma prie darbotvarkės vykdymo. 
Direktorių Tarybos valdyba yra 
numačiusi pasiūlyti Seimui tokį 
darbotvarkės projektą:

1. Seimo prezidiumo, sekre
toriato ir komisijų rinkimas.

2. BALF valdybos pranešimas 
apie BALF dvejų metų veiklą: 
a) pirmininko; b) pirmininko 
pareigas ėjusio; c) sekretorės; 
d) vicepirmininkų; e) iždininko 
ir kt.

3. Pranešimų svarstymas ir 
priėmimas.

4. Pranešimas iš kelionės po 
Europą — kun.
ciaus.

5. 1947 metų 
ma: a) metinio
šalpos programos siūlymas ir 
priėmimas; b) Biudžeto sukėli
mo kvotų paskirstymas; c) 1947 
metų piniginių aukų vajaus pla
nas ir programa; d) Daiktinių 
aukų vajų paskyrimas.

6. BALF skyrių atstovų siū
lymai ir pageidavimai.

7. Lietuvių našlaičių globoji
mas ir aprūpinimas.

Dr. J. B. Kon-

veiklos progra- 
biudžeto ir pa

Mums praneša, kad Detmol- 
de, anglų zonoje, lietuviai trem
tiniai kuria savo operą.

Operos kolektyve bendradar
biauja žymiausi lietuvių daini
ninkai, kaip Augaitytė, Baltru
šaitis, Rinkevičiūtė, Kardelienė, 
Kutkus, Nauragis, Nasvytytė ir 
Puškorius.

Pradžiai naujasis operos ko
lektyvas yra numatęs pastatyti 
žinomą Rossinio operą "Sevili
jos Kirpėjas.”

sėjo parengti skani 
kokių tik gali gai 

iy, o niekur kitur. T

cukrum, ar be, i 
ir tik juodos, gale 
•gauti, kiek tik nor

aitų pasverti jų išli 
ą, bekepant tuos sk

8. Lietuvių pabėgėlių įku s® Prieš seimą b 
nimo klausimas. 0 salėj, ir daltas, o salėj, ir* d

9. BALF Direktorių Tary -'P661^ reikėjo g 
- - - - atiloti.

ai kurios virėjos bu 
ąsos gerokai svor: 
kilties atsigauti ir p

rinkimai.
10. Nauji sumanymai, rl 

liucijos ir pareiškimai.
Visi BALF skyriai praš 

pasirūpinti, kad jų išrinkti 
stovai tikrai atvyktų į Sei

i šeimininkės praka 
. T .. ~ . ... . ir visokių informal
Nuo šio Seimo priklausys la. . -r ■■ A • 3 su savo energiniriniicr b-no T n vro ofLry'aifS f o c

Totilaite turėjo dai 
risus delegatus pate]

daug kas. Į jį yra atkrei] 
tūkstančių lietuvių pabėg 
akys, širdys ir rankos. Neap ^fes^ast? k 
kime jų! Sukaupkime visas ® 716135 surastl> Rl 
gas, kad BALF Seimas pra 
darniausiu pasisekimu.

i, adresus suieški 
s kitokių informaci' 

BALFVald; j Vytės kai 
____________ sites ir Mankeviciut 

. t tv • J lite, V. Kunigonytė
Gauta Ir ISSlŲSt: ip tą sunkų uždavii 

Rugsėjo Menesį ^aa^tiVlsl
Nuo rugsėjo 1 d. iki rug =============

30 d. BALF sandėlyje gautaJlTEL
553 svarai drabužių ir avaly B
400 svarų knygų, 40 svari"^10 PROGRAMA 

vairių maisto produktų ir 23 
mokykloms reikmenų.

Per tą patį laikotarpį iš s 
dėlio išsiųsta: 57 dėžės (7

HEL
MOpjn. Sešt. 8:00 p.m.
Direktorius

s Aunas dzikas 
^Thompson Street

sv.) į Vokietiją per _UNR
993 sv. siunta Prancūzijos 
tuviams ir Europos lietuvi 
2,664 sv. avalynės; 14,250*__ 
muilo produktų; 12,627 sv. 1 *®4110 
bužių ir 1,845 sv. maisto i j p 
dūktų. Dar paruoštas vii J. 110111311 
siuntinys, drabužių ir kitų di hmanauskas) 
tų (4,551 sv.), kuris išeis į Pi UlDOTUVIU 
cūziją spalių mėnesio pradžį ISjgTOjjjĮjg 

—... ------- - - - lift, Vernon St.,

Nauja Lietuvos Istorija
Jau Išleido Stratford House, Inc.

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

žemėlapiai, kronologija, 390 pp.

Kaina: $3.50

AMERIKA
222 South 9th Street 

Brooklyn, N. Y.

Užsakymus priima:
Rev. C. PAULONIS 

207 York Street 
Brooklyn, N. Y.

STRATFORD HOUSI 
52 Vanderbilt Avenui 

New York, N. Y.

Please send me postpaid copies of THE STORY O'.

LITHUANIA. Enclosed find $

Name

Address

City Zone State

^laidojimo įstaiga. Di- 
* koplyčia, erdvi salė, 
''•įgienu sutelkiama

nakvyne
^okamal. Kreipkitės 

Ir naktį

3208

' JONAS 
fluvis Grabori

MT. VERNON ST.,

W8434

Richmond i
WH0LESA1

Savininkai Lietu 
PERKAME ČIA- 

h Richmond Str.



PARODA IT
ialių-October 11, 1946 AMERIKA

tauto Di-Inis, labai 
entės pro- name žmonės^ 

usioj Itali- didumo, vaizdi?
stovykloj gėlių, skubami

įruošė gra- 
kuris ba

igomis mi
lu giedojo

duoto mi^
Antroj pajoį.l 

moterų 
nienė, gabųsusjl 
rankdarbių J 
visas stovytoj J

Philadelphijos Žinios
VAŽIUOJAM Į VYČIŲ SEIMĄ

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Elizabeth, N. J. Prašom visų atsilankyti ir 
paremti mūsų sodalietes.

VIETOS ŽINIOS
Brooklyno - Maspetho SodaliečiŲ Veikla

certmė da- 
n pabėgėlių Irė lyg ranktejl 
dainos, šo- rezultatus | 
o vėliau į- žiūrėjom ir 

gtynės, ku- tapo stmy’^l 
tusiai būna, I girta ir pa^l 

tuvių laimė- su alga.
Parodoj e- I 

Bernardinas juostos, a^l 
ovyklos baž- staltiesės, r-'l 
r palaimino vis su lietrįj 
os stovyklos su tautiškais įI 

naujam ben- tūs iš skute;-I 
kai, įvairūs M 

šventė buvo Ikai ir kaoukt J 
tiles ir meno tų dalykų: kįl 
paroda buvo kitų, visikui 
mis stovykloj papuoštų, 
dailininkų — Paroda tte Į 

js ir jos duk- 
čiūtės, baigu-
Kaune, o vė- 

niją Vienoje, tyti lietuvį į 
ciklą paveiks- 
lenimo, kur ji i 
ir drąsiai jun- i 

> egzotiškame 
Įkais Lietuvoj, 

religinio turi- 
eisti per lietu- 
zmę, žavi ak 
čienės paveiks- 
s, giedrios, jau- 
ės. 
nt savo jaunų 
sunkias temas 
įbėgėlių gyveni- 
a taip gerai pa- 
odeliai 
i įamžinti įvai- 
) niūraus, liūdno 
venimo. Todėl ir 
oloritas tamsus, 
irus. Jos centri-

Rašo kun. St. Raila

jiems lengviau įsigyventi naujoj 
vietoj.

BUS DAUGIAU CHORŲ

si, daužte ;| 
pirkti, nešte

padedam su malda ir prakaitu
E3 Vyčių seimas įvyko gra- 
įrne, vaišingame ir beveik ne
rviškame Worcester mieste. 
Ijau pirmuoju žvilgsniu galė- 
im matyti, kaip graži vieta pa
likta Lietuvos Vyčių seimui, 
įlniaus Aušros Vartų lietuviš- 
I bažnyčia pastatyta ant ge- 
sko kalnelio, nuo kurio matyti 
[dėlė dalis miesto, didinga ir 
laži šv. Kryžiaus kolegija su 
[vo garsiomis mokslo ir spor- 
lįstaigomis.
■Seimo dalyviams labiausiai į 
Kis krito seimo vieta, bažnyčia, 
I Aušros Vartų Marijos pa- 
likslu, žiūrinčiu į visus susi
nusius.
■Erdvi salė prieš seimą pa
lošta lietuviškomis spalvomis, 
Ičių ženklais, šūkiais ir visų 
Ičių apylinkių kuopų vardais. 
■Jau ankstybą rytą galėjai 
Btyti uolias vytes triūsiant 
■ėj — tai šeimininkės ir virė-

vi- 
sei- 
vy-

Kadangi ligšioliniai Philadel
phijos lietuvių chorai beveik nu
mirę ir nieko neveikia, tai teko 
išgirsti, kad 
zuoti didelius 
chorus.

Pirmiausiai

norima suorgani- 
ir garsius naujus

Būtų im 
ir naudinga. H 
čiai Amete 
tremtinio; 
pav., Kalėte; 
dovanėliai?

Reikia Mat> vietines vytės pasiry- 
lieturiškateB

. pasiryžta:
■ myn, nepsjB 

pabėgėlių® V 
kia aukštyn« 
nors neturi

Svajonė ttl 
pabė- ir noras į J 

sus lieta: 
nenusimita, d 
bet ryžta c 
mo į savo fe 
pantų kraitį

[vaišinti savo draugus bent 
ryčiais salėje, čia matei 
irkiai dirbant ir prakaituo- 
t Phyllis Zakaraitę, Eleną 
izdauskaitę, Aną Leketaitę, 
ją Balukonytę, Aną Šabliny- 
r kitas.
įsos norėjo parengti skanius 
ryčius, kokių tik gali gauti 
Bestery, o niekur kitur. To- 
Įkiekviena jų prikepė skanių 
hiausių pyragaičių, sausai- 
įir visokių kitų. Kavos ar ar
tas, su cukrum, ar be, su 
kene ar tik juodos, galėjo 
kvienas gauti, kiek tik norė-

SEIMO DARBAI
nerikos Lietuvių 
- United Lithua- 1 
id of America — 
palių-October 18- 
a viešbutyje, 34th 
y, New Yorke, 

idės 10 vai. ryte. 
JLF skyrių atsto- 
, tuojau bus eina- 
tvarkęs vykdymo, 
rybos valdyba yra 
;iūlyti Seimui tok 
projektą: 
irezidiumo, sekre- 
riisijų rinkimas.

ddybos pranešimas 
Įveju metų veiklą: 

m; b) pirmininko 
šio; c) sekretorės; 
linkų; e) iždininko

8. Lietai; j

rinkimai I 
10. Nau;'I 

liucijosir^l

Visi 
pasirūpinti d 
stovai fc j 
Nuo aoSėd 
daug kas I ii

• tūkstančiu fl 
akys, šiidysd

• kime jw 
gas, kadB^ 
darniaw

inkų būtų pasverti jų išlie- 
Įrakaitą, bekepant tuos ska
las, nes oras prieš seimą bu- 
Įabai šiltas, o salėj, ir* dar 
.‘karšto pečiaus, reikėjo ge
li prakaituoti.
pdel kai kurios virėjos buvo 
Inumėtusios gerokai svorio, 
turėjo vilties atsigauti ir pa- 
i po seimo.
Et ne tik šeimininkės prakai- 
I Butų ir visokių informaci- 
comisija su savo energinga 
|ve L. Totilaite turėjo daug 
jsčio visus delegatus paten- 
j, visiems vietas surasti, ke- 
Kįarodyti, adresus suieško- 
I šimtus kitokių informacijų 
Ei. Bet narsios vytės kaip 
nilevičiūtės ir Mankevičiūtė, 
taliūnaitė, V. Kunigonytė ii’ 
I padėjo tą sunkų uždavinį 
|ti geriausiai. Visi turėjo 
Kalvą priglausti.

Seimas pradėtas iškilmingo
mis mišiomis, kurias atlaikė vy
čių veikėjas, buvęs karo kape
lionas kun. J. Vilčauskas.

Bendroj maldoj vyčiai 
si karštai meldėsi už savo 
mo pasisekimą ir už visus
čius, kurie negalėjo tame seime 
dalyvauti.

Mišių metu kun. Jutkevičius, 
vyčių didžiausias šulas jaunųjų 
tarpe, pasakė pamokslą. Savo 
nuoširdžiu žodžiu sveikino vy
čius ir kvietė melstis ir dirbti 
geresnei vyčių ateičiai.

žymi seimo atstovų dalis da
lyvavo pamaldose, nors kai ku
rie ir buvo pavargę. Mat, va
karykščiai jie turėjo susipažini
mo vakarą. Tai buvo vienas 
linksmiausių vakarų, kai iš vi
sų Amerikos vietų lietuviško 
kraujo jaunimas susitiko, susi
pažino, rinkosi sau draugus, 
drauges, kalbėjosi vyriškos veik
los reikalais ir gražiai pasilinks
mino.

Susipažinimo vakare susitiko 
čikagiečiai su Maine valstybės 
ką tik prisikėlusiais vyčiais, N. 
J. vyčiai su Naujosios Anglijos, 
N. Y. su visais kitais. Jie pasi
darė pažįstami ir galėjo links
mintis ir šnekėtis kaip seni 
draugai, nes visi tos pačios vy- 
tiškos draugijos, visi tų pačių 
idealų vedami čia atvyko.

Iš to jau galėjai matyti, ko
kia didelė nauda yra būti vy
čiu. Tik vyčiai turi tokios pro
gos plačiai bendrauti su visos 
Amerikos lietuvišku jaunimu, 
kai kitas jaunimas turi pasiten
kinti siauru savo parapijos ar 
savo apylinkės rateliu. Vyčiai, 
kaip visos Amerikos centrinė 
draugija, leidžia plačiau pa
žvelgti į visų lietuviškų kolonijų 
lietuvišką veikimą, pasimokyti 
iš jų ar duoti gerų minčių savo 
tolimiems draugams.

Jau vien tuo atžvilgiu vyčių 
draugija yra 
nepakeičiama 
vių draugija.

Laimingos
turi stiprias vyčių draugijas. Jie 
atneša mūsų lietuviškai visuo
menei ir patiems sau daug nau
dos.

labai naudinga ir
Amerikos lietu-

apylinkes, kurios

(Bus daugiau)

1,000 IMIGRANTŲ

imu svarstymas ir

mas iš kelionės po 
run. Dr. J. B. Kon-

Nuo n? 
30d.BAUM 
553 svarai^ 
400 sW 
vairių i

letų veiklos progra- 
inio biudžeto ir pa
jamos siūlymas ir 
b) Biudžeto sukėli- 
askirstymas; c) 1947 
nių aukų vajaus pla-

Perl^B 
dūlio 
sv.) i 
993 s\’.^Į 
tūriams f® 

p.ama; d| Daiktinių į® 
naclzurimoc U1UUV u

bužių k '■ B 
dūktų. į I 
siuntinys

TUVIŲ RADIO PROGRAMA 
ladlenį 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

mokyki^-'Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

detonuokite: Regent 2937

paskyrimas.

skyrių atstovų siū- 
geidavimai.

zių našlaičių globoji- tų (4,551^

ūpinimas. < ..cūzišsA

Nauja Lietuvos b 
Jau Išleido SfraffordH 

HE STORY 0F

larles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.,
I Philadelphia, Pa.
rnlžka laidojimo įstaiga. Di- 
graži koplyčia, erdvi salė, 
elelvingiems suteikiama 

nakvynė
as nemokamai. Kreipkitės 

dieną ir naktį

parašė kun. Tomas Chase 

žemėlapiai, kronologifc 

Kaina: $35)

Ste 3208

lMERIKA
outh 9th Street 
joklyn, N. Y.

Užsakymus prii®1

Rev. C. PAUIX>$
207 York Stt**
Brooklyn, N. I

■e send me postpaid

IUANI A. Enclosed find $

cess

stiprų vyrų 
koncertuoti 
lietuviškuo-

vyrai, kariai ve
teranai, nori turėti 
chorą, kurs galėtų 
ir dalyvauti visuose 
se parengimuose.

Dabartiniu laiku veteranai 
ieško chorvedžio.

Jaunoji karta nenori atsilikti 
ir organizuoja savo chorą. Tai 
jau seniai lauktas dalykas, kad 
lietuvių chorai sujustų ir pradė
tų savo veiklą, kaip seniau kad 
būdavo, kai chorai būdavo ge
riausi veikėjai.

Neseniai šv. Kazimiero para
pijos mokyklos choras pradėjo 
giedoti mišparus, ir jie žada pa
rengti visus kitus bažnytinius 
giedojimus.

Tai būtų jauniausias choras.

Paskutiniu laiku Philadelphi- 
jon ir apylinkėm atvyko apie 
1,000 naujų Amerikos gyvento
jų.

Daugumą jų sudaro karių šei
mos, bet žymus skaičius atke
liavusių yra iš Europos. Tarp jų 
keliolika lietuvių. Visi naujai 
atkeliavę reikalauja globos ir 
pagelbos.

Todėl Internacionalis Institu
tas, kurs pasiėmė juos globoti, 
kviečia savanorių, kurie ateitų 
ir pagelbėtų naujus philadelphi- 
jiečius palinksminti ir padėtų

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
Šauktis prie manęs

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

JONAS DAUNIS
etų vis Graborius - Balsamuotojas

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

REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

i -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

LANKO PARAPIJAS

Philadelphijos lietuviai para
pijiečiai jau aplankomi jų kuni-

Lankant platinama katalikiš
ka spauda ir sustiprinama jų 
dvasia. Ta proga visi paremia 
lietuviškų katalikiškų parapijų 
reikalus.

METINES
Jonas Žedalis, 2513 Point 

Breeze, žuvo kare 1944 m. spa
lių 8 d. Jo metinės paminėtos 
pamaldomis.

Charles Wellbroch mirė laivy
ne rugsėjo 30 d. Jis palaidotas 
Philadelphijoj. Jo buvusi žmo
na 
už

ir sūnelis užprašė pamaldas 
velionies sielą.

BAISUS SPROGIMAS

— šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčioje buvo pakrikš
tyti šie kūdikiai: Joana Stefania 
Miskiewitz, Jonas Albertas De
gutis, Carolina Ona Akulonis, 
Judith Ann Marie Staskevich, 
Louise Ann Ballit.

— Po pamaldų bažnyčioje bu
vo palaidoti: Jonas Januškevi
čius, Jonas Widunas, Jonas 
Krantauskas.

— Moterystės sakramentą 
priėmė: Edvardas P. Mitchell su 
Ona^M. Dilkus, Feliksas D. Pu
zinas su Ona Battman (Butri
mas), Domininkas Grigo su 
Leokadija Kaleinikot, Jurgis 
Maluškevičius-Maleskie su Alice 
Zeikut.

Spalių 3 dienos vakare, netoli 
Chester, įvyko alyvos dirbinių 
baisus sprogimas. Sprogimas 
buvo toks didelis, kad liepsnos 
ir dūmai kilo tūkstančius pėdų. 
Užmušė 8 ir sužeidė 300 darbi
ninkų. Gaisras pavyko užgesinti 
tik po 12 valandų.

Tai baisi nelaimė.

MIRĖ
Rugsėjo mėnesį mirė nemaža 

lietuvių.
Jonas Daknis mirė rugsėjo 2 

d., sulaukęs 65 metų, ir buvo pa
laidotas rugsėjo 7 d.

Jonas Kurzinskas mirė rugsė
jo 4 d., eidamas 52 metus, ir pa
laidotas rugsėjo 9 d.

Ch. Žemaitis mirė rugsėjo 6 
d., taip pat 52 m. amžiaus, ir 
palaidotas rugsėjo 10 d.

Marion Segvich mirė rugsėjo 
10 d., sulaukus 54 m. amžiaus, 
ir palaidota rugsėjo 14 d.

Jonas Karlauskas mirė taip 
pat rugsėjo 10 d., sulaukęs 56 
metų amžiaus, ir palaidotas rug
sėjo 16 d.

Visi jie palaidoti šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Rugsėjo 18 d. mirė H. Sepo- 
naitis, 50 metų amžiaus, ir rug
sėjo 20 d. Sofija Kačinskienė.

Visų jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas, 1439 
2nd St., Phila., Pa.

Putnam, Conn

S.

Nuoširdus dėkui
Šv. Juozapo par. bažnyčioje, 

Waterbury, Conn, padaryta ko- 
lekta mūsų seselių tremtinių ke
lionės fondui. Surinkta 8372.65. 
Labai nuoširdžiai dėkojame kle
bonui kun. J. Valantiejui ir vi
siems parapijiečiams, savo auka 
mus parėmusiems.

Jūsų suteiktos pagelbos, šiuo 
sunkiu mūsų kongregacijai lai
ku, niekuomet nepamiršime, 
mūsų maldos nuolatos kils prie 
Aukščiausiojo Sosto, melsdamos 
jums palaimos.

N. Pr. Švč. P. Marijos Seserys.

MENO IR SPORTO ŠVENTE
Lietuviai tremtiniai Weidene 

suruošė didelę meno ir sporto 
šventę, kurioje dalyvavo daug 
svečių iš karinės valdžios ir 
UNRRA.

Utica, N. Y.
Rugsėjo 29 d. vietinis BALF 

104 skyrius turėjo gausų susi
rinkimą. Buvo išrinkti du atsto
vai į BALF seimą.

Atstovais yra J. Kazokas ir 
Ant. Uždavinienė.

Nutarta parinkti aukų lietu
viams tremtiniams. Rinkti apsi
ėmė Uždavinienė ir A. Stanislo- 
vaitytė.’

Vietos lietuvių prašome neat
sisakyti paaukoti kiek stambes
nę auką.

Rugsėjo 28 d. mūsų šv. Jur
gio bažnyčioje buvo surišti mo
terystės sakramentu Juozas Va- 
lička iš Herkimer, N. Y. su P. 
Diliūte.

Reikia pažymėti, kad jauno
ji buvo vietinės šv. Jurgio baž
nyčios ilgametė choristė, taipgi 
veikėja įvairiuos lietuvių paren
gimuose. Vietinis.

Harrison-Kearny,
Sodalicijos

Spalių 2 d. susitvėrė Sopulin
gos Dievo Motinos berniukų so- 
dalicija (Our Lady of Sorrows 
Boy’s Sodality) nuo 14 iki 19 
metų jaunuolių, kurių antras 
globėjas yra šv. Jonas Bosco.

* Jie turės susirinkimus kas 
savaitę trečiadieniais 7:30 vai. 
vakare vienuolyne.

I valdybą buvo išrinkti šie: 
pirm. J. Buser, vicepirm. L. 
Benkus, rašt. D. šaukonis, iždin. 
A. Komaras, maršalka J. Boris.

Prieš kelias savaites buvo su
organizuoti mergaičių ir berniu
kų sodalicijos skyriai nuo 8 iki 
14 metų.

Dabar mūsų parapija gali 
džiaugtis šešiais Marijos sodali- 
jos skyriais.

Mūsų bažnyčioj rožančius kal
bamas kas vakarą 7:30 vai. per 
visą spalių mėnesį.

Spalių 13 d. bus katalikų vy
rų paradas, kurio per visus karo 
metus nebuvo.

Kviečiam visus parapijiečius 
vyrus nuo 16 metų dalyvauti iš
vien ir pasirodyti gausingai tarp 
svetimtaučių.

Susirinkit visi 2:30 vai. prie 
šv. Vardo salės, 6 Davis Ave., 
Kearny, N. J. A. E. S.

I’ranciškiečių švente
Spalių 4 d., šv. Pranciškaus 

šventę, seserys iš Maspeth, L. I., 
Elizabetho, N. J. ir Harrison- 
Kearny, N. J. atšventė gražioj 
dvasioj didžiajame vienuolyne, 
Harrison, N. J.

Ryte buvo atnašautos šv. mi
šios koplyčioje. Po to buvo pa
šventinta šv. Pranciškaus sta
tula, kurią aukojo Pranciškus 
Cepreckis, ir didelis šv. Pranciš
kaus paveikslas, kuris kybos 
vienuolyno koridoriuj.

Kleb. kun. L. Voicekauskas 
suteikė joms Švč. Sakramentu 
palaiminimą ir generalinę abso
liuciją bažnyčioje 5 vai.

Po skanios vakarienės ėjo 
linksmesnė dalis, kuri visas 
džiugino ir linksmino.

Adelė Jankauskaitė iš Harri- 
sono, N. J. susituokė su Kaziu 
Krutuliu iš Nutley, N. J. spalių 
5 d. Sopulingos Dievo Motinos 
bažnyčioje.

Jaunoji buvo darbšti sodalie- 
tė, tai sodalicijos narės ją atly
dėjo į bažnyčią.

Kun. L. Voicekauskas sutei
kė šliūbą. Sodalicijos “Glee 
Club” giedojo gražias giesmes.

Parengimas
Merginų sodalicija rengia ba- 

zarą ir kortų partiją L.A.P.C. 
salėj, 134 Schuyler Ave., Kear
ny, N. J. sekmadienį, lapkričio 
3 dieną. Įžanga suaugusiems 50 
centų, o vaikams 25 centai.

Bazaras prasidės 2 vai. p. p., 
kortų lošimas 6 vai. vakare.

Visas pelnas bus skirtas New 
Jersey ir New Yorko sodalicijų 
suvažiavimui ir apvainikavimui, 
kuris įvyks mūsų parapijoj 1947 
m. gegužės 18 d.

Toronto, Ont.
Moterų veikla

Rugsėjo 27 d. “Dainos” gru
pė turėjo mėnesinį susirinkimą 
narių Bukovskienės ir Bukovs- 
kaitės namuose.

Susirinkimas buvo gana gau
sus ir ypatingai paįvairintas at
silankymu mūsų garbės narės iš 
Chicagos Sonės Pipiraitės. Jos 
gražūs tautiški rūbai nušvietė 
visą kambarį.

Daug gauta laiškų iš įvairių 
Europos kampų nuo vargstan
čių pabėgėlių lietuvių, prašan
čių sušelpti juos.

Gautas iš Danijos Tamo
šauskienės padėkos laiškas už 
suteiktą piniginę pagalbą jos sū
nelio akies gydymui.

Kaip matom, dainiečių darbai 
nepraeina nepastebimi, nes gau
ta net iš Winnipego, iš Jauniškio 
$3 auka mūsų labdaros tiks
lams.

Tariu lietuvišką ačiū už gerą 
širdį ir už auką. Daugiau tokių 
tautiečių!

Taip pat iš narių gautos au
kos: Beinorienė—$1, Frenzelie- 
nė—$1, Samulevičienė—$2, Ma
ri jošaitienė—$1, Paulienė—$1, 
Grubevičienė—$2, Margienė— 
$2 ir Gudžiauskienė—75c.

Ačiū už aukas.
šiais metais lapkričio mėn. 

sueina penkeri metai, kaip į- 
steigta “Dainos” grupė. Per tą 
laikotarpį nemažai yra nuveik
ta ir sušelpta vargstančių lietu
vių Europoje ir kitur.

Penkmečiui paminėti nutarta 
suruošti koncertą lapkričio 30 
d. o bankietą gruodžio mėn. 1 d.

Tam nutarta pasikviesti iš 
Chicagos neseniai atvykusią iš 
Vokietijos pianistę - dainininkę 
Giedrę Gudauskienę.

Koncertui ruošti išrinkta ko
misija — Dervinienė, Matijošai- 
tytė, Kalinauskienė, Jakūbynie- 
nė ir Indrelienė.

Pasibaigus dienotvarkei, buvo 
pakviesta kalbėti viešnia S. Pi- 
piraitė.

Priimta nauja narė — Gud
žiauskienė.

Po susirinkimo šeimininkės 
gražiai visas pavaišino.

Kitas susirinkimas įvyks pas 
narę Cagarienę, 199 Westmin
ster St., spalių mėn. 18 d.

Visos maloniai prašomos at
silankyti. Ona Narušienė.

Esant kiekvienoje parapijoje 
sodaliečių kuopai, natūralu, kad 
jos savo veikimui išplėsti burtų
si į didesnį sąskrydį,—apskritį, 
sąjungą. Tas dėsnis priimta^, vi
sose organizacijose, ir mes mato
me tai įvykdyta net mūsų, lie
tuvių, tarpe įvairiuose mūsų ra
jonuose, apskrityse.

Jau kelinti metai bandomos 
suburti Didž. New Yorko lietu
vių parapijų sodalietes į tokią 
apskritį. Tiesa, kasmet ją suruo- 
šiami labai iškilmingi suvažiavi
mai, bet jaučiama, kad to nepa
kanka; kad užlaikius veikimo 
dvasią, reikia dažniau sueiti, gi 
labiausiai reikalingas bendras, iš 
visų parapijų sodaliečių kylantis, 
jungtinis veikimas.

Iš pradžios buvo manoma su
kurti vieną New Yorko ir New 
Jersey lietuvių parapijų apskri
tį. Pastebėjus, kad tai nepatogu, 
patarta New Jersey mergaitėms 
įsikurti savo, o New Yorko so- 
dalietėms savo atskirą rajoną, 
tačiau palaikant jau įsigyvenusią 
tradiciją—kasmet gegužės mėne
sį suruošiant bendrą didelį suva
žiavimą su iškilmingoms bažny
tinėmis apeigomis, arba seimą ir 
t.t. Malonu pažymėti, kad pasi
naudojant šiuo patarimu, New 
Jersey lietuvaitės sodalietes jau 
antri metai kaip turi savo pa
vyzdingą, gyvą sąjungą, vado
vaujamą kun. J. šernio. štai kad 
ir pereitą savaitę “Amerikoje” 
skaitome tos sąjungos nusistaty
mą kas mėnesį ką nors surengti. 
Tai sveikintina!

Brooklyno sodalietes rugsėjo 
24 d. turėjo iš eilės trečią šiemet 
susirinkimą Angelų Karalienės 
parapijos salėje. Buvo atstovių i^l 
trijų parapijų; dalyvavo net pen
ki apylinkės kunigai.

Svarstyta, kaip išvystyti ap
skrities veiklą. Sumanyta, kad 
reikia steigti dramos ratelį, ku- 
rin suplauktų scenos mėgėjos iš 
visų parapijų, pastatytų tokius 
spektaklius, kad būtų verta at
kartoti, apvažinėjant ne tik gre
timas parapijas, bet ir tolimes
nes. Taip pat nutarta, socialinių 
santykių glaudesnių ryšių už
mezgimui, rengti aukštos rūšies 
—be svaiginančių gėrimų—ba
lių, šv. Jurgio parapijos salėje, 
Brooklyne, 1947 m. sausio 11 d. 
Įvykdyti abiem užsimojimams 
išrinktos komisijos po priežiūra 
apskrities pirmininkės J. Zem- 
brauskaitės iš Maspetho.

Susirinkimo šeimininkės, An
gelų Karalienės sodalietes, su 
Gertruda Tvaskiūte priešakyje, 
maloniai priėmė viešnias ir sve
čius kunigus, skaniai, skoningai 
pavaišindamos.

Tegul gyvuoja Brooklyno-New 
Yorko-Maspetho sodalietes! Te
gul iš kiekvienos parapijos prisi
deda prie bendro veikimo, kad 
iš to nauda būtų ne tik pačioms 
mergaitėms, bet taip pat ir jų 
tėvams, lietuvių visuomenei!

Marijos Prietelis.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Rugsėjo 25 d. įvyko mėnesi
nis siuvėjų susirinkimas.

Išklausyti pranešimai iš uni
jos įstaigų ir veikimo.

P. Kyrius pranešė, kad unija 
jau įteikė reikalavimus pakelti 
algas. Tuo reikalu jau prasidėjo 
pasitarimai tarp unijos viršinin
kų ir darbdavių.

Rugsėjo 12-14 d. įvyko New 
Yorko valstijos CIO konvencija. 
Iš tos konvencijos davė raportą 
K. Cierka ir P. Grabauskas. Apie 
tą raportą reikia pasakyti tik 
tiek, kad jis buvo visai nesutvar
kytas. Tai tik narius erzino. Už
ėmė valandą laiko, ir nieko gero, 
nieko naudingo nepasakė. Gaila 
ir gėda 54 skyriui, kad jie tokius 
atstovus ten pasiuntė, nors as
meniškai jie yra geri žmonės ir 
geri unijistai.

Delegatas pranešė, kad dabar
tiniu laiku, pagal unijos nutari
mą, eina per lietuviškas dirbtu
ves rinkliava po $1.00 ateinan
čių rinkimų reikalams, bet ne vi
sos dirbtuvės palankiai į tai žiū
ri, ir daug atsisako duoti Politi
nės Akcijos Komitetui pinigų.

Kai keno buvo prasitarta, kad 
jeigu kuris neduos tam tikslui, 
tai nedirbs. Daug narių apie tai 
sužinojo ir tuo pasipiktino, nes 
tai yra valios darbas,—priversti 
niekas negali.

Esama didelio trūkumo ran
kinių kriaučių. Jei kas norėtų 
išmokt to amato, gera proga da
bar, ir uždarbis neblogas.

Gintaras.

PAIEŠKOMI

Kazimieras Jarašūnas, kilęs iš 
Pakalniškių k., Šeduvos valse., 
Panevėžio apskr., ieško:

Kazimiero ir Vlado Gelažies, 
iš Meldenių k., Rozalimo valse., 
Panevėžio apskr.;

Ignaco ir Petro Mosdeikio iš 
Pakalniškių k., Šeduvos valsč., 
Panevėžio apskr.

Paieškomieji asmenys arba 
žinantieji apie juos prašomi pra
nešti tokiu adresu:

Ar. Šimonis,
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Pittsburgh, Pa.
Šv. Pranciškaus vienuolyne
Malonu pažinti pirmąsias ka

ro našlaites lietuvaites, kurios 
atvyko į Ameriką rugsėjo 17 d. 
ir apsigyveno šv. Pranciškaus 
vienuolyno akademijoj, Pitts
burgh, Pa.

Reikia pagirti BALF rūpes
tingumą, kad taip garbingą dar
bą atlieka, rūpindamiesi pašal
pa nelaimingiems karo tremti
niams.

BALF vicepirmininkė Koli- 
čienė pirmoji aplankė karo naš
laites, suteikdama mergaitėms 
užuojautą, suraminimą ir didelę 
pagalbą, kurios jaunuolės nie
kuomet nepamirš.

Drauge ačiū sesutėms pran- 
ciškietėms už gražią prieglaudą, 
rūpestingą patarnavimą ir moti
nišką globojimą.

Būtų šventas ir naudingas 
darbas, kad atsirastų gerašir
džių žmonių, kurie ištiestų savo 
gailestingas rankas ir suteiktų 
pagalbą toms tremtinėms mer
gaitėms. Už tai mergaitės, 
BALF ir seserys pranciškietės 
bus labai dėkingos.

Visokiais reikalais malonėkite 
kreiptis šiuo antrašu:

ST. FRANCIS CONVENT
R. D. 10, Pittsburgh 27, Pa.

Carrick 7590
Kun. J. V. Skripkus.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Mitt

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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KONCERTAS KONGRESO PROGA NAMŲ SAVININKAMS

Spalių 20 d. Lietuvių Ka
talikų Kongreso dalyviai, 
taip pat New Yorko ir apy
linkės gyventojai turės retą 
progą pasigėrėti dainos ir 
muzikos koncertu.

Šiame koncerte pasirodo 
žymioji mūsų dainininkė Po
lyna Stoska-Stoškiūtė.

Ji prieš kelias savaites grį
žo iš Europos, kur dainavo 
eilėje koncertų.

Karo laiku Polyna Stoska 
važinėjo po Pacifiką ir kitas 
vietas, su dideliu pasisekimu 
dainuodama kariams ameri
kiečiams.

Šią savaitę ji dainuoja ope
roj New Yorke ir ruošiasi ei
lei kitų pasirodymų šiais 
metais New Yorke.

Nors ir labai užimta minė
tu pasirengimu, Polyna Stos
ka sutiko dainuoti lietu
viams Pennsylvanijos vieš
buty spalių 20 d.

Kiekvienam bus džiugu ir 
įdomu išgirsti šios pirmaei
lės dainininkės balsą.

. Antroji koncerto naujiena 
—žymi lietuvių pianistė Bi
rutė Nasvytytė - Smetonienė. 
Prieš karą ji su dideliu pasi
sekimu yra davus koncertų 
Lietuvoje, pripildydama erd
vų Kauno teatrą.

Jinai atvyks iš Euclid, O., 
kur gyvena, ir džiugins klau
sytojus tiek lietuvių kompo
zitorių, tiek ir kitų tautų au
torių kūriniais.

Koncerte galingai suskam
bės lietuviška daina, atlikta 
dviejų chorų.

Angelų Karalienės parapi
jos chorui vadovaus vargon. 
Pr. Dulkė, o Apreiškimo—X. 
Strumskis.

Lietuviai nuo senų laikų 
mėgsta dainas, — ne tik dai
nuoti, bet ir deklamuoti.

Lietuvoje buvo labai popu
liarūs literatūros vakarai, 
kur rašytojai skaitydavo sa
vo kūrinius.

TaTietuviška tradicija bus 
atgaivinta ir šio koncerto 
proga.

Iš Montrealio, Kanados, 
atvažiuos ir keletą savo eilių 
perskaitys mūsų poetė Mari
ja Aukštaitė.

Vienas iš žymiausių poetų 
lietuvių literatūroj yra J. 
Aistis - Aleksandravičius. Jo 
gili ir jautri kūryba žavėte 
žavi kiekvieną. Jis taip pat 
skaitys savo poezijos kon
certo proga. Su savo raštais

Tad spalių 20 d., sekma
dienį, jus laukia įdomi ir į- 
vairi programa.

Koncertas “Pennsylvani
jos viešbuty prasidės 8 vai. 
vakare.

KONCERTUI BILIETŲ 
GALIMA GAUTI 
“AMERIKOJE”

Į koncertą, rengiamą spa
lių 20 d. “Pennsylvanijos” 
viešbuty, bilietų galima gau
ti “Amerikoje.”

Kaina 1 doleris.
Koncerto dieną, sekmadie

nį, bilietų bus galima gauti 
“Pennsylvanijos” viešbuty 
nuo 1:30 vai. po pietų.

Mūsų Apylinkėje
• R. Skipitis antradienį iš

važiavo į Chicagą.
• Barbara Darlys spalių 

12 d. dainuoja Baltimore j.
• M. Žilevičiūte išteka lap

kričio mėnesį.
• N. Y. Lietuvių Tarybos 

susirinkimas šaukiamas pir
madienį, spalių 14 d., 8 vai. 
vak., Apreiškimo par. salėje.

• Polyna Stoska ketvirta
dienį dainavo Strausso “Ari
adnėj” New Yorko City Cen
ter operoj.

• Kun. J. čekavičius spa
lių 20 d. pakviestas pasakyti 
pamokslą Rochestery, N. Y., 
per lietuvių parapijos 40 me
tų sukakties iškilmes.

• Kunigų provincijos pir
mininku išrinktas kun. Ign. 
Kelmelis, sekr. kun. Dr. J. 
Starkus ir iždin. kun. K. Ma
lakauskas.

• Stella Pajūnaitė buvo 
atvykusi New Yorkan, kur 
dalyvavo Grand Central Pa
lace kaip gabiausioji pasau
lyje mašinistė. Šiemet ši lie
tuvaitė laimėjo rašomosios 
mašinėlės greičio varžybas.

VYT. BACEVIČIAUS 
KONCERTAS

Lapkričio 1 d., penktadie
nį, Vytautas Bacevičius duo
da koncertą New Yorke.

Koncertas įvyks Barbizon 
Plaza salėje, 101 W. 58 St.

Ten pat galima gauti bilie
tų.

Koncerto pradžia 8:30 vai. 
vakare.

V. Bacevičius skambins 
Liszto, Chopino, Debussy, 

____r--o—________ _______ Čerepnino, Dohnanyi ir savo 
pasirodys ir A. Vaičiulaitis. I paties kūrinius.

“AMERIKOS” SKAITYTOJŲ VAJUS
“Amerikos” platinimo vajus gana sėkmingai eina viso

se kolonijose, tačiau iki šiol lenktynėse vyrauja Rochester, 
N. Y. lietuviai. Jie visi jau atnaujino savo prenumeratą 
ateinantiems metams ir pradėjo naujų skaitytojų verba
vimą.

Pasižymėjusių asmenų sąrašas
Šią savaitę į pasižymėjusių asmenų (kurie ne tik savo 

prenumeratą sumokėjo, bet ir naujų skaitytojų “Amerikai” 
prisiuntė) sąrašą įėjo: Mazlauskienė, Urš. Gagienė, J. Juš- 
kaitis—visi iš Brooklyno, Helen Pusčius iš Great Necko ir 
J. Brown iš Rochesterio.

Fondas Tremtiniams
Malonu prisiminti, kad daugelis, siųsdami “Amerikai” 

prenumeratą, niekeno neraginami prisiunčia pinigų į trem
tinių fondą, iš kurio “Amerika” siunčiama tremtiniams. 
Tokių geradarių sąraše šią savaitę figūruoja K. J. S., kun. 
J. Prauskis, Pranas Kizis iš Maspetho, Ant. Yuča iš Tren
ton, Helen Pusčius iš Great Neck ir Urš. Gagienė iš Brook
lyno.

222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

Lietuvių Radijo Vakarinės

AD. JEZA VITAS

Muzikos Dlr.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y. 
EV. 4-7142

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.)

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų draugi
jos nepaprastas susirinki
mas įvyks penktadienį, spa
lių 18 d., 8 vai. vakare, grab. 
Shalins įstaigoje, 84-02 Ja
maica Av., Woodhaven, N.Y.

Visi namų savininkai kvie
čiami atsilankyti į susirinki
mą, kuriame bus aptarta na
mų savininkų metinė pramo
ga ir kiti svarbesni reikalai. 
Turėsime diskusijų ir apie 
valdininkų rinkimus, kurie į- 
vyks kitą mėnesį. Tikimės 
turėti ir svečių kalbėtojų, 
taigi pageidautinas gausus 
susirinkimas.

J. P. Mačiulis, pirm. 
Adv. Cl. Voket, sekr.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį šeštadienį, spalių 12 d., 
mūsų parapijos Gyvojo Ro
žančiaus draugija rengia ba
lių parapijos salėje.

Atsilankiusieji už dyką 
gaus užkandžio — kugelio ir 
kita ko.

Bus muzikos. Taip pat bus 
galima gauti alaus.

Bilieto kaina 60 centų.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Rengėjos visus prašo atsi

lankyti.

Šį sekmadienį, spalių 13 d., 
Šv. Vardo draugijos bendra 
komunija bus 9 vai. mišių 
metu.

Po mišių parapijos salėje 
bus trumpas ir svarbus susi
rinkimas.

Kviečiami visi nariai ir no
rintieji prisirašyti ateiti į 
svetainę.

Mūsų bažnyčioje šv. Ro
žančiaus pamaldos būna pir
madieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:30 vai. va
kare.

Sekmadieniais—4 vai. p.p., 
antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais po 8 
vai. ryto.

Į Amerikos Lietuvių Kata
likų Kongresą išrinktos iš 
Gyvojo Rožančiaus draugi
jos šios atstovės: R. Panke- 
vičienė, M. Mikalauskienė,

Didelis Koncertas
Sekmadienį, SPALIŲ-OCTOBER 20, 1946

“PENNSYLVANIJOS” VIEŠBUTYJE
7fh 4ve. ir 32nd St., New York, N. Y.

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

Programoje Dalyvaus:
Operos Artiste — POLYNA STOSKA;
Pianistė — BIRUTĖ SMETONIENĖ;

Rašytojai — MARIJA AUKŠTAITĖ, JONAS AISTIS ir 
ANTANAS VAIČIULAITIS;

Mišrūs chorai — ANGELŲ KARALIENĖS, vadovaujamas Pr. 
Dulkės ir APREIŠKIMO PARAPIJOS, vad. X. Strumskio

Šį koncertą rengia Amer. Liet. Kat. Kongreso Komitetas. 
Pennsylvanijos viešbutį pasiekti labai lengva: visų požeminių 
traukinių linijomis važiuojant, išlipti 34th St. stotyje.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA
Rengėjai.

PR. DULKĖ
Spalių 20 dieną vadovaus 
Angelų Karalienės parapijos 
chorui per koncertą “Penn

sylvanijos” viešbuty.

Maspctho Žinios

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Lffelles knyga 
į mūsų adresas 
Liet" rašo 
kjsey veteranai 
įonę pasisakymas Ent

Off

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Valstybės pasekre- 
-ner Welles išleido 
įere Are We Head-

R. Plioplienė, M. Šleiderienė, 
M. Putinienė.

Iš Amžinojo Rožančiaus 
draugijos: O. Panatauskie- 
nė, O. Sijevičienė, O. Baniu- 
lienė, U. Jonušienė.

Abi draugijos paskyrė po 
5 dol. auką kongresui.

Bendro Lietuvių Fondo 
Seiman išrinkta 75 skyriaus 
atstovais J. Tumasonis ir M. 
Putinienė.

Parapijos choro koncertas 
ir šokiai įvyks lapkričio 9 d., 
šeštadienį, Transfiguration 
salėje, Hooper ir Marcy Ave.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, 
ETC., REQUIRED BY THE ACTS OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912 

AND MARCH 3, 1933
Of “Amerika” published weekly at 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. for 

October 1 1045
State’of New York, County of Kings, SS.
Before me, a Notary Public, Kings County, New York, in and for the 

State and County aforesaid, personally appeared Matthew A. Milukas who hav
ing been duly sworn according to law, deposes and says, that he is the Business 
Manager of the Lithuanian weekly “Amerika” and that the following 
is, to the best of his knowledge and belief, a true statement of the owner
ship, management etc., of the aforesaid publication for the date shown in the 
above caption, required by the Act of August 24, 1912 as amended by the 
Act of March 3, 1933, embodied in section 537, Postal Laws and Regulations, 
to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing edi
tor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bureau, 
Inc., 222 South 9th St., Brooklyn, N. Y. Editor Antanas Vaičiulaitis, 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor — none. Business Manager Matthew 
A. Milukas, 222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (K owned by a corporation, its name and address 
must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of 
stockholders owing or holding one percent or more of total amount 
of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the in
dividual owners must be given. If owned by a firm, its name and address, 
as well as those of each individual member, must be given).

The owners, owing or holding one or more jper cent of Lithuanian Uni
versal Bureau, Inc., owners of “Amerika” are: John Balkunas, 64-14 56 Rd., 
Maspeth, N. Y., Silvester Remeika Estate, Charles P. Vilniškis, 68 Howe St., 
New Haven, Conn., Norbert Pakalnis, 259 No. Fifth St., Brooklyn, N. Y. 
Joseph židanavičius, Estate, Joseph P. Machulis, 85-56 85th St., Woodhaven, 
N. Y., Joseph Aleksunas, 213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., George Tumasonis, 
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Joseph Simonaitis, 211 Ripley Place, Elizabeth, 
N. J., Ignatius Kelmelis, 207 Adams St., Newark, N. J., Vytautas Zalnieraitis, 
428 Church St., New Britain, Conn., Daniel J. Averka, 222 So. 9th St., Brook
lyn, N. Y., Joseph B. Laučka, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Pius Lekešis, 
64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y., Joseph Shestokas, Warwick, N. Y., Anthony 
Stanišauskas, 396 Warren St., Bridgeport, Conn., Peter Vanagas, Palanga, 
Lithuania, Joseph Žilevičius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J., Peter Barzilaus- 
kas, 94-35 85th St., Woodhaven, N. Y., Apreiškimo Par. šv. Vardo Draugija, 
259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y., Apreiškimo Par. Sv. Rožančiaus Draugija, 
259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y., Anthony Kazlas, 475 Ridge St., Newark, N. J., 
L. R. K. S. A. 134 kuopa, 213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., Angelų Karalienės 
Par. Rožančiaus Draugija, 213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., Moterų Sąjungos 
N. Y./N. J. Apskritis.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 
owing or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: None.

4. That the two parapraphs next above giving the name of the owners, 
stockholders and security holders, if any, contain not only the list of stock
holders and security holders as they appear upon the books of the company 
but also in cases where the stockholder or security holder appears upon 
the books of company as trustee or in any other fiduciary relation, the 
name of person or corporation for whom such trustee is acting, is given; 
also that the said two paragraphs contain statements embracing affiant’s 
full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under 
which stockholders and security holders who do not appear upon the books 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other 
than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to believe 
that any other person, association, or corporation has any interest direct 
or indirect In the said stock, bonds, or other securities than as so stated 
by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mail or otherwise, to paid subscribers during 
the twelve months preceding the date shown above is 2,375. (This information 
is required from daily publication only.)

Metinė šventė
Praeitą sekmadienį, spalių 
d., Rožančiaus draugija 

gražiai minėjo savo metinę 
šventę.

9 vai. ryte buvo iškilmin
gos mišios, kurias atlaikė ir 
pamokslą, pritaikytą tos die
nos iškilmėms, pasakė kun. 
P. Lekešis.

Altoriai skendo gėlėse, — 
tai seselių pran'ciškiečių rū
pestingas darbas.

Vakare po rožančiaus pa
maldų įvyko metinis susirin
kimas. Išklausyta pranešimų 
iš praeitų metų draugijos 
veiklos. Išrinktos atstovės į 
Liet. Kat. Kongresą. Tai R. 
Nedzinskienė, Zavistanavi- 
čienė ir O. Petrulienė. Paskir
ta auka $10.00.

Perrinkta kitiems metams 
ta pati valdyba. Dvasios va
das yra kun. J. Balkūnas, 
pirm. F. Kurienė, vicepirm. 
F. Ražickienė, nut. rašt. O. 
Petrulienė, fin. rašt. O. Čer- 
nauskienė, ižd. R. Nedzins
kienė.

Rožančiaus draugija narių 
turi 60, ir gražiai veikia.

Spalių 7 d. iškilmingai pa
laidota rožančiaus dr-jos na
rė Karolina Kulienė, iš Bliss- 
villės. O. P.

Šv. Vincento dr-jos metinė 
alaus partija bus spalių 
d. parapijos salėje, 64-24 
Drive, Maspeth, N. Y.

Gros puikus orkestras.
Prie gėrimo bus duodami 

užkandžiai nuo 9 iki 12 vai. 
nakties.

Įžanga vyrams $1.50; mo
terims $1.00.

šeštadienį, spalių 19 d., 
Lietuvių Piliečių Klubo Mo
terų skyrius rengia metinę 
vakarienę klubo salėje.

6

12
56

Apreiškimo 
Parapija

Pirmutiniai Rudens Šokiai
Apreiškimo sodalietės ren

gia didelį šokių vakarą spa
lių 12 dieną 8:30 vai. vakare 
parapijos salėje No. 5th ir 
Havemeyer Sts.

Šokiams gros amerikietiš
kus ir lietuviškus šokius Joe 
Allen-Avižonio, orkestras.

Įžanga 75 centai asmeniui.
Visi kviečiami atlankyti į 

šio sezono pirmus šokius ma
loniai laiko praleisti. Salėje 
bus skanių užkandžių ir gė
rimų.

Pasimatysime šokiuose.
Rengėjos.

Matthew A. Milukas,
Business Manager

Sworn and subscribed before me this 1st day of October, 1946.
Chas. Henkin

Notary Public, Kings County Clerk’s No. 343, Kings County Reg. No.
292-H-7. Commission expires March 30, 1947.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

Šv. Jurgio Parapija
Bazaras

Bazaro rengimo komisijos 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
mišių parapijos svetainėje.

Visi kviečiami gausiai da
lyvauti.

Aukos bazarui prašomos 
sunešti, kiek galint, prieš ba
zarui prasidedant.

Bazaras įvyks lapkričio 8, 
9, 10, 15, 16 ir 17 dienomis.

Atlaidai
Metiniai parapijos atlaidai 

įvyksta spalių 20, 21 ir 22 
dienomis.

Procesijoj norintys daly
vauti vaikučiai turi tuo rei
kalu susižinoti su sesutėmis.

Choras rengiasi atlaidus 
pagražinti giedojimu.

Choro nariai kviečiami da
lyvauti choro praktikose 
penktadienių vakarais.

Iš 58 kuopos atstovais į 
BALE seimą išrinkti kun. K. 
Paulionis, Veronika Vaičiū
nienė ir J. Brundza.

Taipgi rengiasi daug daly
vauti spalių 20 d. Lietuvių 
Katalikų Kongrese, kurio 
posėdžiai prasidės 2 vai. po 
pietų “Pennsylvanijos” vieš
buty, New Yorke.

Šv. Jurgio parapijos Mo
terų S-gos 35 kuopos svar
bus susirinkimas įvyksta šį 
sekmadienį, spalių 12 d., tuoj 
po sumos.

Visos narės prašomos atei
ti. Bus daug svarbių reikalų 
aptarti.

New York, N
Bazaras

Kaip jau pranešta pereitą 
savaitę, 
nukeltas lapkričio 9-16 die
noms.

Šiemet 
įvairus ir įdomus.

Spalių 6 d. Rožančiaus 
draugijos komunijos pusry
čiai praėjo sėkmingai.

Buvo atsilankę daug drau
gijos narių tiek bažnyčioje, 
tiek parapijos salėje.

parapijos bazaras

bazaras žada būti

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

PALOCIUS

L kad Rusija nie
kė Jaltos susitari- 
Lkontrolėn užgrobė 
L-opą, kai tuo tarpu 

jai pataikavo. Da-. 
k politiką rytinė
je galima supras- 
k kaip tik pastan- 
[ią sritį garantuoti

1 
kuj 
res 
tet 
rei; 
už

SKAITYKITE ir PLATIN

NAMAI PARDAVĖM

Cypress Hills
2 šeimų mūrinis su 11 karį 

rių, aliejum šildomas, garad
3 šeimų, mūrinis, kampj 

su 17 kambarių, šiluma, g| 
džiu.

4 šeimų, mūrinis, po 4 k 
barius, šiluma, garadžiu.

Minėti namai garu apšilo 
ir boksiniai kambariai.

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

REpublic 9-1506

į Idles, nors moka <
pi smerkti, nepa- 

: pats paslysta ir a v 
ploja savo auto- L 
Ikoja paspiria tarp-1 

hralės principus ir d-g 
į tautoms įstaty- j jr

tar 
mu

Įjoja, kad Rusijos _ 
I reikalavimaiIįų ( 
j; rakamose yra pa- jr 
■ Jam atrodo, kad jan 
kas gyventojų įar 
hi į sovietinę-sis- suv 
Iv ir
j žmogus, kuris vaj, 

[prisidėjo sustaty- ja • 
parterį. Jis visai jų . 
b tuose kraštuose, tyer 
rėmė rusai, žmonės Agi 
fta dėl laisvės — įur 
[edenas kažkokiu sty] 
hti j sovietinę sis-1 ma;

snu
Dekoruotojas j

ir
Dažytojas

Iš ORO IR IŠ VIDAuįj^ protarpiais
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medi
DARBO APKAINAVTMAS DI

GEORGE ANDERSOI
Telefonuokite:

PResident 2-4203

Ii I i 
roję esančių lietu-

Juose nusi- 
k sunkia dalia, o 
k visu paprastumu 
ii stiliumi paduo
ta bus mūsų adre-

Al

L
siei

gyvename čia išsi- 
pas lenkų ūki- 

patogūs nf dirba miškuose, 
Patama’

PARDUODA
Geri, pigūs, 

Gerose vietose, 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas t 
prašo. Apdraudžiu (insuril 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastuni

Real Estate Insurane 
496 Grand St., Brooklyn, i

Tel. EVergreen 7-1671

h paskutinį savo 
p duonos kąsnio, 
komo baisaus ry

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų šiem 
lyginimų, plasteriavimų, šąli 
vių cementavimą ir kt. dart

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

ko klausimas bai- 
motinų su mažais 
pieno lašo augi- 

ps, tuoj užėję, pa- 
taojon armijon, o 
I Dievo valiai—api- 
taeldntas.
is vienas antrą, 
jyra šiokių tokių 
.‘hirnors užsidir-

kur 
but

A 
prai 
sek

T 
vale 
tų š 
tai 1 
ir I 
mą. 
sida 
ir V

Clement A. Vo
(VOKETAITIS)

Advokatas
47-40 —74f h Sfre’
Jackson Heights, N.I 

* 9 
NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

Kryžių mes neži- 
b mums pagelbos 
Ištiesia.

pa — apsauga 
pinga, kaip nors 
p čia. Šiaip mes 
Time, jei ne nuo 
Sbire. Mes pakel
si tik išsisaugo-

p j jus su šauk- 
pi, gelbėkit tau- 
hanijoj!” 
h tenka sužinoti, 
h Amerikos lie
ptiems savo gi- 
p akmeniu metė, 
pipes pagelbos: 
fit po rusais!
iaukia Sibiro ver-

ALUDE 1 vyskupijos ša
pe Tablet” at- 
[ir garbingą dar- 
Rse dažnai pri- 
f gindamas Lie- 
pbylą.
hiame numery, 
E jis ištisai iš
raviu Kunigų 
ppimąsi į prezi- 
pą, kad būtų 
H Lietuvai ir ki
bs šalims grąžin- 

numeryje yra į- 
pikalbėjimas su 
r hm. Dr. J. B. 
f lietuvių trem
pi šalpą.

*locijų skyriuje 
MNewarko lie-

Čia Galima Gauti Karu 
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjim 
Su MOTERIMS j 

DIDELIS PASIRINKIMĄ 
VISOKIŲ GĖRIMŲ i

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Stree 

Brooklyn, N. T.

HAvemeyer 8 - 025!

FOTOGRAF
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.
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