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Buvęs Valstybės pasekre- 
>ris Sumner Welles išleido 
hygą “Where Are We Head- 
ig?”

Jis sako, kad Rusija nie- 
ais pavertė Jaltos susitari
ąs, savo kontrolėn užgrobė 
ptinę Europą, kai tuo tarpu 
merika jai pataikavo. Da
gtinę rusų politiką rytinė- 
5 Vokietijoje galima supras- 
i ne kitaip, kaip tik pastan- 
as visą tą sritį garantuoti 
pmunizmui.
Sumner Welles, nors moka 

įtus griežtai smerkti, nepa- 
tebi, kaip pats paslysta ir 
laiškai sužaloja savo auto- 
itetą, su koja paspiria tarp- 
kutinės moralės principus ir 
Įisingumo tautoms įstaty- 
B ,
į Jis išvedžioja, kad Rusijos 
aktoriniai reikalavimai 
taurėje ir vakaruose yra pa
ilsinami. Jam atrodo, kad 
in daugumas gyventojų 
nori įsilieti į sovietinę - sis- 
|ną.”

iTaip rašo žmogus, kuris 
tugiausia prisidėjo sustaty- 
I Atlanto Čarterį. Jis visai 
įpaišo, kad tuose kraštuose, 
Iriuos užėmė rusai, žmonės 
Isdien žūva dėl laisvės — 
Km tai vaidenas kažkokiu 
Iru “įsilieti į sovietinę sis- 
Iną.”

RESPUBLIKONAI PASISAKO UŽ 
LAISVĄ LIETUVĄ

Washingtonas. — Atsilan- 
kusiai lietuvių delegacijai 
respublikonų partijos komi
teto pirm. Carroll Reece pa
reiškė, kad jų partija stovi 
už nepriklausomybės atsta
tymą Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

Carroll Reece kalbėjo:
“Kaip Tautinio Respubli

konų Komiteto pirmininkas, 
aš tikiu, kad pastovi taika 
turi būti paremta teisingu
mo ir teisės prinicipais, iš
dėstytais Atlanto Čarteryje 
ir paskelbtais sąjungininkų, 
tarp jų ir Sovietų, susitari
mu bendroje Jungtinių Tau
tų deklaracijoje. Dabar Rytų 
ir Vidurio Europoje vyrau
janti padėtis iš tikrųjų su
daro pavojų taikai, kai trys 
suvereninės, taiką mylinčios 
ir įstatymo besilaikančios 
valstybės — Lietuva, Latvi
ja ir Estija — ir be pagelbos 
jų palikę gyventojai yra pa
vergti . Sovietų Sąjungos. 
Agresyvūs ir grobuoniški bet 
kurios dominuojančios val
stybės veiksmai prieš tas 
mažas šalis turi būti pa
smerkti, ypač jei tie veiks

mai buvo užginti sutartyse 
su tomis valstybėmis.

“Lietuva, Latvija ir Estija 
turi būti atstatytos į buvu
sią laisvės ir nepriklausomy
bės padėtį. Sovietų kariuo
menė ir policija, kurios yra 
užėmusios tuos kraštus, turi 
pasitraukti. Tų šalių pabėgė
liai turi gauti progą grįžti 
nebijant sovietinio persekio
jimo ir paskui turi turėti tei
sę laisviems ir nesuvaržy
tiems rinkimams. Respubli
konų partija tiki ištesėjimu 
ligi aukščiausio galimumo 
laipsnio karo meto pažadų 
mažoms tautoms, kad jos tu
rės teisę išsirinkti sau val
džios formą, kurioje jie gy
vens, ir kad suverininės tei
sės ir savas valdymasis turi 
būti grąžintas tiems, ku
riems tai per jėgą buvo atim
ta. Partija apgailestautų šių 
principų apleidimą.”

Respublikonų partijos po
litinėse instrukcijose, išleis
tose rinkimų orientacijai, 
taip pat iškeliama, kad tos 
partijos politika stovi už 
Baltijos valstybių laisvę.

Neda ve Atomines 
Bonibos

Washington's.—Buvo pa
sklidę gandų, kad Amerika 
yra davusi Anglijai atominių 
bombų. J

Vėliau prezidento sekreto
rius pakartojo, kad jokia 
atominė bomhia nebuvo iš
vežta iš Amerikos, išskyrus 
tas, kurios buvo numestos 
ant Japonijos ir ant laivų Pa
cifike šią vasarą.

Skaitytojams
Kitas “Amerikos” numeris 

išeis normalaus dydžio.
Nors sunkvežimių strei

kas, sutrukdęs popieros pri
statymą, nėra visai baigtas, 
bet nuo ateinančios savaitės 
jau garantuotas reikalingas 
popieros pristatymas.

Taikos Konferencija Baigta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jungtines Valstybes 
Del Dardanely

Washingtonas. — Jungti
nės Valstybės, paremdamos 
Turkijos nusistatymą Dar
danelų sąsiaurių reikalu, 
pranešė, kad šioji šalis turi 
teisę dalyvauti pasitarimuo
se, jei būtų iškeltas Darda
nelų padėties pertvarkymas.

Rusijos vyriausybei apie 
tai pranešė Amerikos amba
sadorius Maskvoje.

Rusų spauda paneigė ži
nias, kad Sovietų kariuome
nė prie Turkijos sienos atlie
ka didelius karinius judėji
mus.

PRANCŪZAI TURI KONSTITUCIJĄ
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3 atstovais į 
rinkti kun. R 
mika Vaičiū- 
ndza.
įsi daug daly- 
) d. Lietuvių 
grėsė, kurio 
dės 2 vai. po 
vanijos” rieš
ke.

parapijos Mo- 
kuopos svar

bas įvyksta šį 
ilių 12 d., tuoj

Paryžius.—Trečiadienį bu
vo baigta taikos konferenci
ja, kuri sustatė taikos sutar
tis su Italija, Bulgarija, Ru
munija, Vengrija ir Suomi
ja.

Paskutinę dieną Jugoslavi
ja pademonstravo savo ne
pasitenkinimą nutarimais, ir 
jos atstovas pasakė pametąs 
konferenciją. Jo šalis, esą, 
nepasirašysianti sutarčių.

Anksčiau buvo numatyta 
ir į Italijos sutartį įtraukta, 
kad sutarčių privilegijomis 
negalės pasinaudoti tos ša
lys, kurios tų sutarčių nepa
sirašys. Tuo būdu Jugoslavi
ja negautų reparacijų iš Ita
lijos.

Paskutinėmis dienomis kai 
kuriuos sprendimus, padary
tus Paryžiuje, puolė ir Rusi
jos užsienių reikalų ministe- 
ris Molotovas. Jis kaltino 
Jungtines Valstybes, kad jos 
stengėsi dominuoti konferen
ciją. Sovietų Sąjunga kai ku
riuos nutarimus laiko nepa
tenkinamais.

Valstybės sekretorius J. 
Byrnes pareiškė, kad Ameri
ka didžiųjų valstybių užsie-

nių reikalų ministerių posė
džiuose palaikys visus nuta
rimus, kurie taikos konfe
rencijoje buvo priimti dviem 
trečdaliais balsų, jei net 
Jungtinės Valstybės buvo 
anksčiau ir kitokius siūly
mus rėmusios.

Didžiųjų valstybių—Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos—užsienių reikalų 
ministerial posėdžiams susi
eis lapkričio 4 dieną New 
Yorke ir galutinai aptars tai
kos sutartis.

Taip pat buvo sutikta, kad 
New Yorke nusistatys, kada 
pradės šnekėtis dėl taikos 
sutarties Vokietijai.

Spėjama, kad tai bus pa
daryta sausio mėnesį Londo
ne.

Užsienių reikalų ministe
rial su savo patarėjais iš
plaukė į New Yorką, kur ki
tą savaitę prasideda Jungti
nių Tautų posėdžiai.

Apskritai pripažįstama, 
kad Paryžiaus taikos konfe
rencija buvo baigta be jokių 
stambesnių rezultatų, kurie 
būtų suteikę šviesesnių vil
čių tautoms.

gi per 40 procentų balsuoto
jų paklausė jo žodžio.

Tai turės stiprios įtakos 
parlamento rinkimams, ku
rie Prancūzijoje įvyks lap
kričio 10 d.

Italija Gauna 50 
. Milijonu

Paryžius.—Valstybės sek
retorius Byrnes pranešė, kad 
Amerika perkels Italijos vy
riausybei 50 milijonų dole
rių, kaip atsiskaitymą už tos 
šalies išlaidas Jungtinių Val
stybių kariuomenei.

Tikimasi, kad šis žygis pa
dės sustiprėti Italijos finan
sinei padėčiai.

Dar numatoma ir tolesnė 
finansinė parama Italijai.

Paryžius. — Sekmadienį 
Prancūzijoje praėjo balsavi
mai, per kuriuos buvo pasi
sakyta už naujos konstituci
jos projektą.

Konstitucija buvo priimta 
nedidele dauguma — persva
ra tebuvo milijono su viršum 
balsų.

Gana daug žmonių visai 
nebalsavo.

De Gaulle buvo įnešęs 
daug gyvumo į šį konstituci
jos balsavimą. Jis griežtai 
pasmerkė konstituciją ir 
prancūzus kvietė ją atmesti. 
Jis reikalavo, kad konstitu
cija suteiktų stipria valdžią 
prezidentui. Dabartiniam 
projekte visas svorio cent
ras yra parlamento rankose.

Už šią konstituciją ėjo vi
sos trys didžiosios partijos— 
liaudies respublikonai, socia
listai ir komunistai.

Nors de Gaulle savo min
ties nepravedė, bet jo padė
tis žymiai sustiprėjo, kadan-

Iš Lenkijoje esančių lietu- 
į tremtinių protarpiais 
eina laiškų. Juose nusi- 
Indžiama sunkia dalia, o 
(baigoj su visu paprastumu 
senovišku stiliumi paduo- 

įma: “Čia bus mūsų adre-

Jie rašo:
^Mes gyvename čia išsi- 
Įpstę, kas pas lenkų ūki
mą, kas dirba miškuose, 
is, iškeitęs paskutinį savo 
įabužį ant duonos kąsnio, 
ilkia nežinomo baisaus ry- 
įaus . . .
|‘Ir maisto klausimas bai- 
B. Daug motinų su mažais 
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I paliko Dievo valiai—api
mtas, išniekintas.
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E ką dar yra šiokių tokių 
Įęklių, ar kur nors užsidir- 
I Jokių UNRRA, jokių 
pidonųjų Kryžių mes neži- 
|ne, niekas mums pagelbos 
likos neištiesia.
gSvarbiausia — apsauga 
Ims reikalinga, kaip nors 
sprukti iš čia. Šiaip mes 
I tiek žūsime, jei ne nuo 
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k) E laiškų tenka sužinoti, 
x yra tokių Amerikos lie- 
|į ’ pų, kurie tiems savo gi- 

Bms kaip akmeniu metė, 
i jie kreipės pagelbos: 
važiuokit po rusais!
(ten jų laukia Sibiro ver-
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awark 5, N. J.

rooklyno vyskupijos sa
vastis “The Tablet” at- 
a didelį ir garbingą dar- 
savo skiltyse dažnai pri- 
Hamas ir gindamas Lie- 
įs laisvės bylą, 
askutiniame numery, 
ių 12 d., jis ištisai iš- 
isdino lietuvių Kunigų 
lybės kreipimąsi į prezi- 
ta Trumaną, kad būtų 
|si žygių Lietuvai ir ki- 
I Baltijos šalims grąžin- 
Bpriklausomybę.
|m pat numeryje yra į- 
įs ilgas pasikalbėjimas su 
LF pirm. kun. Dr. J. B. 
cium apie lietuvių trem- 
I padėtį ir jų šalpą.

Irespondencijų skyriuje 
Einia, kad Newarko lie-

Londonas. — Anglijos už
sienių reikalų ministerija tu
ri tekstus slaptų sutarčių, 
kurias 1939 metais Stalinas 
buvo sudaręs su naciais.

Apie tai atstovų rūmuose 
pranešė užsienių reikalų pa- 
sekretoris Mayhew.

Tų sutarčių turinio anglų 
valdžia nepranešė, bet iš ki
tų šaltinių tenka patirti, kad 
tai lietė Lenkijos padalinimą 
ir Baltijos valstybių užėmi
mą. Lenkija buvo sutarta pa
sidalinti pagal Narevo, Sano 
ir Vyslos upes.

Kaip aiškėja, Stalinas su 
Ribbentropu, kuris jau pa
kartas už tokias sutartis, bu
vo susišnekėjęs, kad rusų zo
na Baltijos valstybėse eis 
pagal šiaurinę Lietuvos sie
ną. Vadinasi, Lietuvą naciai 
iš pradžių buvo pasilikę sa
vo žiniai. Vėliau vokiečiai ir 
Lietuvą užleido rusams.

Kiek galima suprasti, ang
lai mano rastuosius slaptus 
vokiečių dokumentus pa
skelbti.

Visa ši istorija turi ir kitą 
ironišką pusę: Stalinas, Roo-

sevelto siūlymu, Lenkiją iš
dalino antru kartu Jaltos 
konferencijoje, gaudamas iš 
demokratų vadų tai, ką 
anksčiau buvo išsiderėjęs iš 
Hitlerio.

Kalgano Miestas 
Paimtas

Nankingas. — Čiangkaiše- 
ko kariuomenė iš Kinijos ko
munistų paėmė Kalganą, 
svarbią raudonųjų bazę.

Karo veiksmai Kinijoje to
liau eina, ir taikos galimu
mas ten labai menkas.

Numirė Generolas
Stillwell

San Francisco. — čion mi
rė generolas Stillwell, sulau
kęs 63 metų amžiaus.

Jis ypač išgarsėjo karo 
metu Burmoje.

Vėliau jis vadovavo ka
riuomenei Kinijoje ir po to 
dalyvavo mūšiuose Pacifike.

DOMISI KATALIKU KONGRESU

— Henry Wallace pakvies
tas “The New Republic” re
daktorium. Naują darbą jis 
pradės nuo gruodžio 16 d.

AMERIKOS LIETUVIU KATALIKU 
KONGRESO PROGRAMA

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas įvyksta spalių 
20 ir 21 dienomis New Yorke, “Pennsylvanijos” viešbuty, 
7th Avė. ir 32nd St.

Kongresą globoja J. Em. kardinolas Francis Spellman.
Pamaldos

Spalių 20 d., sekmadienį, kongreso proga įvyks iškil
mingos pamaldos Aušros Vartų bažnyčioje 10:45 vai. ryte.

Mišias laikys kun. Ign. Albavičius, pamokslą sakys ne
seniai iš Europos atvykęs kun. V. Karalevičius.

Pamaldose dalyvaus J. E. vyskupas Stephen Donahue, 
atstovaudamas kongreso globėją kardinolą Spellmaną.

Posėdžiai

Zagrebas. — Diktatoriaus 
Tito pastatytas teismas pa
smerkė Jugoslavijos prima
tą arkivyskupą Stepinacą 16 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Drauge buvo nuteista dar 
keliolika asmenų.

Teisme arkivyskupą ap
kaltino, kaip “liaudies prie
šą,” ir prikišo jam nebūtus 
nusikaltimus, pav., kad jis 
padėjęs jugoslavų fašistams, 
nors iš tikrųjų tie fašistų va
dai yra puolę arkivyskupą.

Jugoslavijos primato byla 
praėjo su visomis sovietinio 
teismo žymėmis.

Keturiolikai liudininkų ne
buvo leista liudyti už arki
vyskupą, o tie, kuriems buvo 
leista pasirodyti, buvo uja
mi kuo trumpiausiu laiku sa
vo liudijimą pareikšti.

Teismo salė buvo prigrūs
ta komunistų, kurie juokėsi 
ir tyčiojosi iš kaltinamųjų. 
Per visą teismo laiką nei tei
sėjai, nei pirmininkas neslė
pė, kad jiems teisybė maža 
terūpi.

Du advokatai pateikė įro
dymus, kad jugoslavai fašis
tai arkivyskupą laikė savo 
priešu. Jis dažnai viešuose 
pareiškimuose yra pasmer
kęs nacių žygius prieš žydui? 
ir kitus nekaltus žmones.

Gynėjai taip pat įrodė, kad 
dokumentai, kuriais buvo pa
remtas arkivyskupo kaltini
mas, buvo sufalsifikuoti.

Arkivyskupas yra auka 
tos kovos, kurią diktatorius 
Tito varo prieš tikėjimą ir 
demokratiją Jugoslavijoje. 
Maskvos pakalikas Tito nori 
likviduoti Katalikų Bažny
čią Jugoslavijoje ir jau yra 
išžudęs per 240 kunigų. Nuo 
šio naujųjų laikų budelio 
rankos jau išnaikinta apie 
300,000 anos šalies gyvento
ją

Vatikane buvo paskelbta 
ekskomunika visiems tiems 
katalikų kilmės žmonėms, 
kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie arkivyskupo Stepi- 
naco neteisingo teismo ir pa
smerkimo.

GOERINGAS KALĖJIME NUSINUODIJO
New Yorkas. — Susidomė

jimas Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kongresu, kuris įvyk-

tuvių veteranų postas imasi 
žygių per visą Ameriką su
organizuoti lietuvius vetera
nus.

Ta žinia verta platesnio 
dėmesio ir paramos, nes tin
kamai suorganizuoti lietuvių 
veteranų postai gali daug nu
lemti ne tik jų tarpusavio ge
rovei, bet ir visos lietuvių 
tautos labui.

Vyriausias respublikonų 
partijos komitetas Washing
tone pasisakė, kad jų parti
ja stovi už Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomy
bės grąžinimą.

Lietuvių visuomenė Ame
rikoje laukia tvirto žodžio 
tuo pat klausimu iš demo
kratų partijos vadovybės.

Tautų laisvės gynimas tu
ri būti kiekvieno amerikiečio 
reikalas.

sta New Yorke spalių 20 ir 
21 d., yra gyvas.

Nemaža žmonių rengiasi 
gausiai dalyvauti iš tolesnių 
vietų.

Waterburio, Conn, lietu
viai pranešė, kad iš ten atva
žiuos į kongresą du pilni au
tobusai.

Iš artesnių apylinkių ne
maža rengiasi New Yorką 
pasiekti traukiniais ar auto
mobiliais.

Taip pat jaučiamas gyvas 
susidomėjimas koncertu, ku
ris rengiamas spalių 20 d. 8 
vai. vakare “Pennsylvanijos” 
viešbuty kongreso proga.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai rengiasi gausiai su
eiti šin koncertan ir išgirsti 
gražių dainų, muzikos ir po
ezijos.

Iš tolesnių vietų gauta at
siliepimų, besidomint kon
certu ir žadant atsilankyti.

Pirmadienis, spalių 21 d. 
bus skirtas Federacijos at
stovų posėdžiams.

Kongreso posėdžiai bus pradėti “Pennsylvanijos” vieš
buty 2 vai. po pietų.

Posėdžiai yra vieši, ir juose kviečiami kuo gausiau da
lyvauti visi lietuviai katalikai.

Kalbas pasakys vyskupas Stephen Donahue, Lietuvos 
ministeris Washingtone P. Žadeikis, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. L. Šimutis, BALF pirm. kun. Dr. J. Končius, 
Kunigų Vienybės pirm. kun. P. Juras, iš Argentinos atvy
kęs žurnalistas K. Čibiras ir iš Europos atplaukęs inž. Br. 
Butginas.

Koncertas
Spalių 20 d. 8 vai. vakare “Pennsylvanijos” viešbuty 

rengiamas dainos ir muzikos koncertas.
Programą atliks operos dainininkė Polyna Stoska, pi

anistė Birutė Nasvytytė - Smetonienė, Angelų Karalienės ir 
Apreiškimo parapijų chorai. Savo kūrinių skaitys Marija 
Aukštaitė, J. Aistis - Aleksandravičius ir A. Vaičiulaitis. 
Chorams vadovauja Pr. Dulkė ir Ks. Strumskis.

Spalių 21 d.
Pirmadienį, spalių 21 d., 8:30 vai ryto Aušros Vartų 

bažnyčioje bus pamaldos už mirusius Federacijos narius.
Po pamaldų prasidės Federacijos posėdžiai, kuriuose 

dalyvaus draugijų įgalioti atstovai.
Posėdžiai eis “Pennsylvanijos” viešbuty.
Antradienį, spalių 22 d., yra numatyta maldininkų ke

lionė prie pirmos amerikietės šventosios, Motinos Cabrini, 
grabo New Yorke.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresą šaukia A.L.R.K. 
Federacija.

Nuernbergas.—Trečiadie
nis buvo paskirtas nusmerk- 
tiesiems nacių vadams pa
karti.

Iš viso jų buvo vienuolika, 
su Goeringu priešakyje.

Bet prieš pat bausmės į- 
vykdymą Goeringas prarijo 
nuodų, kurių buvo pasislė
pęs, ir mirė.

Nors visi pasmerktieji bu
vo kuo griežčiausiai saugo
jami, ir sargybiniai nuo jų 
dieną ir naktį nenuleisdavo 
akių, vienok Goeringui pasi
sekė apgauti sargybą.

Sargybinis Goeringo celė
je išgirdo kažkokius neįpras
tus garsus ir apie tai prane
šė viršininkui.

Įėjus į celę, Goeringas bu
vo rastas negyvas. Jis buvo 
nurijęs nuodų.

Kiti naciai susilaukė jiems 
teismo paskirtos bausmės — 
kartuvių.

Buvo tai niūri ir apsiniau
kus naktis, kai jiems atėjo 
atsiskaitymo valanda.

Išskyrus Rosenbergą, ku-

ris ligi galo išliko ateistu ir 
pagoniu, visi kiti priėmė pa
skutinius religinius patarna
vimus.

Pirmutinis mirties baus
mei buvo išvestas Hitlerio 
užsienių reikalų ministeris 
Ribbentropas, kuris su Sta
linu 1939 m. Maskvoje suta
rė pradėti karą, išsidalinti 
Lenkiją ir Baltijos šalis. 
Prieš mirdamas Ribbentro
pas pasakė: “Tesaugoja Die
vas Vokietiją.”

Paskutinis mirė Seyss-In- 
quartas, kuris naciams išda
vė Austriją.

Kiti pakartieji naciai buvo 
Sauckelis, Frankas, Streiche- 
ris, Kaltenbrunneris, Fric- 
kas, Rosenbergas ir du ka
riškiai — Jodlis ir Keitelis.

Tą pat naktį jų kūnai bu
vo išgabenti ir nežinomose 
vietose palaidoti.

Taip jie žuvo šlykščiausią 
mirtimi — kartuvėse, tuo 
drauge primindami, kad ir 
demokratijos turi korikų.
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Ražtus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PO TAIKOS KONFERENCIJOS
Taikos konferencija Paryžiuje baigta su niūriu jausmu ir su 

menkais laimėjimais.
Maži laimėjimai pasiekti dėl to, kad konferencija atsirėmė klai

dingais nuostatais. Versalio laikais buvo keliami tautų apsispren
dimo dėsniai, o Paryžiuje vienintelis lemiantis veiksnys buvo plika 
jėga. Mažesnės tautos buvo užuitos, jų balso, nors ir labai išmin
tingas jis bebūtų, didieji neklausė ir varė savo egoistinį lošimą, 
nepajėgdami nieko gero atnešti pasauliui.

Nieko šviesesnio nėra nė pačių didžiųjų šeimoje. Paryžiuje jie 
riejosi, kaip katės maiše, ir išvažiavo New Yorkan, vieni kitiems 
dantis rodydami.

Viso to priežastys daugiausia sukasi apie ankstesnes demo
kratijų klaidas ir apie rusų komunistų norą įsiviešpatauti pasau
lyje, nė pėdos nesitraukti iš ten, kur jie ginklu ar klasta įsibrovė.

Demokratijų klaidomis kelias nusėtas nuo Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo laikų, nuo tos valandos, kada Roose veltas ir Churchillis 
nusispiovė į Atlanto Čarterį ir keturias laisves, pradėję šlykščių 
nuolaidų politiką, už kurią šiandien milijonai žmonių turi atmokė
ti vergo jungu.

Sudarytos taikos sutartys, bet jos rusų neišveda iš Balkanų 
ir kitų žemių, kur jie kojas įkėlė.

Buvo tikėtasi, kad normalia tvarka einant, rusų kariuomenė 
išsikraustys iš Rumunijos ir Vengrijos, nes juk su tomis šalimis 
sudaromos taikos sutartys, ir jų gyvenimas turi pereiti į taikos 
meto sąlygas.

Bet po Paryžiaus taikos konferencijos rusai gauna teisę minė- 
tuos kraštuos sėdėti, kaip sėdėję. Mat, išsigalvota, kad ten jie pa
siliks išlaikyti susisiekimo linijoms su Austrija, kurioj okupacinės 
kariuomenės bus tol, kol sudarys taiką su šia šalimi. O rusai apie 
taikos sutartį su Austrija nė negalvoja, ir šį reikalą jie atidėlios 
kiek galima ilgiau, kad per tą laiką savo sovietinę tvarką galėtų 
įtvirtinti Balkanuose.

Išeina, kad maskvinėj diktatūroj nenustatytam laikui pasi
lieka Balkanų valstybės, tuo tarpu kai būtų turėję būti atvirkš
čiai: Stalinas su savo gaujomis turėtų pasitraukti ne tik iš Balka
nų, bet ir kitų Maskvos okupuotų kraštų.

Darydamas išvadą apie Balkanų šalis “The New York Times” 
spalių 14 d. rašė: “Piliečių daugumos atžvilgiu, sustatytos sutar- 
tesjjggarantuoja nei taikos, nei laisvės, nei saugumo Vengrijai, 
Komunijai ir Bulgarijai. Tos sutartys jas paliks kaip buvusias . . . 
Panslaviškas antplūdis tepakeitė vokiškąjį Drang Nach Osten.”

Paryžiaus taikos konferencija išsiskirstė nedavus nei tikros 
taikos, nei teisingumo, lygiai nepajėgus galutinai išspręsti didžiųjų 
problemų, kaip Dunojaus upe plaukiojimo, Triesto srities tikros 
ateities, mažumų padėties, patvarių ekonominių pagrindų sutei
kimo tautoms atsigauti. Išsiskirstė neatsižvelgus į tautų ir žmo
nių troškimą gyventi laisvėj ir tikrume, nieko gero nepadarius 
saugumui sustiprinti pasaulyje.

Konferencijos dalyviams išvažinė jus, liekasi toks įspūdis: ga
lingieji ten manievravo dėl vietų, iš kurių geriau galėtų šokti vie
ni kitiems už gerklių, patogiai valandai atėjus. Net pačios konfe
rencijos salėj keliais atvejais buvo grūmota karu, — ir toki gra
sinimai buvo tarti rusų ar jų pakalikų. Ne veltui pats Stalinas mo
ko, kad taikos derybos ir konferencijos tėra manievravimas ir pa
siruošimas naujam ginkluotam konfliktui. R.

SIBILES KNYGOS
Trys šios žemės kryžiui vinys . . . 
Audrai — žaibas ir griaustinis, 
Ir sparnai — laisvam ereliui . . . 
Tamsūs toliai žemės keliui, 
Žemės laisvei — saitai, pančiai . . . 
Neseikėtas saikas — kančiai ...
Taip nuo pat praamžių ryto 
Amžių knygoj surašyta — 
Ir iš šios mįslingos knygos 
Gieda dainiaus kanklių stygos, 
Kur jo psalmė įsipynė 
Į visatos sutartinę . . .
Dar sibilės raštas skiria
Vargo kraičiui skiautę irią, 
Silpnai bitei — tuščią korį, 
žmogui — širdį daugianorę 
Ir ne tiek lūkėto grūdo, 
Kiek sėjėjas pats panūdo . . .
Ir toliau uoli senutė
Skaito žiedus, seiki piūtę — 
Jos bemiegės akys mato 
Visą amžių tamsų ratą 
Ir ranka jos sausagyslė 
žymi gyvio didžią mįslę . . .

Jurgis Baltrušaitis.

ROCHESTERIO PARAPIJOS SUKAKTIS
Spalių 20 d. rengiamas lietu-1 tino kun. Juozą Kasakaitį. Prie 

vių parapijos įkūrimo 40 metų jo pastatyta šv. Jurgio bažny- 
sukakties paminėjimas.

Minėjimo programa yra to
kia.

Sekmadienį, spalių 20 d., 11

KUN. JONAS BAKŠYS

Respublikonų Liet.
Komitetas

FEDERACIJAI SUKAKO 40 METŲ
DIDYSIS L. K. KONGRESAS SUKAKČIAI MINĖTI

Prie didžiųjų ir kilnųjų Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kongre
so tikslų prisideda dar vienas 
svarbus reikalas — minėti A.L.. 
R.K. Federacijos įsisteigimo 40 
metų sukaktį.

Jau paskelbtas Lietuvių Ka
talikų Kpngreso pagrindinis 
tikslas yra: stipriau suorgani
zuoti lietuvių katalikų veiklą 
Lietuvai laisvinti, religinėms ir 
tautinėms brangenybėms išlai
kyti ir išjudinti visą mūsų vi
suomenę koordinuotai ir vienin
gai dirbti visus tuos darbus, ku
riuos dirbti mus šaukia Dievas 
ir Tėvynė.

Lietuvių Katalikų Federacija 
tais visais darbais ir reikalais, 
kiek tik išgalėdama, rūpinosi 
per keturiasdešimt metų. Todėl 
kaip tik ir pritiko šiemet su
šaukti kongresą ir paminėti jos 
garbingą sukaktį.

Kongreso išvakarėse nebus 
pro šalį mesti vieną kitą žvilgs
nį į A.L.R.K.F. darbais turtingą 
praeitį.

Keli istorijos bruožai
A.L.R.K.F. įsisteigė 1906 m. 

balandžio 17 ir 18 d.d., Wilkes 
Barre, Pa. specialiai sušaukta
me Amerikos lietuvių katalikų 
kongrese, kuriame dalyvavo 
draugijų atstovai iš 32 kolonijų. 
Pažymėtina, kad organizacijos 
tikslas ir dabar tebėra toks pat, 
koks buvo nustatytas pirmame 
kongrese: rūpintis švietimu, gel
bėti, steigti ir palaikyti mokyk
las, platinti spaudą, šelpti Lie- j

tuvą. Šiuos visus reikalus pir
mame kongrese plačiai nušvie
tė turiningais referatais kun. 
Dr. A. Staniukynas, kun. A. 
Kaupas, kun. A. Milukas, kun. 
P. Pautienius, P. J. Sutkus, J. 
Pranaičiūtė, kun. K. Urbonavi
čius, J. Jonaitis.

Savo užsibrėžtiems tikslams 
Federacija pasiliko ištikima vi
sais laikais. Tuoj po pirmojo 
kongreso buvo paruoštas ir kur 
reikia pasiųstas memorandumas 
reikalaujant atskirti Suvalkiją 
nuo planuojamos atstatyti auto
nominės Lenkijos.

A.L.R.K.F. darbai
Anais laikais nedaug tebuvo 

lietuvių parapijų, o lietuvių mo
kyklų visai nebūta. Todėl Fede
racijos vyriausias rūpestis buvo 
— skatinti savo tautiečius orga
nizuotis į parapijas, steigti lietu
vių mokyklas. Palengvinti mo
kyklų steigimui ir išlaikymui, 
kun. A. Staniukynas aukojosi 
įsteigti seserų vienuolių kongre
gaciją, kuri mūsų mokykloms 
mokytojas ruoštų. Pirmoji įsi
steigė šv. Kazimiero seserų kon
gregacija; ja pasekė kitos. Taip 
šiandien ir-lietuvių parapijų tu
rime daug, ir mokyklos (pra
džios, vidurinės ir kunigų semi
narija) veikia, ir mokytojų joms 
netrūksta.

Kovoja dėl Lietuvos laisvės
Didelį vaidmenį A.L.R.K.F. 

suvaidino pirmojo pasaulio ka
ro metu ir tuoj po karo. Jos ini-

ciatyva ir rūpesčiu buvo suor
ganizuotas Tautos Fondas, su
rinkęs Lietuvai šelpti ir jai ne
priklausomybę iškovoti apie 
700,000 dolerių. Šis fondas ir 
nuo karo nukentėjusius lietu
vius šelpė, ir tremtinių mokyk
las bei vaikų prieglaudas išlai
kė, ir lietuvių informacijų biu
rus tiek Europoj, tiek Amerikoj 
finansavo, ir įvairioms delegaci
joms tautos reikalais lėšas pa
rūpino, visą propagandos darbą 
palaikė, ir net Lietuvos delega
cijos į taikos konferenciją Pary
žiuje lėšas padengė. Tuo būdu ir 
šalpos srityje, ir kovose dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės Federacijos įsteigtas Tautos 
Fondas nepaprastai daug nusi
pelnė.

Šalia Tautos Fondo, Federaci
jos rūpesčiu, buvo suorganizuo
ta Amerikos Lietuvių Taryba. 
Ji dirbo išimtinai tuos darbus, 
kurie turėjo ryšį su Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at- 
steigimu. Ji siuntė delegacijas 
į Europą, išgavo pasimatymą su 
prezidentu Wilsonu, įsteigė ir iš
laikė informacijų biurą Wash
ingtone, vėliau perėjusį abiejų 
tarybų (katalikų ir tautininkų) 
Egzekutyvinio Komiteto žinion.

Federacija buvo suorganiza
vusi prie Tautos Fondo svarbią 
sekciją — Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjus, kurie surin
ko daug rūbų ir 39,000 dol. pi
nigais Lietuvos vargšams su
šelpti.

Baras kultūros dirvoje
Šią vasarą besilankąs Ameri

koje vyskupas P. Būčys, dėko
damas A.L.R.K.F. už nudirbtus 
darbus Lietuvos gerovei, ypatin
gai stipriai pabrėžė dėkingumą 
už suteiktą paramą katalikų in
teligentų Lietuvai paruošti. 
Šiam tikslui yra išleista iš Tau
tos Fondo ir apskritai iš Fede
racijos apie $100,000.00.

Paminėtinas ir savo laiku vei
kęs prie Federacijos Tautos iž
das.

A.L.R.K.F. tiksluose buvo 
svarbus punktas — įsteigti lie
tuvių bernaičių kolegiją Ameri
koje. Tam reikalui buvo sudary
ta speciali komisija ir suorgani
zuotas fondas. Tiesa, tai nebuvo 
stipri pradžia, tačiau buvo geras 
padrąsinimas tėvams marijo
nams imtis iniciatyvos steigti 
kolegiją, nes organizuotos vi
suomenės parama buvo užtik
rinta.

Organizacijos ir spauda
Federacija nėra be nuopelnų 

organizuojant lietuvaites į Mo
terų Sąjungą, jaunimą į L. Vy
čius, darbininkus — į L. D. S. 
Netenka užmiršti ir to fakto, 
kad ir “Draugą” įsteigė tie pa
tys garbingieji pionieriai, kurie 
prieš keturiasdešimtį metų su
organizavo A.L.R.K. Federaciją. 
“Draugas” gi yra lyg ir tėvas 
visų kitų mūsų, Amerikos lietu
vių katalikų laikraščių

Trumpame straipsny sunku 
yra suminėti visus plačiu mastu 
veikusios organizacijos darbus. 
Daug sielotasi dėl pavergtojo 
Vilniaus, dėl demokratinės san
tvarkos grąžinimo Lietuvoje, dėl 
visos eilės kitų religinių ir tau
tinių reikalų.

Dabartis ir ateities 
perspektyvos

Antrojo pasaulio karo metu 
Federacija taip pat buvo pirmo
ji, kuri puolėsi į įvairius darbus

Lietuvai gelbėti. Ji pirmoji pra
dėjo šalpos darbą, ji pirmoji 
ėmėsi iniciatyvos sunjungti vi
sas lietuvių patriotines grupes ir 
organizacijas, kad bendromis jė
gomis padėjus Lietuvos žmo
nėms iškovoti šventas teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Dar prieš susidarant Ame
rikos Lietuvių Tarybai, ji gana 
platų darbą tautai gelbėti išva
rė, įsteigdama Lietuvai Gelbėti 
Fondą ir Kultūrinį Institutą, 
garsinusį Lietuvos vardą kita
taučių tarpe, mokslininkų ir po
litikų sferose.

Iš šių kelių čia suminėtų fak
tų matome, kad A.L.R.K.F. per 
40 metų dirbdama, svarbų vaid
menį suvaidino lietuvių religi
niame ir tautiniame bei visuo
meniniame gyvenime. Nemažes
nis yra jos vaidmuo ir dabar. 
Nesumažės jis ir ateityje.

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
įvykstančio spalių mėn. 20 ir 21 
d.d. New Yorke, vienas iš svar
biųjų tikslų bus ne tik paminė
ti A.L.R.K.F. garbingą sukaktį, 
bet dar labiau sustiprinti jos 
veiklą.

Leonardas šimutis, 
A.L.R.K.F. sekr.

Siuntiniai Danijos 
Lietuviams

Lietuvių Komitetas Danijoje 
šiomis dienomis pranešė, kad 
šių metų kovo mėnesį pasiųsti 
jiems Amerikos lietuvių suau
koti drabužiai gauti ir jau išda
linti lietuviams tremtiniams Da
nijoje. Kadangi pirmasis siunti
nys buvo nedidelis, tai ne vi
siems tremtiniams teko. Aprū
pinta apie 400 žmonių. Pilniau 
aprūpinti invalidai, vaikučiai ir 
kurie daugiausia buvo rūbų rei
kalingi.

Drabužių išdalinimą prižiūrė
jo pačių tremtinių išrinkta spe
ciali komisija iš penkių žmonių. 
Ši komisija drabužius priėmė, 
juos surūšiavo, suskaitė ir iš
dalino. Kiekvienas asmuo gavęs 
drabužių turėjo pasirašyti kiek 
ir ko gavo.

Liepos 29 d. iš New Yorko iš
ėjo dar vienas drabužių ir kitų 
daiktų siuntinys, kuris Danijoje 
gautas rugsėjo 9 d. šiame siun
tinyje buvo 10,385 svarai dra
bužių ir vilnų, 1,890 sv. avaly
nės, žaislų ir kitų daiktų ir 2,- 
234 sv. mokykloms reikmenų ir 
knygų.

Iš šios siuntos bus aprūpinti 
lietuviai ne tik stovyklose, bet ir 
gyvenantieji už stovyklos ribų. 
Ta proga komitetas praneša, 
kad 10 maišų (belų) drabužių 
ir dvi dėžės avalynės buvo pa
liktos Kopenhagoje, kur bus iš
dalinti ten gyvenantiems lietu
viams, visa likusi siuntos dalis 
nugabenta į lietuvių stovyklą 
šiaurės Danijoje ir ten dabar 
skirstoma ir dalinama propor
cingai visiems lietuviams.

Po siuntos išdalinimo komite
tas praneš, ko dar trūksta Da
nijos lietuviams.

Už gautus rūbus ir visus kitus 
daiktus lietuviai Danijoje nuo
širdžiai dėkoja ir tikisi/ kad 
Amerikos lietuviai ir ateityje jų 
neužmirš. Ypač dėkoja vaiku
čiai, kuriems labai buvo reika
lingi mokykloms reikmenys.

ji

vai. ryte bus iškilmingos mišios, 
dalyvaujant visoms lietuvių vy
rų ir moterų draugijoms. Pa
mokslą sakys svečias iš Lietu
vos — kun. J. čekavičius.

6 vai. vakare įvyksta didelis 
bankietas parapijos svetainėje.

Tikietas po $1.50.
Parapijos istorija

Kiek teko patirti, čion pirmie- 
lietuviai pasirodė apie 1882

metus. Jų buvo tik apie 4 ar 5 
šeimynos ir apie 20 ar 30 pavie
nių. žymesnis lietuvių skaičius 
čion atvyko apie 1904 ir 1906 
metus dėka korespondencijų 
“Saulėj” ir “Katalike,” kurias 
dažnai man tekdavo parašyti.

Esant čion mažam lietuvių 
skaičiui, dvasinius jų reikalus 
aprūpindavo atvykęs iš Albany, 
N. Y. kun. Moleikaitis.

1905 metais keletas rimtų lie
tuvių sumanė parsikviesti kuni
gą velykinėms išpažintims. Ta 
proga kilo mintis, kad lietuviai 
suorganizuotų draugiją. Taip ir 
įvyko. Balandžio 2 d. buvo su
organizuota šv. Petro ir Povilo 
draugija. Pirmajam susirinkime 
įsirašė 28 nariai.

Pirmoji valdyba: pirm. Juozas 
Vizbaras, rašt. Juozas Rickis, 
iždin. Adomas Butrimas.

Per pusantrų metų draugija 
išaugo į 150 narių, o šiandien ji 
turi apie 21,000 dol. kapitalo. 
Narių yra apie 220. Per 40 me
tų ši draugija aukų šv. Jurgio 
parapijai davė iš viso $4,030.80.

1906 m. rugsėjo 9 d. draugi
jos susirinkime buvo Ad. Butri
mo pasiūlyta organizuoti lietu
višką parapiją. Siūlymas buvo 
priimtas. Išrinktas komitetas 
padaryti plakatams ir šaukti 
Rochesterio lietuvių katalikų 
susirinkimui spalių 14 d.

Susirinkimas buvo gausus. 
Visi pritarė steigti parapiją.

Tokia buvo pradžia lietuviš
kos šv. Jurgio parapijos.

Velykinių išpažinčių išklausy
ti čion buvo šie kunigai: K. Ur
bonavičius, Gricius, J. Židanavi- 
čius ir Jonas Kasakaitis.

Iš pradžių parapijos narių su
sirašė 140. Pirmas parapijos ko
mitetas buvo toks: pirm. VI. 
Stankevičius, rašt. J. Rickis, ižd. 
Ant. Stucka, iždo prižiūrėtojai: 
Ad. Butrimas ir Ad. Norkevi
čius. Ši valdyba buvo išrinkta 
spalių 14 d.

Pirmieji kolektoriai, kurie tu
rėjo pereiti visą Rochesterio lie
tuvių koloniją, buvo Ad. Butri
mas ir J. Rickis. Antrieji buvo 
J. Bubnis ir J. Rickis.

1907 m. liepos mėn. per para
pijos susirinkimą buvo nutarta 
pirkti 6 sklypus prie Dudley St. 
už 3,000 dol. būsimai lietuvių šv. 
Jurgio bažnyčiai. Vėliau betgi 
buvo apsigalvota pirkti prie 
Hudson Ave., kur ir dabar yra 
šv. Jurgio bažnyčia, klebonija 
ir mokykla su svetaine.

Šiuo laiku parapijos nuosavy
bė vertinama apie 175,000 dol. 
Skolos yra nepilnai 7,000 dol. ir 
per 2 metus tikimasi išmokėti.

Kunigai
Apie 1907 metus čion darba

vosi kun. Vincas Vizgirda; tvar
kė parapijos reikalus, kolektavo 
po lietuvius parapijai ir gaivino 
naują ir silpnutę parapiją.

Vėliau atvyko 
Krasnickas. Buvo 
bavosi, kolektavo 
parapijiečius.

1910 metais Rochesterio vys
kupas Thomas F. Hickey įšven-

čia ir pašventinta 1910 m. gruo
džio men.

Vėliau, apie 1925 metus, pa
statyta puiki klebonija ir nu
pirkta daugiau žemes prie Hud
son Ave., Dudley St. ir Weeger 
St. Kun. Juozas Kasakaitis čion 
išbuvo lygiai 20 metų. Jo nu
veiktų darbų negalima niekad 
užmiršti. Jo aukos parapijai sie
kia apie 4,000 dol. Jam mirus 
1930 m. balandžio 23 d., čion 
sėkmingai klebonauja kun. Jo
nas Bakšys, o vikaras yra Pra
nas Valiukevičius.

Kun. J. Bakšio rūpesniu pa
statyta puiki ir praktiška 
nyčia, pašventinta 1935 m. 
piūčio mėn. Apie 1947 m. 
sėjo mėn. laukiama naujų 
gonų.

Dabartiniai trustistai yra J. 
Levicką ir Stasys Kazakevičius.

Praeity didesni parapijos dar
buotojai ir kolektoriai buvo: 
pirmieji parapijos trustistai VI. 
Stankevičius ir Martynas Stuc- 
ka; vėlesni — Pr. šūkis, St. Pla- 
takis ir keletas kitų. Kolektoriai 
daug pasidarbavę buvo: Sima- 
nas ii' Juozas Mocejūnai, M. 
Senkus, J. Braknis, V. Barila, 
V. Žilinskas, Mikas žemaitis, 
Ant. Baranauskas, M. Ventis, 
And. Grybauskas, Pranas ir 
Adomas Degutis, 
Dom. Rovas, P. 
maškevičius, J. 
Kairys, Vincas 
V. Danilevičius, 
čius, P. Pikūnas ir P. Krajeris.

Visiems kuo norint prisidėju- 
siems prie parapijos, ar darbu 
ar aukomis, tariame širdingą 
ačiū, o už mirusius tariame: 
“Amžiną atilsį duok jiems, Vieš
patie.”

baž- 
rug- 
rug- 
var-

Pranas
J. Saunoris, 

Gudelis, J. Ta- 
Novikas, Ignas 
Butrimavičius, 

K. Andruškevi-

Tretininkij 
Konferencija

Aras.

šv.

Spalių 12 d. Washingtone Re 
publican National Committe 
patalpose įvyko lietuvių delegs KILOJAM J 
cijos pasitarimai su vyriausi •' 
respublikonų partijos valdyba,

Lietuvius šiam pasitarimi 
sukvietė partijos komiteto pii
mininkas Carroll Reece. LietuL# dieną, po pamaldų 
vių grupę sudarė: adv. A. Olis Ugionių bendrų pusry- 
Chicagos, inž. P. žiūrįs iš Clev|įavosi pradėti seimą, 
lando, W. Kvetkus iš Wilki

-------------- <
Rašo kun.

ir svečiai rinkosi į 
Barre, Dr. M. Vinikas iš Ne|,s p]ačiosios Ameri- 
Yorko,- J. Tysliava,^ V. Tyslia^ margumas.

T'"™” galėjai matyti 
hodančių mergaičių. 
Nelėj daugumoj. Phi- 

; Šaulytė ir Balčaity- 
hniausios atstovės, jei

Antroji Conn, valstijos 
Pranciškaus mylėtojų ir treti
ninkų konferencija, globojant 

jkleb. kun. M. Pankui, įvyksta 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
spalių 27 dieną, šv. Andriejaus 
parapijoje, New Britain, Conn.

Konferencijos programa
1 vai. — šv. Andriejaus par. 

salėje — Ansonijos, Bridgepor- 
to, Hartfordo, New Britaino, 
New Haveno ir Waterburio tre
tininkų kongregacijų tarybų po
sėdis.

3 vai. — šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje — pamokslas, iškil
mingas įžadų atnaujinimas, mal
dos, giesmės ir generalė absoliu
cija.

4 vai. — šv. Andriejaus par. 
salėje — kun. Dr. Viktoro Gi
džiūno, O.F.M. paskaita: “Šių 
Dienų Tretininkų Uždaviniai 
Pagal Popiežiaus Pijaus XII Nu
rodymus” ir kun. Justino Vaš- 
kio, O.F.M. trumpas referatas: 
“Trečiasis Ordinas Ir Taika.” 
Paklausimai, maldos ir užbaiga.

Prieš konferenciją, spalių 23 
iki 27 d., bus tretininkų rekolek
cijos. Pamokslai rytais — 9 vai., 
vakarais — 7:30 vai.

Konferencijoje dalyvaus ku
nigai klebonai, asistentai, šv. 
Pranciškaus mylėtojai ir treti
ninkai iš Ansonijos, Bridgepor- 
to, Hartfordo, New Britaino, 
New Haveno ir Waterburio.

vienė iš Brooklyno, Jonas Vai; 
tis iš Brooklyno, kun. J. Balk 
nas iš Maspeth, L. I., adv. š; 
na iš Bostono ir adv. W. Lauk; 
tis iš Baltimorės.

Kongreso atstovas Clarenl' 
Browne atidarė susirinkimą, pi 
aiškindamas reikalą turėti lieti 
vių sekciją respublikonų pan 
jos nacionaliniame komitei 
Komiteto pirmininkas Carrj 
Reece trumpai kalbėjo apie pa 
tijos užsimojimus ateinančius 
rinkimuose ir kaip lietuviai gi 
prisidėti. Iš lietuvių tarė žoi 
adv. A. Olis, W. Kvetkus, ad 
W. Laukaitis, kun. Balkūn| 
adv. Šalna, Dr. Vinikas, 
žiūrįs.

Visų buvo viena mintis’ 1 
rinkimuose lietuviai privalo 1 
suoti už respublikonų sąr< 
kadangi tik respublikonų pa 
ja yra griežtai nusistačiusi p: 
komunistus, prieš komunizmd 
taką, ir todėl lietuvių tautiį 
kovoj dėl savo gyvybės dėl i] 
tuvos nepriklausomybės ats 
tymo respublikonų partija sa 
aiškia politika ir griežta antil 
monistine akcija yra lietuviai 
priimtiniausia.

Čia pat visas būrys nusitrf 
kė paveikslą. Taipgi į plokšu 
įkalbėjo lietuvišką kalbą i 
Kvetkus ir adv. A. Olis. Angį 
kai įkalbėjo partijos pasisaj 
mą Carroll Reece.

Lietuvių delegacija buvo I 
vaišinta pietumis Parrot res 
rane. Pietų metu ilgesnę ka 
pasakė senatorius John A. | 
naher, kuris tvirtino, kad F. 
Rooseveltas Teherane Liet 
atidavė sovietams, kaip ir c 
giau nusileidimų yra jiems i 
daręs. Tik respublikoniškas k 
gresas gali tas klaidas atitaiS 
Carroll Reece vėl pakartojo 
te pareikštą A. Olio paskyr 
lietuvių respublikonų nacioi 
nio komiteto pirmininku. ’ 
nariai bus kolonijų liet, resį 1 dvasios vedami, ir 
likonų komitetų pirmini! vytiškai nuotai-
Lietuvių komitetas veiks ne * labai naudin-
šiems rinkimams, bet ir j
metų rinkimams. Dar kai
kongr. Clarence Willard, į -tyh ryšius su lietu- 
Kvetkus, kun. Balkūnas ir 1 M

Lietuviai išsiskirstė 3:301 
p.p., pasiryžę stoti į rimtą ■ 
bą laimėti daugiau lietuvi 
draugų kongrese. Įkalbėtą p 
štelę lietuviai išgirs per viet 
radijo stotis visose koloni; ==■

Vincas Jurai T E L
TREMTINIŲ MOKYKLOS '.Į*010 PR0GRAMA 

v____ į HOpm Sežt 8:00 p.m.
Direktorius 
INAS DURAS

ii

bi

kun. Juozas 
neilgai; dar- 
ir surašinėjo

h vyčių veteranai ir 
hi taip pat uoliai da- 
he. Niekam nereikia 
L pirmasis seimo daly- 
hdų įkūrėjas Norkū- 
hėiau už visus vaikš- 
hę, šnekino visus pa- 
;2D0 dalyvius. Juk jis 
[įleidęs nė vieno sei- 
tao apleisti, kol gyvas 
ji ir vytiškai nusitei- 
j kitas vyčių vetera- 
Zaromskis, iš Chica-

k nuotaika prieš sei- 
knt atrodė labai pa- 

. galėjai matyti, kad 
k vilties, pasiryžimo, 
aaaukoję jaunuoliai 
hi mūsų lietuviško 
grikonišką jaunimą 
»va ir jų veikimo

kiaušiai patenkintas 
Razvadauskas, nepa- 

kčių vadas, taip su

ras vyčius per sun- 
į gyvavimo dienas. 
Lalėjo lengviau atsi- 
Įfo šio seimo ir jam 
į palengvės.
k maloniai nusiteikę 
saro suvažiavimą.
iašytė, vietinės kuo- 
2ga vicepirmininkė, 
šuo dalyvius pradė- 
ii su malonumu lin- 
3 veikti ir linksmin- 
3 aplinkoj.
g centro pirminin- 
iazvadauskas pradėti 
avo draugiškame žo- 
kad visi čia atvyko

š visuomet stengiasi 
ai jie yra lietuviai

xkarinis seimas pra- 
dant Amerikos, Lie
pi himnus.
lą daugumas daly-

Visose tremtinių mokyl 
Vakarų Europoje šiomis di 
mis prasidėjo naujieji mofillompson Street 
metai.

Šie metai pradėti su stij 
nėmis ir organizuotesnėmis 
gomis. Taip pat ir mokiniai, 
leidę keletą savaičių atostogf?2r 4110 
stoja darban su naujomis 
mis.

Wla, Pa. 
2Mte: Regent 2937

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina......
Bern. Brazdžionis: Svetimi Kalnai. Eilės.....................
J. Aistis: Be Tėvynės Brangios. Eilės...........................
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina 
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

A characterization ........................
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation.....................
Kim. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi..... 1
Nekaltai Pradėtosios Šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija

Iliustruota. Kaina......................................
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?............
Graudūs Verksmai ..................................................................
Maldos Apaštalavimas ............................................................
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom....................
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania 
Maldaknygė ir bažnytinių pamaldų vadovėlis......................
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais.......
Ramybės šaltinis. Maldaknygė. 544 pusi.
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui, 

fortepionui pritariant. Muzika J. P. žemaičio ....
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

“AMERIKA”
222 South 9th Street

«J. Roman
Suskas)
UDOTUVIŲ
^TORIUS

Vernon St.,

'jojimo įstaiga. Dl- 
įoplyčia, erdvi sale. 

*1 slėnis sutelkiama 
takvynf

Kreipkitės 
Ir naktj

JONAS ]
’•vis Graboriu

•U. VERNON ST., F

$1.25 ir Richmond g
WHOLESALE

Savininkai Lietuvi 

perkame čia —i‘ WAMB CL
Brooklyn 11, str<
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VAŽIUOJAM Į VYČIŲ SEIMĄ LANKĖSI PRANCIŠKONŲ 
PROVINCIJOLAS

Rašo kun. St. Raila

| KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
1__________________________

Newark, N. J

Chicagos.im.H 
lando, W. įl 
Barre, Dr.ĮĮ J 

jNvui. u v- Y0rk0 j -pJj 
vra Pra- . .wene isBnxfrJ 

tis iš BrookkirJ 
iešmu pa-1 .. ,,
tiška baž- 
>5 m. rug- 
7 m. rug- 
laujų var-

na iš Bostono it J 
tis iš Baltinafe I

Kongreso < ; I 
Brome atidai? J 

tai yra J. aiskindamasi^l 

izakevičius.
•apijos dar- 
iriai buvo: Komiteto p^| 

ustistai VI.
tynas Stuc- 
kis, St Pla-
Kolektoriai 

juvo: Simą- ; 
cejūnai, M. 
, V. Barila, 
is Žemaitis,

M. Ventis, 
Pranas ir

J. Saunoris, . 
udelis, J. Ta- 
ovikas, Ignas 
lutrimavičius, 
. Andruškevi- 

■ P. Krajeris.
rint prisidėju- 
jos, ar darbu

vių sekciją

t Rugsėjo 20 dieną, po pamaldų 
F tikrai malonių bendrų pusry- 
ių, visi rikiavosi pradėti seimą, 
į Atstovai ir svečiai rinkosi į 
alę iš visos plačiosios Ameri
kos. Dalyvių didelis margumas. 
Jet daugiau galėjai matyti 
iuošniai atrodančių mergaičių. 
Šaunieji didelėj daugumoj. Phi- 
Įįdelphijos Šaulytė ir Balčaity- 
| buvo jauniausios atstovės, jei 
feklystu.
| Kai kurie vyčių veteranai ir 
tarbės nariai taip pat uoliai da
lyvavo seime. Niekam nereikia 
akyli, kad pirmasis seimo daly
tis buvo vyčių įkūrėjas Norkū
nas. Jis anksčiau už visus vaikš- 
Įnėjo po salę, šnekino visus pa- 
įstamus seimo dalyvius. Juk jis 
far nėra apleidęs nė vieno šei
rio ir nemano apleisti, kol gyvas 
Jis. Jaunai ir vytiškai nusitei
gs buvo ir kitas vyčių vetera-

Reece tremtį.I 
įtijos užamoib.| 

. rinkimuose i J 
prisidėti. E I 
adv. A.0M.1 
W. Laukaitį J 
adv. Šalna, k 
žiūris.

Visų toad
į, rinkimuoseic-.|»^-TC~^arornskis, iš Chica- 

suoti už w

ja yra griežėj 
komunistus. įe| 
taką, ir to® į] 
kovoj dėlsd 
tuvos 
tymo resįfe

iame širdingą 
įsius tariame: ^1
ok jiems, Vieš-

Čia pat ve 
kė pavadą Į 
įkalbėjo ferJ 

Kvetkus irs?

Aras.
---------------------------

rinkų 
encija

įstatymus, ir visados stengsimės 
padėti savo nariams.

Visi New Jersey veteranai ra
ginami stoti mūsų postan.

Kadangi nėra visai šaliai ben
dros lietuvių veteranų grupės, 
mes priėmėm rezoliuciją, kad 
būtų suorganizuoti lietuviai ve
teranai Jungtinėse Valstybėse.

Buvo išrinktas komitetas su
sisiekti su kitų valstijų vetera
nais lietuviais. I komitetą įeina 
pirm. A. Vaškevičius, J. Stukas 
ir J. Arlovas.

Kitų valstijų veteranai ragi
nami susižinoti su pirm. A. Vaš
kevičium (A. V. Washkevich, 61 
Napoleon St., Newark, N. J.). 
Bus daroma žygių sušaukti vi
so krašto lietuvių veteranų su
važiavimą. V.

4 d. numeryje įsidėjo platų ap
rašymą pasikalbėjimo su kun. 
V. Karalevičium, neseniai atvy
kusiu iš Europos ir Lietuvoj 
pergyvenusiu tiek rusų, tiek vo
kiečių okupacijas.

Kun. V. Karalevičius nuodug
niai papasakojo apie gyvenimą 
ir ypač religinę padėtį per rusų 
okupaciją, apie pasibaisėtinus 
žmonių išvežimus. Jis pabrėžė 
vokiečių okupacijos žiaurumus 
ir kokius “balsavimus” dabar 
rusai vykdo Lietuvoje.

Tai labai vertingas Lietuvos 
kančių kelio nušvietimas.

Tame pat laikraščio numery 
įdėtas kun. V. Karalevičiaus pa
veikslas su kun. M. Kemėžiu ir 
kun. Gilbert Mai.

statyti didelę mūrinę bažnyčią, 
susidūrė su piniginiais trūku
mais, susirgo ir pasitraukė, pa
likdamas $31,000.00 skolos.

Kun. Edvardas Budravičius 
klebonavo 
bažnyčiai 
bažnyčios 
skolos.

Kun. Juozas Zablockis klebo-

Trejybčs Lietu viii Parapijos Ne
warke Auksinis Jubiliejus 

lių 27 d., 1946 m.
Spa-

iki 1921 m., uždėjo 
bokštus ir nebaigęs 
paliko virš $100,000

Spalių 11 d. Philadelphijoje 
lankėsi visų lietuvių pranciško
nų provincijolas Amerikoje kun. 
Justinas Vaškys. Jis vyko iš 
Washingtono, kur dalyvavo vi
sos Amerikos pranciškonų pro
vincijolų susivažiavime.

Lietuvių pranciškonų provin
ciją aplankys generolas spalių 
21 dieną. Tai bus istorinis įvy
kis, kai lietuvius lankys vyriau
sias pranciškonų vadas.

Parapijos istorija
1894 m. gegužės 30 d. didoka 

lietuvių grupė ir šv. Jurgio dr-

vių pergyveno, giedodami him
nus, bet man skrido per galvą 
šimtai minčių. Giedant Ameri
kos himną jaučiau tą didelę lai
mę būti tokioj šalyje, kur tiek 
daug laisvės, gerumo ir malo
numų.

Jautriai pergyvenau giedant 
Lietuvos himną. Kiek daug lie
tuviško jaunimo šiandien nebe
gali savo jausmų ir meilės iš
reikšti tėvynei Lietuvai!

Vyčių himną giedant džiau
giaus, kad tiek kilnaus jaunimo 
ir šiandien pasiryžta gyventi, 
dirbti ir aukotis už doro, kata
likiško ir lietuviškai amerikoniš
ko gyvenimo paveikslą. Tikiu, 
kad jie nuoširdžiai kartojo “Ei, 
vyčiai, gyvenam Tautai ir Baž
nyčiai.” O šiandien ta lietuvių 
tauta, iš kurios ir visi seimo da
lyviai kilę, tiek daug pagelbos, 
užuojautos ir rimto darbo lau
kia iš laisvųjų savo piliečių.

Himnų prasmė ir jų giesmės 
garsai ilgai man pynėsi galvoje 
ir mintyse, nors jau seimas ėjo 
pilna savo darbo vaga.

(Bus daugiau)

NAUJAS PROFESORIUS

Nuo spalių 9 dienos Philadel- 
phijos arkivyskuijos seminarijos 
lietuvių kalbos profesorium pa
skirtas kun. Dr. 
vičius.

Keliolika metų 
ten dėstė kun. E.
po sunkios ligos nebegali to dar
bo tęsti, todėl atsisakė, ir jo vie
tą užėmė naujas profesorius.

Vito Martuse-

lietuvių kalbą 
Paukštys. Bet

MIRE

KUN. IG. KELMELIS

Bridgeport, Conn.
Praeitą savaitę baigėsi dviejų 

savaičių misijos, kurias vedė 
kun. Geraldas, pasijonistas. 
žmonės misijomis labai paten
kinti. Jie bažnyčioje gražiai gie
dojo, o ypač kai užtraukdavo 
“Sveika Marija” ir “Labą Nak
tį, Jėzau.” Gausiai lankėsi jau
nimas.

Elizabeth, N. J.
Visuotiniam BALF seime da

lyvauti iš mūsų kolonijos sky
rių yra išrinkti šie atstovai: Elz. 
Litvinienė nuo 24 skyr., J. Ži
levičius ir Stasys Valatka nuo 
37 skyr., Ag. Degutienė nuo 45 
skyr., J. Norbutienė nuo 46 skyr., 
VI. Kirvilevičienė nuo 47 skyr., 
P. Smolskis ir V. Laurinienė nuo 
79 skyr., St. Balandienė nuo 80 
skyr., Justina Bunienė nuo 116 
skyriaus. Tokiu būdu nuo 8 esa
mų BALF skyrių bus 10 at
stovų.

Taip pat dalyvaus nemažai ir 
Lietuvių Katalikų Kongrese. Bet 
neteko sužinoti atstovų vardų.

I BALF seimą iš vietinio Šal
pos Fondo skyriaus išrinkti at
stovais A. Stanišauskas ir J. 
Stanislauskas.

Nutarta suteikti seimo proga 
auką $25.00 šalpos reikalams.

is.

Apskritai, nuotaika prieš sei- 
& pradedant atrodė labai pa
lūši. čia galėjai matyti, kad 
te gyvybės, vilties, pasiryžimo, 
tini ir pasiaukoję jaunuoliai 
fli sujudinti mūsų lietuviško 
lujo amerikonišką jaunimą 
į vyčių vėliava ir jų veikimo 
■Jais.
Gal daugiausiai patenkintas 
įdėsi Pr. Razvadauskas, nepa- 
tamas vyčių vadas, taip šu
lniai išvedęs vyčius per sun
iksiąs jų gyvavimo dienas. 
I tikrai galėjo lengviau atši

lti, kad po šio seimo ir jam 
bų našta palengvės.
slip visi maloniai nusiteikę 
pradėjo savo suvažiavimą.
rena Keršytė, vietinės kuo- 
| energinga vicepirmininkė, 
lietė seimo dalyvius pradė- 
Įarbus. Ji su malonumu lin- 
I visiems veikti ir linksmin
au kuopos aplinkoj.
pakviestas centro pirminin- 
I Pr. Razvadauskas pradėti 
hą. Jis savo draugiškame žo- 
fe sakė, kad visi čia atvyko 
lyytiškos dvasios vedami, ir 
Esi, kad tai vytiškai nuotai- 
Įšis seimas bus labai naudin- 
I Vyčiai visuomet stengiasi 
piinti, kad jie yra lietuviai

IŠ TRETININKŲ PASAULIO

Spalių 2 d. mirė Ona Lau- 
danskienė, 52 metų amžiaus.

Palaidota spalių 7 d. šv. Kry
žiaus kapinėse po pamaldų šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

Spalių 6 d. mirė Jonas Buti- 
kis, sulaukęs 62 m. amžiaus.

Palaidotas spalių 10 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigas aprūpino 
J. Kavaliauskas.

j'
• ’< •:

•

Parapijos choras pradės reng
tis savo metiniam vakarui, ku
ris bus lapkričio gale.

Būtų gera, kad jaunimas ra
šytųs į chorą.

Parapijos choras stropiai ren
giasi prie savo 50 metų jubilie
jinio koncerto.

Tam tikslui nutarta išleisti 
paveiksluotą choro istoriją lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Choras mokosi sunkių, retai 
kur girdimų veikalų.

Choras dabar kviečia naujus 
narius. Paskirta komisija lanko
si namuose pas numatytus kan
didatus ir užkviečia prisidėti 
prie choro.

Tikimasi gerų pasekmių.
Rap.

Bayonne, N. J.Philadelphijos tretininkų kon
gregacijos šiuo metu tikrai su
judo veikti. Šv. Kazimiero para
pijos kongregacija iškilmingai 
paminėjo šv. Pranciškaus šven
tę spalių 6 dieną. Jie turėjo sa
vo iškilmingas mišias, o vakare 
draugišką minėjimo vakarienę. 
Pavalgę lietuviškų virtinių su 
grybais ir kugelio, nuotaikingai 
pravedė programą.

Kongregacijos pirmininkė A. 
Mažeikienė pažymėjo šventės 
reikšmę ir kvietė svečią kun. J. 
Borevičių, S.J., ką tik atvykusį 
iš Europos, pasakyti žodelį. Jo 
nuoširdus žodis ilgai liks treti
ninkų ir jų svečių mintyse.

Iš šv. Pranciškaus gyvenimo 
gražų bruožą davė kun. J. Ki
dykas, kitas svečias.

Bet visi giliai pergyveno ir 
mintimis toli nukeliavo, kai kun. 
J. Borevičius nupasakojo savo 
pergyvenimus, kaip jis gyvas iš
liko, kada jau mirties kilpa bu
vo užnerta. Tokių kalbų būtų la
bai naudinga visiems pasiklau
syti.

Iškilmės pasisekė. Tarybos ir 
kitos veikėjos tuo parengimu su
kėlė $100.00 aukų šv. Pranciš
kaus vienuolyno fondui.

Kun. V. Gidžiūnas, O.F.M., 
lanko šv. Andriejaus ir šv. Jur
gio parapijų tretininkų kongre
gacijas. Jis padarė susirinkimus 
su jų tarybomis ir atliko kano
nišką vizitaciją. Tik palaikymas 
ryšių su centru ir nuolatinis bu
dėjimas atneš tretininkystei di
delės naudos.

Pittsburgh, Pa įsteigė parapiją Švč. Jėzaus navo tik 3 dienas. Kun. Petras 
Saurusaitis klebonavo nuo 1921 
m. gruodžio 18 d. iki 1922 m. 
vasario 1 d.

Po jo atvyko jau aštuntas kle
bonas — kun. Ignotas Kelmelis 
iš šv. Petro ir Povilo parapijos 
Elizabethe, N. J. Jis rado para
pijos stovį prastą, banke buvo 
tik 7 centai, sąskaitų, algos tar
nams ir nuošimčių nemokėtų 
buvo virš $15,000. Kun. Ig. Kel
melis nenusiminė, atradęs para
pijos prastą stovį, bet ją išgelbė
jo iš prapulties, apmokėjo są
skaitas ir žymią dalį skolos. Į- 
dėjo į bažnyčią naujų dalykų ir 
pataisų už $50,000 su viršum. 
Kun. Ig. Kelmelio rūpesniu, šie
met buvo labai gražiai bažnyčia 
nudažyta, spalvoti langai sudėti, 
ir bažnyčia yra viena ir puikiau
sių visoj apylinkėj. Ir naujos 
skolos nėra užtraukta.

Pašventimas bažnyčion įdėtų 
naujų dalykų 
sykiu minint 
jubiliejų.

Jubiliejaus
dalyvaus arkivyskupas 
J. Walsh ir nemaža svečių ku
nigų.

1 vai. bus parapijos svetainėje 
paruošti pietūs. Taųi rūpestin
gai ruošiasi parapijiečiai ir kle
bonas. Reporteris.

Sekmadienį šv. Vardo draugi
jos parade Bayonne gausiai pa
sirodė lietuviai vyrai.

Klebonas kun. M. Kemėžis su 
miesto prelatais parado žiūrėjo 
nuo platformos, o kun. V. Kara- 
levičius ir kun. Gilbert Mai žy
giavo su minia.

Lietuvių grupę paįvairino An
gelų Karalienės parapijos jau
nuolių benas iš Brooklyn, N. Y., 
kun. A. Masaičio vadovybėj.

Iš viso parade dalyvavo 5,000 
vyrų, o žiūrėjo parado gatvėse 
apie 25,000. Kaip akys užmatė, 
gatvės visur buvo pilnos žmo
nių.

Bažnytinės apeigos su palai
minimu įvyko šv. Henriko para
pijos šventoriuj.

Po parado klebonas kun. M. 
Kemėžis šv. Mykolo parapijos 
salėje pavaišino parade dalyva
vusius savo parapijiečius ir sve
čius.

Dalyvavusieji dėkingi kun. M. 
Kemėžiui už taip rūpestingą pa
ruošimą šiai iškilmei.

ja
Širdies vardu.

Prie parapijos steigimo prisi
dėjo kun. žebrys i§ Waterbury, 
Conn.

1895 m. birželio mėn. parapi
jos vardą vysk. Winand Michael 
Wigger pakeitė dabartiniu.

Parapiją lankydavo kun. Sar- 
vietka iš Elizabetho, N. J. Už
ėmus Elizabetho parapiją kun. 
žindžiui, jis aprūpindavo ir Ne
wark© parapiją.

Atvykus kun. Vaclavui Matu
laičiui 1901 m., vysk. J. J. O’
Conner paskyrė jį vietiniu kle
bonu. Jis nupirko žemės ir pa
statė medinę bažnyčią.

Kun. V. Matulaitis klebonavo 
iki 1904 metų.

Paskui kun. Vincas Staknevi- 
čius klebonavo iki 1912 m. Jis 
pastatė kleboniją ir dapirko že
mės.

Kun. Pranas Jakštys klebo
navo nuo 1912 m. iki 1915 m. 
vasario 13 d. Jis atmokėjo $2,- 
800.00 užvilktos skolos už gat
ves miestui ir $6,000.00 už kle
boniją morgičių.

Kun. Juozas Dobužinskas en
ergingai klebonavo iki 1917 m. 
lapkričio 30 d. Tada parapija 
pasidalino. Kun. Pranas Jakš
tys suorganizavo parapiją Har- 
risone, N. J.

Kun. J. Dobužinskas pradėjo

Padėka
Dėkingumo žodį taria seselės 

pranciškietės visiems 32-ros Lie
tuvių Dienos dalyviams už pelną 
$767.39. Schuylkill Lietuvių Die
nos komisija ir dalyviai gali 
džiaugtis vienu iš įžymiausių me
tinių labdarybės darbų—stam
bia pašalpa lietuviškiems vienuo
lynams.

Norime tarti ypatingą ačiū 
valdybai: garbės pirm. kun. P. 
C. čėsnai, pirm. kun. Dr. C. A. 
Batučiui, vicepirm. kun. C. J. 
Rakauskui, iždin. kun. J. Gau- 
dinskui, rašt. kun. P. P. Lauma- 
kiui ir spaudos reporteriui kun. 
Pr. Mockui.

Ačiū taipogi programos daly
viams.

Su jūsų ir kitų geraširdžių 
prietelių pagelba, aplinkybėms 
leidžiant, žadame pradėti kitą 
pavasarį statyti naują koplytėlę.
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ANTANAS DŽEKAS
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“The Bayonne Times” spalių

Kareivių ir Karių Motinų 
pagerbimas

Spalių 20 d. Lietuvių karei
vių Motinų klubas rengia iškil
mingą vakarienę ir šokius grį- 
žusierhs kariams priimti.

Kviečiami visi lietuviai karei
viai ir kitataučiai, kurie yra ve
dę lietuvaites. Jiems bilietai bus 
duodami veltui.

Vakarienėj bus graži progra
ma. Kalbės vietinis klebonas 
kun. V. Karkauskas ir miesto 
majoras Thomas Nelligan.

Rengimo komisiją sudaro O. 
Čeplinskienė, M. Balkuvienė ir 
M. Razevičienė. Jos nuoširdžiai 
kviečia visus gausiai dalyvauti.

O. Čeplinskiene.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Vasys, ir pas kun. Kun- 
šv. Marijos par., Luzer-

visados, taip ii' dabar

Newark, N. J

larles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 ML Vernon St.,
I Philadelphia, Pa.
etniška laidojimo ištaiga. Di- 
š graži koplyčia, erdvi sale. 
Lkeleivlngiems suteikiama

nakvynė
tas nemokamai. Kreipkitės 

dieną ir naktį

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS
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Latsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Street

Ste 3208

JONAS DAUNIS
lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Rinkliavos Kolegijai
Paskutiniu laiku rinkliavos 

Marianapolio kolegijai buvo šv. 
Pranciškaus par., Lawrence, 
Mass., kur klebonauja kun. Pr. 
Juras, Aušros Vartų par., Wor
cester, Mass., kur klebonas yra 
kun. K.
drecką, 
ne, Pa.

Kaip
Marianapolio kolegija susilaukė 
didžiausio palankumo iš klebonų 
ir iš jų parapijiečių. Pas kun. Ju
rą buvo surinkta $768.00, Auš
ros Vartuose $402.40 ir šv. Ma
rijos par. $345.00.

Tai didelė parama lietuviškai 
įstaigai iš savų lietuvių parapijų.

Marianapolio kolegijos vado
vybė nori šia proga iš visos šir
dies padėkoti visiems, nors var
dų neskelbsime, kadangi ne visų 
galėjome įgyti, kurie savo auko
mis prisidėjo prie išlaikymo sa
vos katalikiškos - lietuviškos 
mokslo bei auklėjimo įstaigos, o 
ypatingai klebonams kun. P. Ju
rui, kun. K. Vasiui ir kun. J. 
Kundreckui, nuolatiniams mūsų 
kolegijos rėmėjams.

Tad dar kartą klebonams ir 
visiems aukojusiems ir prie ko- 
lektos prisidėjusiems tariame 
nuširdų lietuvišką ačiū.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė

‘REgent 8434 PRENUMERATORIAMS

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai

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

♦1

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

Tuo sutaupysite adminis
tracijai bereikalingą susira
šinėjimą.

Bendro Amerikos Lietuvių, 
Fondo veikla

Išrinkti keturi atstovai į 
BALFo seimą. Tai A. S. Trečio
kas, VI. J. Dilis, V. Ambrazevi
čius ir Ieva M. Trečiokienė.

BALF 35 skyrius dalyvaus ir 
poseiminiam bankiete, sudary
damas savo atskirą stalą.

Beveik kiekviename 35 sky
riaus susirinkime kas nors iš pa
bėgėlių dalyvauja ir gyvu žodžiu 
papasakoja apie Europos lietu
vių gyvenimą ir vargus.

Paskutiniame susirinkime da
lyvavo inž. Br. Butginas.

Kad ateityje būtų galima tin
kamiau priimti atvykusius į 
New Yorko prieplauką iš Euro
pos lietuvius pabėgėlius, BALF 
35 skyrius rengia ypatingą va
karą lapkričio 8 d., 8 vai. vaka
re, 180 New York Ave., Newar
ke ir prašo visus lietuvius da
lyvauti.

Įžanga tiktai 50 centų, o nau
dos labai daug, nes visas gautas 
pelnas skiriamas Lietuvos pa
bėgėlių naudai.

Rengimo komisijos narės O. 
Grimai auskienė, O. Areliūnienė, 
F. Kasaitienė, Ant. Baranaus
kienė ir Teklė Grybaitė pareiš
kė, kad rengiamo vakaro pro
gramos dalis yra paslaptis, ku-

rią bus galima sužinoti tiktai 
atvykus į parengimo vakarą.

BALF 35 skyrius minės savo 
dvejų metų įsikūrimo sukaktį 
lapkričio 1 d., 8 vai. vak., 180 
New York Ave., Newark e ir to
dėl į šį susirinkimą kviečia vi
sus narius būtinai atsilankyti ir 
daugiau žmonių atsivesti.

A. S. Trečiokas.

Veteranų veikla
Mūsų veteranų postas yra in

korporuotas New Jersey valsti
jos įstatymuose. Tai vienintelis 
amerikiečių lietuvių postas šio
je valstijoje.

Pagal mūsų priimtą rezoliuci
ją, visi veteranai, kurie įsirašys 
ligi spalių 29 d., bus laikomi 
čarterio nariais.

Mūsų susirinkimai būna kas 
paskutinis mėnesio antradienis 
šv. Jurgio salėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

1947 m. sausio 11 d. toj pat 
salėje turėsim pirmą balių.

Mūsų postas priima vien tik 
lietuvius veteranus.

Kiekvienas New Jersey val
stijos veteranas gali prisidėti 
prie mūsų posto, pristatyda
mas garbingo atleidimo pažy
mėjimą.

Mūsų organizacija yra ne biz
nieriška, ir mūsų tikslas — tar
pusavio pagelba veteranams, ir 
jų šeimoms.

Mes sekam šiuo reikalu visus

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
-- — ---- »

~ 1 —=»
Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.
■ -1 ♦ -■ ■ ■■=♦

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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APREIŠKIMO PARAPIJOS

BAZARAS *
Baigiasi Šhį Savaitę
PASKUTINE BAZARO DIENA

Sekmadienį, Spalių ■ October 20,1946
Visi prašomi jį aplankyti. Ypač kviečiami tie, kurie dar ne

matė šio mūsų metinio parengimo. Bazaras eina

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
259 North 5th Street Brooklyn, N. Y.

Visus Kviečia
Klebonas ir Rengėjai.

PAGERBS INŽ. PETRĄ 
BARZILAUSKĄ

“New York Naval Ship
yard - Shipworker” praneša, 
kad inžinierius Petras Barzi- 
lauskas buvo pagerbtas už 
jo uolumą savo pareigose ka
ro metu.

“Shipworker” taip rašo:
“P. Barzilauskas tarnavo 

War Standards Committee, 
kurio sritis — pagrindiniai 
akustikos išmatavimai ir ra
dijo ūžesiai . . . Barzilausko 
pažymėjimo tekste buvo, 
tarp kita ko, parašyta: — 
Jūs esate vienas iš tų, kurie 
savo laiką ir patyrimą skyrė 
karo komitetui, dirbant su 
American Standards Asso
ciation . . . Šie komitetai la
bai daug nusipelnė mūsų ka
rinėms pajėgoms.”

AMERIKA

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime spalių 13 d. nutarta 
lapkričio 30 d., šeštadienį, 
surengti Rudens Balių para
pijos salėje.

Susirinkime buvo kalba
ma apie būsimą Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą 
ir išrinkti šie atstovai: V. 
Žemantauskas, J. Tumaso- 
nis, M. Dailydėnas, S. Mar- 
čiulonis ir S. Pažereckas.

Kongreso reikalams pa
skirta 10 dol. auka.

Šv. Vardo draugijos atsto
vu į Bendro Lietuvių Šalpos 
Fondo seimą išrinktas Ant. 
Apanavičius.

Spalių - October 18, 19'

IŠ DARIAUS GIRĖNO 
KOMITETO SUSIRINKIMO Brooklyno Lietuviai Gydytojai

ŠTAI KAI!

DALYVAUKIM LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESE

GINKŲ SUKAKTIS

SVARBIAUSIA DIENA — SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalių 20 d., 
visi New Yorko ir apylinkės 
lietuviai katalikai kviečiami 
į Amerikos Lietuvių Katali
kų Kongresą.

10:45 vai. Aušros Vartų 
bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos, o pats kongreso 
atidarymas įvyks 2 vai. po 
pietų “Pennsylvanijos” vieš
buty.

Šį viešbutį labai lengva pa
siekti, nes visi požeminiai 
traukiniai privažiuoja prie 
34 gatvės. Ten išlipus, visai 
arti ir “Pennsylvanijos” 
viešbutis, prie 7 Avė. ir 32 
gatvės, prieš pat Pennsylva
nijos stotį.

Kaip jau buvo pranešta, 
Kongresą globoja kardinolas 
Spellmanas. Pamaldose ir 
pačiam kongrese dalyvaus 
vyskupas Stephen Donahue, 
.atstovaudamas kardinolą.

Sekmadienį per kongreso 
posėdžius kalbės vyskupas 
St. Donahue, ministeris P. 
Žadeikis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. L. Šimutis, 
BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius, ką tik iš Europos 
atvykęs inž. B. Butginas ir 
kiti.

Visi lietuviai raginami kuo 
gausiausiai susieiti ir išgirs
ti šių svarbių kalbų.
Koncertas Kongreso proga
Vakare 8 vai. “Pennsylva

nijos” viešbuty įvyks didelis 
koncertas.

Šiame koncerte pasirodo 
žymioji mūsų dainininkė Po- 
lyna Stoska, pianistė Birutė 
Nasvytytė - Smetonienė, Ap
reiškimo ir Angelų Karalie- 
nęs parapijų chorai su lietu
viška daina.

Iš Kanados atvykusi poetė 
Marija Aukštaitė skaitys sa
vo eilėraščių, taip pat ir J. 
Aistis-Aleksandravičius, žy
musis mūsų poetas. Progra
moj su savo raštais dar da
lyvaus A. Vaičiulaitis.

Tad spalių 20 d., sekma
dienį, 8 vai. vakare “Penn
sylvanijos” viešbuty New 
Yorke jūsų laukia įdomi ir 
įvairi programa.

Dalyvius koncertan prašo
me rinktis dar prieš 8 vai. 
vak., nes programa bus pra
dėta laiku.

Pirmadienį ten pat bus Fe
deracijos posėdžiai.

“THE STORY OF 
LITHUANIA”

Sekmadienį per Katalikų 
Kongresą bus proga įsigyti 
kopiją “The Story of Lith
uania” pas Al. Vasiliauską 
“Pennsylvanijos” viešbuty.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Spalių 11 d. po -sunkios ligos 
mirė Marijona Jankauskienė, 
58 metų amžiaus, iš Harrison, 
N. J.

Pašarvota buvo B. šaukonio 
koplyčioje ir palaidota spalių 15 
d. Holy Sepulcher kapinėse, Ne- 
warke, N. J. po trejų mišių So
pulingos Dievo Motinos bažny
čioj.

Nuliūdime liko vyras Myko
las, kurio sveikata silpna, sūnūs 
Mykolas Jr., Juozas ir Vincas ir 
dukters Elena, Emilija, Lillian, 
Marijona Millerienė, Julia Lip- 
kienė ir Adelė Krutulienė.

Spalių 13 d. Knapp’s Man
sion salėje paminėta Juozo ir 
Onos Ginkų vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktis. Mi
nėjimą — iškilmingą vaka
rienę — rengė Ginkų artimų 
draugų komitetas, kuriam 
vadovavo J. Baltus, J. Sagys, 
J. Šimėnas ir kiti.

Vakarienėje dalyvavo per 
250 asmenų. Programai va
dovavo Dr. B. Vencius. Muzi- 
kalinę programą išpildė An
gelų Karalienės par. choras, 
muz. Pr. Dulkės vedamas, ir 
solistas Al. Vasiliauskas.

Sveikinimo kalbas sakė 
kun. N. Pakalnis, kun. J. Bal- 
kūnas, kun. J. Aleksiūnas, 
gen. konsulas J. Budrys, Dr. 
J. Paulonis, adv. J. Urevich, 
adv. K. Jurgėla, Dr. A. Kai- 
ris, J. B. Laučka, Dr. M. J. 
Vinikas, J. Tysliava, Ks. 
Strumskis, Vyt. Abraitis, O. 
Valaitienė, Polyna Stoškiūtė, 
J. Mačiulis, Ginkų sūnus Juo
zas ir kiti. Piršliu buvo J. 
Garšva, svočia p. Jakštienė.

Svečių vardu dovaną įtei
kė p. Jezavitienė. Visiems 
nuoširdžiai padėkojo Ona ir 
Juozas Ginkai. B. T.

Šį sekmadienį, spalių 20 d., 
bus šv. Pranciškaus tretinin
kų bendra šv. komunija 9 
vai. mišių metu.

Šį sekmadienį, 9 vai. mi
šių metu, mūsų parapijos 
jaunimas eis bendrai prie šv. 
komunijos.

Tėvai prašomi pasirūpinti, 
kad jų vaikai dalyvautų.

NAUJA PORA

Spalių 12 d., Angelų Kara
lienės bažnyčioje susituokė 
Al. Tvaskas su Olga Stelmo- 
kaite.

Vyriausiu pabroliu buvo J. 
Blažinskas, o vyriausia pa
merge buvo D. Dumčiūtė, ki
ti — Al. Jusaitis su G. Tvas- 
kaite. Svočia buvo Olga 
Evans - Ivanauskienė.

Vakare įvyko vestuvių 
puota Grand Paradise salėje. 
Dalyvavo daug svečių, kurie 
jaunuosius pasveikino ir ap
dovanojo.

Po puotos jaunieji išvyko 
praleisti medaus mėnesio.

D. J.

Rugsėjo 20 d. buvo gausus $ 
Dariaus Girėno paminklo f on- 2 
do susirinkimas, į kurį atsi- y 
lankė svečias iš Europos — 
Varnas, dabar apsigyvenęs 
New Yorke. Sykiu lankėsi ir 
“Vienybės” red. J. Tysliava 
su žmona.

Buvo kalbėta, kaip sukel
ti paminklui reikiamą sumą 
pinigų. Varnas siūlė pavyz
dį, kaip jie darė Lietuvoje ir 
jau buvo pradėję statyti Kau
ne Dariaus Girėno paminklą, 
kuriam jau buvo sukelta 80,- 
000 litų, bet Rusijos okupaci
ja darbą sustabdė.

Sukelti pinigams jie varto
jo mažus paminklo pavyz
džius arba atvaizdus.

Komitetas apsvarstęs nu
tarė išrinkti komisiją iš tri
jų asmenų, kurie pagamins 
prašymą, kreipiantis į val
džią tinkamos vietos. Po pra
šymu pasirašys draugijos, 
klubai, unijos ir pavieniai as
menys.

K. Kundrotas davė apy
skaitą iš pikniko. Tik tąsyk 
grynas pelnas pasirodys, kaip 
visos išlaidos bus surinktos, 
bet spėjama, kad liks apie 
$150.00.

Fondas, nors pamažėliu, 
bet auga. Dabar banke jau 
yra $4,400.00. Jeigu visuome
nė daugiau kreiptų dėmesio, 
tai kitais metais paminklas 
atsistotų. P. J. Montvila.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

<reso 
hitai lietuviai

I jpinokfi balsuoti

ptepinaco byloj

SUSIŽEIDĖ

BALF VAKARIENE 
SPALIŲ 19 DIENĄ

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

įjos lietuviai kate 
■ pasidžiaugti sa 
t Jis buvo gausi 
L ir našus sa

Prie parapijos bazaro ren
giamasi visu smarkumu. 
Pereito sekmadienio mitinge 
viskas aptarta.

AMERIKOS LIETUVES DA
LYVAUJA TARPTAUTINĖJE 

MOTERŲ PARODOJE

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
riausi* bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

PALOCIUS

Lodo, kad katalik 
įpranta organize 
į reikšmę ir ją f

gresas nebūtų b 
L sėkmingas, jeų 

katalikų visuome: 
įjip stipriai dalyv

vertinant visų p 
go kongreso pasis 
įia nuoširdų pad

SKAITYKITE ir PLATINKI! tiems mūs

N. J. sodalietės savo pirmuti
nį bendrą pasirodymą turės lap
kričio 6 d. 7:45 vakare L.A.P.C. 
salėje, 134 Schuyler Ave., Kear
ny, N. J.

Programą atliks gabus kalbė
tojas kun. W. Fields iš Seton 
Hall College. Jisai svarstys įdo
mią knygą ir kitus svarbius da
lykus.

Po to seks linksmesnė dalis: 
dainavimas, šokiai ir užkan
džiai.

Prižadam, kad atsilankiusios 
bus pilnai patenkintos.

A. E. S.Didelis Koncertas
BALF seimas bus užbaig

tas iškilminga vakariene 
spalių 19 d. 7:30 vai. vak. 
McAlpin viešbutyje.

Vakarienėje dalyvaus be
veik visi seimo atstovai, ku
rie atvyksta iš arti ir iš toli. 
Jų bus iš Chicagos, Clevelan- 
do, Detroito, Pittsburgho, 
Mahanoy City, Scrantono, 
Philadelphijos, Worcesterio, 
Waterburio, Bostono, Lewis
ton (Me.), Baltimorės, Uti- 
cos, Binghamton, ir t.t.

Vakarienėje dalyvaus ir 
keli neseniai iš Europos at
vykę lietuviai. Garbės sve
čiai kalbėtojai bus Lietuvos 
ministeris P. Žadeikis, sen. 
Owen Brewster, kun. Dr. J. 
B. Končius ir Rapolas Skipi
tis.

Koncertinę programą iš
pildys artistė Barbara Dar- 
lys.

Vakarienė norima pradėti 
laiku, todėl visi jos dalyviai 
prašomi būti prieš 7:30 vai.

Ona Panatauskienė, Ange
lų Karalienės Rožančiaus dr- 
jos narė, parapijos draugijų 
ir “Amerikos” rėmėja, savo 
namuose paslydo ir sunkiai 
susižeidė.

Jau antra savaitė guli 
Greenpoint ligoninėje, kur ją 
galima lankyti sekmadie
niais ir trečiadieniais 2-4 vai. 
p.p.

Linkime greitai pasveikti.
O. Sijevičienė.

MASKARADŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 24 kuopa 
rengia Maskaradų Balių šeš
tadienį, lapkričio 16 d., An
gelų Karalienės par. salėje.

Bus duodamos gražios do
vanos už gražiausius kostiu
mus.

Bilietas tik 50 centų.
Visi kviečiami atsilankyti 

ir linksmai laiką praleisti.

LAIŠKAS A. KUČUI

Sekmadienį, SPALIŲ-OCTOBER 20, 1946 

“PENNSYLVANIJOS” VIEŠBUTYJE 
7th Avė, ir 32nd St., New York, N, Y.

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

Programoje Dalyvaus: 
Operos Artistė — POLYNA STOSKA; 
Pianistė — BIRUTE SMETONIENE;

Rašytojai — MARIJA AUKŠTAITĖ, JONAS AISTIS ir 
ANTANAS VAIČIULAITIS;

Mišrūs chorai — ANGELŲ KARALIENES, 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.

“Amerikos” redakcijoj yra 
yra atėjęs A. Kučo (Brook
lyn, N. Y.) vardu laiškas. 
Prašome atsiimti.

Šv. Jurgio Parapija
Šį sekmadienį mūsų baž

nyčioje prasideda 40 vai. at
laidai. Po 9 vai. mišių kas
dien per visas tris dienas bus 
kun. svečio pamokslai.

Iškilmingi mišparai bus 
7:30 vai. vakare.

Mirė a.a. Stankus. Laido
tuvės įvyksta šį trečiadienį.

Lietuviu Radijo Vakarinės 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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 V. UBARAVTČIUS
495 Grand St. AD. JEZAVITAS Pranešimų Dir.

Ero^dyn, N Y. Muzikos Dlr. CHARLES MARMA
EV. 4-7142 Programos DIr.

Lapkričio 4 d. pradedant, 71 
Regiment Armory (34 gatvė 
prie Park Ave., New York) ati
daroma Tarptautinė Moterų Pa
roda. Yra tai iš eilės 23 paroda, 
kas metai organizuojama Wo
men’s International Institute 
iniciatyva ir jo globoje.

Parodoje dalyvaus beveik vi
sos Amerikos Jung. Valstybių 
tautinės grupės, tame skaičiuje 
ir lietuviai, latviai ir estai. Pasi
rodys su įvairių įvairiausiais 
folkloriniais eksponatais, kaip 
mezginiai, audiniai, tautiniai rū
bai, papuošalai, keramika, liau
dies skulptūra ir t.t.

Kas vakaras bus ruošiami 
tautinių grupių dainos ir muzi
kos pasirodymai.

Baltijos kilmės amerikiečiai 
sovo koncertėlį ruošia lapkričio 
5 d. 8 vai. vak.

Į lietuvių komiteto valdybą į- 
eina O. Valaitienė pirm., M. Ki- 
žytė sekr. ir O. Kručienė iždin.

Tą pačią lapkričio 5 d., antrą 
valandą popiet, ten pat organi
zuojamas tautiniais rūbais pasi
puošusių mažamečių paradas. 
Kiekvieną tautinę grupę atsto
vaus 5 vaikučiai. Parade gali 
dalyvauti tiek mergaitės, tiek 
berniukai nuo 2 iki 6 metų am
žiaus. Vaikučių registracija pri
imama iki spalių 18 d.

Visas reikalingas informacijas 
galima gauti iš sekretorės M. 
Kižytės (c/o Lithuanian Ameri
can Information Center, 233 
Broadway, Room 3012, New 
York 7, N. Y., Tel. BEekman 
3-1398). Pas sekretorę reikia 
registruoti ir norinčius parade 
dalyvauti vaikučius.

Bilietai 50c.
Paroda užsitęs iki lapkričio 

10 d.
Komiteto narės, pas kurias 

galima įsigyti bilietų: O. Valai
tienė, O. Kručienė, Urš. Krizi- 
nauskienė, Br. Spudienė, St. Su- 
batienė, V. Tysliavienė, I. Tre
čiokienė, Dr. Aid. Šliupaitė, B. 
Darlys, Sal. čerienė, Aid. Sta- 
šinskienė, I. Radzevičiūtė, K. 
Balkūnaitė, Pauline Šimėnas, M. 
Strumskienė.

Vyčių naujienos
New Yorko ir New Jersey 

apskrities metinė vakarienė 
įvyks spalių 19 d., šeštadienį, 
Hotel Plaza, Jersey City.

Mūsų kuopa ten bus gra
žiai atstovaujama ir tikisi ten 
rasti vyčių ir iš Naujosios 
Anglijos.

Parapijos salėj suruoštas 
pasilinksminimas praėjo sėk
mingai. Buvo svečių iš ap
skrities choro, iš Bronxo, 
New Jersey ir Brooklyno. Iš 
viso dalyvavo apie 80 asme
nų.

Kito pasilinksminimo laiką 
vėliau paskelbsim.

Kitas mūsų vytis grįžo į 
kariuomenę. Tai H. Bunis iš 
Bronxo. Jis grįžo pirmuoju 
leitenantu ir dabar yra Ft. 
Knox, Kentucky.

Geros laimės jam!
Atėjus rudeniui, planuoja

mi įvairūs parengimai ir žai
dimai.

Mes tikimės sukviesti dau
giau New Yorko jaunųjų lie
tuvių ir juos įtraukti į ge
riausią šioje šalyje lietuvių 
jaunimo organizaciją — vy
čius.

NAIVIAI PARDAVIMUI

Cypress Hills
2 šeimų mūrinis su 11 kamb

3 katalikams, ki 
i nestovėdami vadi 
į pareigose, supr; 
rbo svarbą, jį par 
isai jame dalyvav 
reikia pageidaut

011111 LĄ HILAI. llllo o LA _L_L XYCAlAAk# j • — v •

rių, aliejum šildomas, garadži . haznia
3 šeimų, mūrinis, kampin 1 tokius

su 17 kambarių, šiluma, gar 3 ir našius pasin 
džiu.

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

Minėti namai garu apšildo: 
ir boksiniai kambariai.

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

REpublic 9-1506

.niauktų į tokius

kac

Dekoruotojas
ir

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS j

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžiai
DARBO APKAINAVIMAS DYKA

GEORGE ANDERSON į
Telefonuokite:

PResident 2-4203

i • *
U Pittsburgh* 
I ir dar vienur k: 
I einančius rinkimu 
Liidatų lietuvių. 
Linam mūsų tautie 
Įparemtų savuosius 
Įi juos balsą, nežiū 

ra partijos jis be 
p tik toks kandida 
ištikimas Lietuve 
demokratinių prin

pageidautina, kac 
raugiau prasimušti 
h politiką.
m pačių lietuvii 
sykiu būtų sėkmin 
pina Lietuvos lais

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Mo
terų S-gos 29 kuopai už su
rengtą siurprizo puotą rug
sėjo 21 d. mūsų vedybinio gy
venimo 25 metų sukakties 
proga.

Dėkojam sąjungietėms už 
linkėjimus ir dovaną, įteiktą 
kuopos vardu.

Ačiū seseriai ir švogeriui 
Montvilams ir jų mergaitėms 
už linkėjimus ir dovanas, taip 
pat S. Subatienei, Arbačiaus
kienei, V. Skuodienei, Dobro- 
volskiams.

Dėkojam Diržienei, Tere- 
beizienei ir Bušinskams už 
skanių valgių priruošimą.

Nuoširdžiai visiems ačiū!
Teofilė ir Antanas Kubiliai.

Ir supratau skausme ir elgesy, 
Kaip, žemes prote, aklas tu esi.

Jurgis Baltrušaitis

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

"MEMORIES of LITHUANIA 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. r
Station WEVD 1330 Ml., 5000 Watts

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

Tel. MArket 2-5360

PARDUODAMI
Geri, pigūs, patogūs narį 

Gerose vietose. Patamavirį 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tiki 
prašo. Apdraudžiu (insurinul 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance j
496 Grand St., Brooklyn, N<7 . .

lt • f
Sinclair šiomis die. 
Lpausdino nauja 

"laidą.
bartą ši knyga pa
ra keturiasdešimt 
išgarsino lietuvių 

[iriausias veikėjas 
būsų tautietis Jur-

3 vietomis buvo į- 
.viškų žodžių ir net

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SENUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų U 
lyginimą, piasteriavimą, šaiigai 
vių cementavimą ir Irt. darbus!

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

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

41-40 — 74t h S free

piko, kai pasirodė 
punglių” leidimas, 
pair parašė apie 
rvis teberašo, gy- 

f Kalifornijoje.
Jurgis skaitytojų 

piko neužmirštas.

laikraštis paduoda 
adą iš taikos kon

R atstovas buvo 
įs balsuoti vienu

p taip ir pasižiūrė- 

ainisteris pakratėJackson Heights, N.
NEwtown 9 - 5972 J’oslavas pasakė 

'vėl pakratė

LIETUVIŠKA

ALUDE
čia Galima Gauti Kanados

“Black Horse” Ale į

Patogi Vieta Užėjimul 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZHD4T
411 Grand Street] 

Brooklyn, N. Y, j

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAI
65 - 23 GRAND A VENĮ 
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