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AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI’ft >?• konferencija, 
bent skundikai.

kl* prisipažįsta.
ų sodalietės.

--------- S

Petrika
GYDYTOJAS) 

4th Street

uvoje slapta leidžia- 
i'D ikraštis „Nepriklauso- 

etuva” reiškia didelio 
” ėjimo Amerikoje vei- 

t Lietuvių Tautine Ta- 
’ jos vadovybe — pulk, 
nium ir prof. K. Pakš- 
ikraštis ragina visą 
remti L. T. T., kurią 

liną Lietuvos ministe- 
jbinetu.
anksčiau buvome rašę, 

i žino
ję Lietuvių Tautinę 
į ir Amerikos Lietu- 
rybą. Kai kam gal ir 
>nu, bet reikia skaity- 

ALDAINIŲ PALOCJ tikrove: pulk. Grinius, 
?akštas ir jų artimi 
darbiai turi Lietuvos 
į pasitikėjimą. Tad 
u paramos šiems vy-

2-7177

Alfred J. Wentz
(Vendus)

ADVOKATAS

Street, .
(Williamsburgh Bridge Plaza) r^uvoje plačiai

een 4 - 7142

GERIAUSIOS RŪŠIES 
igvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Bot Cį. 
-PIETŪS—VAKARIENE 
gamintas namie Ii geriausia 

rų. Parengimams priimami utakytx i

Juozas Cinkus
Street,

pat sakome: daugiau 
;e ir Jūs, kuriais Lietu- 
itiki!

LIETUVA TIK UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ 
-SKELBIA SLAPTA LIETUVOS SPAUDA Pasiekta Didžiausio Laimėjimo

mo sumanytojai, 
i — Adomėnai- 
išplatino net 75 
; mamytė p. M. 
pardavė 36 kny- 
koks gražus pa 
i šeima parapi- 
LO $111.00. Tre- 
imėjo margučių 
K. Vaitkevičie- 
io 26 knygutes, 
o: J. Drungaitė, 
ve.; F. Zunno, 
e. ir I. Grimaila 
’lace. Kiti išpla- 
7 ir apie dešimt

NASUęii —. * v .. . ..iviskai rašanti bolse-
Jauda visai isteriškoje 
je. Ji pasišovė paskelb 

. „editorija-gija gegužėse jgkai ilgą
Šv. Globėjos [rį paskyrė Valstybės 
ryte buvo į oriaus 
Apreiškimo p
vakarėlis su t tuja tie dvasios uba- 
vadas km B
kė kalbą. Pnę
vo vicepirm.! .rybą, prieš prof. Pak- 

Sveikini®. kitus Lietuvos laisvės 
St. Subafei
Stelmokieoė. jis ir jos gerbėjus ban- 
tos. St. Suk Ptiti tie, kurie iki 1941 

našlėms grč 
Krašauste

rbavosi prie už- Monika Rėpė apsaugos^ 
rdavinėjimo bei gardaus vje niekino ir plūdo šalies 

no Jaunų Mote- sveikino 
laitienės 

, dainių lai:

ir Kongreso 
dėmesiui.

.eš Amerikos Lietuvių 
į, prieš Lietuvių Tau-

is. Lojalius Amerikos

želio 21 d. piketavo 
sius Rūmus, kurie sa- 

darbus,

Stučienė.AIVYNE

atsilanl

sntą.
ių dviveidžių ir iš- 

ūrių skerėčioj^.mosi 
niekas n t kl ausys,

ano ir Marijonos 
ius Bernardas ge- 

išėjo savanoriu į 
is dar neturėjo 18 
nutarė stoti savo 

yną.
ėnesius Bernardas 
vo vargonininku 
bės parapijoje, Ne- 
r jam labai gerai 
vo visų mėgiamas. 
; Newarko choris
tė jam jaukias iš-

as keletą metų gie- 
klyno vyskupijos 
iriam vadovauja 
Jracken. Pasižymė- 
ais ir darbštumu 
rityje.
! Bernardui 
irnybos Karo

sėk-
Lai-

UJI KARIAI

Užsienį pasiekė keletas 
egzempliorių Lietuvoje lei
džiamų slaptų laikraščių, ko
vojančių prieš nacių okupa
ciją, už nepriklausomą Lie
tuvą. Visi galime suprasti, su 
kokia didele gyvybės rizika 
tie slaptieji laikraščiai lei
džiami, todėl su dideliu dė
mesiu sekame kiekvieną juo
se parašytą žodį.

Iš Londono mums perduo
da keletą ištraukų iš tų slap
tųjų laikraščių Lietuvoje.

„Nepriklausoma Lietuva,” 
slaptas Lietuvos patriotų 
laikraštis, taip nusako slap
to lietuvių veikimo sieki
mus:

„Mes savo veiklą pagrosi
me dviem paprastom tie
som: kai sprendžiame bend
ruosius reikalus, laikysimės 
dėsnio, kurs sako, kad visų 
pirma reikia žiūrėti viso ko
lektyvo, o ne jo dalies, inte
resų, ir kai brėžiame ateities 
gaires, žvelkime gyvenimo ti
krovei tiesiai į akis... Kas y- 
ra tas kolektyvas, kuriam
reikia pašvęsti ir paaukoti jau artėja, tegali palengvinti 
visi interesai? Tas kolekty- mūsų kovos sąlygas, bet ne 
vas yra Lietuvių Tauta, yra daugiau. Kiek mes būsim or- 
Lietuva. O Lietuva yra visos ganizuoti ir pajėgūs, tiek lai- 
mūsų kartos, visi tie, kurie mesime ir tiek turėsime. Dėl 
ne tiktai dabar čia gyvena, to daroma išvada, kad reikia 
bet visi tie, kurie su mumis visiems pasilikti savo krašte 
gyvens, dirbs, kovos ir mirs, ir dėti pastangas išsaugoti 
Lietuva yra visos mūsų kar- lietuvius Lietuvoje. Kiekvie- 
tos, visi tie, kurie Lietuvą na okupacija Lietuvai yra ly

gios vertės, nes kiekviena jų 
siekia išnaikinti mūsų tautą, 
kuri ir taip yra maža. Tokia 
ar kitokia okupacija entu-

Kairys, Voldemaras ir Bis
tras, Višinskis ir Dielininkai- 
tis, Stulginskis ir Grinius. 
Lietuva yra tie, kuriuos oku
pantai išvežė ar veža, ku
riuos sušaudė ar šaudo, ku
riuos pikti skundikai, tautos 
atmatos įskundė, ar dar į- 
skųs. Visi tie lietuviai yra 
brangūs Lietuvai.

„Karščiausias visų mūsų 
noras — Nepriklausoma Lie
tuva. Ji reikalauja iš mūsų 
vienybės, pasiryžimo, veiks
mingumo ir pasiaukojimo. 
Reikia gerai žinoti, kad no
rai dar nieko nereiškia, jeigu 
jie nėra paremti stipria ir 
vieninga pajėga, kurios pa
galba norus galima įvykdyti. 
Jėga gi reikia suorganizuo
ti. Dabartis lietuvius verčia 
taip organizuotis, kaip orga
nizuojasi visos pavergtos 
tautos. Organizuotis gi rei
kia todėl, kad niekas mums 
nieko neduos, jeigu mes pa
tys savo jėgomis neiškovosi
me. Karo galo suirutė, kuri

CHURCHILL KALBĖJO KONGRESE
Washington. — Gegužės 

19 d. 12:30 vai. popiet Kon
greso bendrame posėdyje 
kalbėjo Anglijos ministeris 
pirmininkas Chtirchill. Kon
greso salėje buvo daug sve
čių, kurių tarpe Windsoro 
kunigaikštis (buvęs Angli
jos karalius).

Churchill savo kalboje per 
žvelgė karo padėtį. Nurodė, 
kad Sąjungininkų kariuome
nės ir toliau sutartinai veiks 
bendram priešui sunaikinti.

Pažymėjo, kad greitai japo
nai susilauks užtarnauto at
lyginimo.

Churchill pareiškė, kad 
karo užbaigos dar nematyti, 
bet nėra jokios abejonės, 
kad Sąjungininkai laimės. 
Pabrėžė, kad šiuo metu Ru
sijos kariuomenė atlaiko di
džiausias vokiečių jėgas, to
dėl dar šiais 1943 metais ru
sų našta turės būti paleng
vinta.

MŪSŲ KARIŲ NUOSTOLIAI
Washington. — Per 17 ka

ro mėnesių Jungtinių Ameri
kos Valstybių kariuomenės 
nuostoliai buvo tokie:

tos, visi tie, kurie Lietuvą 
kūrė, kėlė, savo prakaitu ir 
krauju maitino.

„Lietuva yra Mindaugas ir 
Gediminas, Kęstutis ir Vy
ti* utn iptiĮ.vp vro .Basa na=_

Australijoj Gaudo 
Liet. Laikraščius
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LKFSB. korespondentas iš 
Australijos praneša, kad ten 
juos pasiekia, nors neregu
liariai, ,,D r a u g a s”, „Lai
vas”, retkarčiais ir „Studen
tų žodis” bei informacijų 
biuletenis „The Lithuanian 
Situation”. Gavęs šią litera
tūrą korespondentas siunęia 
į Sidnėjų, čia gi lietuviai per
skaitę siunčia į-kitus mies-

Laivynas neteko 23,955 vy
rų, kurių 7,218 užmuštų, 4,- 
683 sužeisti ir 12,054 dingę.

Armijoj buvo toki nuosto-' 
liai: 6,076 kariai užmušti, 
12,277 sužeisti, 24,345 dingę, 
14,244 nelaisvėn patekę. Iš 
sužeistų 4,000 karių sugrįžo 
tarnybon arba galėjo išeiti 
iš ligoninių.

Aukų skaičius gali būti 
dabar 5,000 didesnis, nes dar 
nepilnai apskaičiuoti nuosto
liai Tunisijoje.

Praeitą savaitę ašies sva
jonės Afrikoje išnyko — ame 
rikiečiai, anglai ir prancūzai 
taip sutriuškino vokiečių ir 
italų divizijas, kad jos ir Cap 
Bon pusiausalyje nebegalė
jo nė gintis. Tunisui ir Bizer- 
tei kritus, ašies valandos A- 
frikoje buvo suskaitytos. Į 
sąjungininkų rankas pateko 
pats ašies kariuomenės dali
nių vadas, gen. von Arnim, 
maršalo Rommelio įpėdinis.

Gen. Eisenhower, vyriau
sias Sąjungininkų Afrikoje 
vadas pranešė, kad nelais
vėn paimta per 200,000 ka
rių, kurių tarpe 16 generolų. 
Į amerikiečių rankas pateko 
6 vokiečių generolai. Gen. Ar 
nim jau išvežtas į Angliją, 
kur jis bus laikomas iki ka
ro užbaigos.

Vokiečių divizijos, kritu
sios Afrikoje, buvo išbandy

tos daugely mūšių. Jos matė 
savo garbės dienas įvairiuo
se Europos vietose. Jos visos 
turėjo pasiduoti be jokių są
lygų. Italijos kariuomenės 
vadas gen. Masse sutiko pa
siduoti tiktai anglų aštuntos 
armijos vadovybei.

Sąjungininkai Afrikoje pa 
siekė didžiausio šiame kare 
laimėjimo. Anglijoje tai at
žymėta iškilmingomis pa
maldomis, visų bažnyčių var
pams skambinant. Vokieti
joje apie gautą smūgį prane
šta labai atsargiai, pažy
mint, kad vokiečiai tik tada 
Afrikoje pasidavė priešui, 
kai buvo paleistas paskutinis 
šūvis (Sąjungininkai paėmė 
į savo rankas daugybę tan
kų, kanuolių, kulkosvaidžių, 
šautuvų ir kulkų, kurios dar 
nebuvo iššautos).

NAUJAS ŽYGIS PRIEŠ JAPONUS
Gegužės 11 d. Amerikos 

laivyno ir armijos daliniai 
pradėjo didelį žygį Aleutų 
salose Attu salai užimti ir 
japonams iš ten išvyti. Ame
rikos daliniai, laivų ir lėktu-

ROOSEVELT ATSAKĖ SVEIKINTOJAM
Washington. — Preziden- je nuo Novorosisko yra tik 7 

tas Roosevelt atsakė į čiang- 
kaišeko ir Stalino telegra-

kurtose išrciVAu^v^i-

mylių atstume.
Rusų lėktuvai sėkmingai

vų padedami, išlipo dviejose 
vietose Attu saloje.

Attu sala labai nepalanki 
puolimui, bet per pirmąsias 
keturias dienas mūsų kariai 
padarė didelę pažangą. Japo
nų radijas skelbė, kad japo
nai saloje kovoja prieš daug 
gausesnį priešą. Tai rodo, 
kad japonų karo vadovybė 
paruošia dirvą pranešimų’ 
apie Attu salos netekimą. ■

Laivyno vadovybė prane-

;ės 18 d. Hot Springs, 
oj, prasidėjo Jungti- 

utų maisto konferen- 
je dalyvauja atstovai 
tinėms Tautoms nepri 

nm icių valstybių, kaip 
a |, Prancūzijos ir kt. 

encija labai svarbi. Ji5 namai, B
Gražiose^ rs, kaip aprūpinti iš- 
tiparkiįfc -as 
stočių.

tautas maistu, 
įstoti kelią badui.
konferencijoje turėjo 

nuosavybe.? Mi vietos ir Lietuvos, 
gerosprog^ ijos, ir Estijos atsto- 

KreipkR ja, JM ten nėra. Jų nė- 
įB vienas Jungtinių Tau

rios narių tas vaisty

Kreipktš

496 Grand Š į
j dar savinasi. Bet ti-

Saugrf

i, kad tiesa ir teisin- 
ateis į Pabaltį drauge 

nerikos ir Anglijos iš
imo armijomis.
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vičius ir Kudirka, Maironis kiai ir Kubiliūnai, bet ne są- Į Australijos lietuviai ruo- nimas dėl laimėjimų Afriko- 
ir Vaižgantas, Šleževičius ir numingi Letuvos sūnūs.” jšės minėti 25 m. Lietuvos

-- ---------------------- -- iNepr. Paskelbimo sukaktį,

hombar^avo-.^ A'.įi-Salpje sutiktas _

LIETUVOS ŽMONES GILIAI TIKI 
LIETUVIŲ TAUTINE TARYBA

Lietuvoje slapta prieš na
cius leidžiamame laikraštyje 
„Nepriklausoma Lietuva” 
prisimenama ir Lietuvių 
Tautinė Taryba ,kuri vadina- 
nama komitetu ir taip apie 
ją rašoma:

„Tą komitetą sudaro visų 
Lietuvos politinių srovių 
žmonės su pirmininku pulki
ninku Griniumi ir sekreto
rium prof. Pakštu. Tas Lie
tuvos ministerių kabinetas jėgiai ir efektyviai galėtų sto- 
atstovauja visai Lietuvai, jti į valstybės atstatymo dar- 
kaip teisėtas Lietuvos vai- ,bą. Kai kiekviena minutė bus' 
džios tęsinys. Komiteto vei-[brangi, ne metas bus organi-' 
kimas bus lengvesnis, jeigu jį Izuotis.”

rems krašte vyraujančios 
nuotaikos, kuriomis visur ir 
visuomet bus pabrėžiamas 
nepriklausomybės reikalavi
mas, o ypač, kad krašto vi
duje bus realios jėgos. Mūsų 
gi vidaus jėgos turi būti nuo
latos didinamos ir stiprina
mos, kad karui baigiantis, 
kai kariaujančios pusės bus 
išvargusios ir nusilpusios, 
kad tada tos mūsų jėgos pa-

i rengėsi gauti valandėlę radi- 
jofone, buvo prisikvietę iš 
Amerikos į Australiją nu
vykusių lietuvių karių. Ener
gingai darbuojasi lietuvių 
draugijos pirmininkas A. 
Baužas, tik dėl karo sąlygų 
organizacijų veikimui Aus
tralijoje nėra palankios dir
vos. Australijoje esąs lietu
vis kunigas J. Tamulis nuo 
kovo 6 d. pradėjo studijuoti 
naująsias kalbas ir žurnaliz- 
mą Queensland© universite
te.

je.
Savo atsakyme Stalinui 

prezidentas pažymėjo, kad 
dabar galima tikėtis tolimes
nių pasisekimų rytų ir va
karų frontuose.

Atsakyme Kinijos vadui 
Čiangkaišekui Roosevelt nu
rodė, kad tikimasi artimu 
laiku, drauge su Kinijos ka
riuomene, iniciatyvos Azijo
je

nius keliose vietose. Gegužės 
2 — 9 dd. sunaikinta 930 
priešo lėktuvų, o geg. 9 — 15 
dd. — 370 lėktuvų.

didelis japonų pasipriešini
mas, tačiau tenka laukti pa
sisekimo. Netrukus žadama 
pranešti tikslesnių žinių.

“VISOS LIETUVOS KONFERENCIJA”

iienomis į karo lai-
> Ant. Samalionis,; 
reiškimo par. cho-
Jis dabar lankąsis 

ražių vienintelis sū 
s.
Jmės naujiems ka-

SARIO ŠOKIAI

i 21 d. McAlpin 
; įvyks pavasario 
koncertas; rengia 
ienybė. Bilietai po 
Inas skiriamas A- 
taudonajam Kry- 
į pradžia 8 vai. va-

ėvikų spauda vis rė- 
d Rusijon bolševikų ko 

", i ir jų jačeikos nega- 
sietuvos žmonių. Bet 
i dienomis ji jau skel- 

aistsipi* id Rusijoje yra Al.
iškiš, inž. J. Stanišau- 

StCD^ 'ro^’ J’ Tonkūnas ir ki- 
r mūs valstybininkai. 

OPTOMA j vardai, kuriuos mūsų 
i jau seniai paskelbė 
nių sąrašuose.
niausią, kad tūkstan- 
Lietuvos tremtinių ne- 

pagelbėti. Maskva 
tiko sovietiniais pilie- 
r jokios organizuotos 
os jiems negalima su- 
Sibire ir kitose gelmė
ta ir šąlą daugybė Lie-

Teikians 
patikrint 
AKINIAI' 
kainomis t-

kab$
U'

S’
RHED^

inkos negalime jiems

>s kviečia visus at- 
Vyrai ir moters 
miformoje įleidžia-

— * — 
pasitenkinimu

fcti New Yorko _ i V
Jll^ idalietes, kurios gegu- 

d. turės savo bendrą 
ikimą Maspethe. Susi- 
lietuvaitės sodalietės 

, šios apylinkės parapi-

tenka 
apylin-

TO KONCERTAS

23 d., sekmadienį, 
o par .salėje bus 
Jį ruošia pianis- 

Bacevičius. Bilietai

.įf! B-liečių eilesna yra su- 
įsios geriausios, veik
as lietuvaitės amerikie- 
italikės. Jų veikla turi

Davies Maskvoj
d.

LIETUVAITE - WAAC VIRŠININKE
Oglethorpe, Ga. — čia yra 

moterų pagelbinės kariuome
nės — WAAC — paruošimo 
didžiausia stovykla ir lavini
mo centras, kurio viršininke 
yra kapitonė Albina Šimkiū- 
tė (Albina Shimkus). Ši 25 
metų lietuvaitė yra kilusi iš 
Worcester, Mass. Ji baigė 
armijos karininkų vadovybės 
mokyklą aukščiausiu laips
niu.

„St. Louis Post — Dis
patch” korespondentas apra
šė geg. 10 d., kaip kap. šim-

daug reikšmės parapijų gy
venime ir už jo ribų. Mums 
norisi palinkėti joms gra
žiausio pasisekimo organi
zuotame darbe.

Dabar, kai jauni vyrai 
daugumoje išėję į kariuome
nę, merginos palaiko jauni
mo veiklą. Jų rankose dabar 
stambioji lietuviško jaunimo 
darbo dalis. Tegu jų darbus 
lydi pasiaukojimas ir laimė
jimai.

Ikiūtė priėmė trijų moterų 
j pulkų paradą. Ji stovėjusi 
kaip Amerikos geriausių ver 
tybių simbolis. Toliau kores
pondentas pažymi, kad ji yra 
lietuvių emigrantų duktė, 
sunkiai dirbusi, kaip ji 
kusi aukštesnio mokslo 
dama stenografe.

Maskva. — Gegužės 19 
; čia atvyko Joseph E. Davies, 
į buvęs Amerikos ambasado- 
irius Rusijai. Jis atvežė Sta
linui prezidento Roosevelto 
laišką.

Prieš atvykdamas į Mask
vą, Davies iš Kuibyševo buvo 
nulėkęs lėktuvu į Stalingra
dą.

sie- 
bū-

Kinijoj Vertina 
Krikščionis

Chungking. — Kinijos va
das Čiangkaišek krikščionių 
susirinkime pareiškė savo 
pagarbą ir padėką krikščio
nių misijonieriams Kinijoje. 
Jis pareiškė, kad Kinijai rei
kia krikščionių misijonierių, 
kuriuos jis pavadino kinų 
kinų draugais.

Čiangkaišek ir jo žmona 
yra metodistai. Katalikų vei
kla Kinijoje turi pilną lais- 

Ivę.

.t-

Kaip labai lietuviai neap
kenčia okupantų nacių, visi 
žinome; kaip labai apsunki
na lietuvių bendradarbiavi
mą su sąjungininkais pakar
totini Rusijos pretenzijų 
reiškimai į Lietuvą, rodo 
šis faktas:

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša, kad tenai 

dė pulti į šiaurės rytus nuo išeinantis laikraštis „Dzien 
17---------Rusų kariuo- Polski” š. m. bal. 17 d. persi-

Maskva. — Rusų kariuo
menės daliniai atrėmė nau
jus vokiečių puolimus Kuba- 
niaus srityje. Vokiečiai ban-

Novorosisko.
menės daliniai vienoje vieto-

Šios savaitės pradžioje pa
skelbta, kad gegužės 14 d. 
ryte japonų povandeninis lai
vas torpėdavo ir nuskandino 
Australijos ligonių laivą, 
kurs turėjo aiškų ženklą ir 
buvo apšviestas. Žuvo 299 as
mens, kurių tarpe 11 slau
gių.

APYLINKES SODALIECIŲ ŠVENTE
Gegužės 23 d. bus didelė 

New Yorko Apylinkės Soda- 
liečių šventė, įvyksianti V. J. 
Atsimainymo parapijoje. Pa
ruošta tokia programa:

1. Atidarymas — 2 vai. po 
pietų (registracija, malda, 
giesmės, Joz. Zembrauskai- 
tės žodis, prezidiumo suda
rymas).

2. Kalba — kun. Suther
land.

3. Škicas: Kodėl Marija? 
(ŠV. Jurgio par. sodalietės).

4. Parapijų Sodalicijų pra
nešimai.

5. Kalba. — Seselė Pran- 
ciškietė M. Ursula.

6. Škicas: ,Review of 1894’ 
(V. J. Atsimainymo par. so
dalietės).

7. Sodaliečių reikalai, nu
tarimai.

8. Dainos.
9. Posėdžio uždarymas.
10. Procesija į bažnyčią — 

5 vai. popiet.
11. Švč. Panelės Statulos 

vainikavimas — 5:15 vai. po 
pietų.

12. Pamokslas — kun. V. 
Pinkus.

13. Palaiminimas Švč. Sa
kramentu.

14. Vakarienė par. salėje 
(čia bus kalbų, gyvų paveiks
lų, vaidinimų — atliks V. J. 
Atsimainymo ir Angelų Ka
ralienės par. sodalietės; bus 
šokių ir žaidimų).

Rengimo Komitetas kvie
čia visas apylinkės sodalie- 
tes ir visas lietuvaites gau
siai dalyvauti šioje šventėje.

spausdino iš „Wilnaer Zei- 
tung” pranešimą, jog Kaune 
bal. 5 d. įvykusi visos Lietu
vos konferencija. Jai vadova
vęs Vilniaus lietuvių uni
versiteto rektorius prof. My
kolas Biržiška. Buv. vyriau 
sis Lietuvos kariuomenės va
das gen. Raštikis joje neda
lyvavęs.

Konferencijoje buvo pasa
kytos kalbos, kuriose pa- 
pabrėžta, kad „raudonųjįj 
grįžimas Lietuvon būtų ka
tastrofa be precedenso (ko
kios anksčiau nėra buvę), o 
sovietų savinimasis Lietuvos 
verčia lietuvius ginklu gin
tis”.

Konferencija nutarusi: 1. 
Apkaltinti rusus už plebisci
to Lietuvoje 1940 m. suklas
tojimą, 2. Paskelbti, jog Ru
sijai nuolatos reiškiant pre
tenzijas į Lietuvą, būtinai 
reikia sudaryti savanorių 
karinius vienetus, Lietuvos

karininkų vadovybėje, 3. At
sišaukti į lietuvius, kad dėtų 
visas pastangas ginklo bū
riuose ir ūkio srityje.”

Slapti priešnaciški laikraš
čiai Lietuvoje, ūkininkų šau
dymas ir t.t. parodė, kaip 
lietuviai nekenčia nacių, bet 
iš kitos pusės — gausūs ka
pai, kuriuose paslėptos rau
donojo teroro aukos, prisimi
nimas tūkstančių ištremtųjų 
į Sibirą bei kitų bolševikiškų 
neteisybių, naują SSSR oku
paciją daro dar baisesne. Lie
tuviai nenori nei nacių, nei 
bolševikų okupacijos ir kuo 
ryškiau bus Lietuvos laisvė 
užtikrinta nuo pašalinių pre
tenzijų, tuo pilnesnis bus lie
tuvių įsijungimas į bendrą 
kovą išvien su demokratijo
mis prieš nacius.

Pagerbė Didvyrį
Washington. — Preziden

tas Roosevelt apdovanojo 
marinų dalinio kapitoną Jo
seph J. Foss Kongreso Gar
bės Medaliu, aukščiausiu ša
lies atžymėjimo ženklu. La
kūnas kapit. Foss Saliamono 
salose nušovė 26 japonų lėk
tuvus.

Apdovanojimo apeigose 
dalyvavo lakūno motina ir 
žmona.

ANGLAI IŠSPROGDINO UŽTVANKAS
Londonas. — Anglijos lėk

tuvai vokiečių Ruhro apylin
kėje sėkmingai pataikė bom
bas į Mohne ir Ederio už
tvankas. Visoje apylinkėje 
pasidarė didžiausi potvyniai. 
Tūkstančiai žmonių liko be 
namų.

Susprogdinti tvenkiniai y- 
ra labai svarbiose karo pra
monės vietose. Jų sunaikini
mas sustabdys vokiečių kari
nius darbus šioje srityje 
bent šešiems mėnesiams.

Bombardavimo vietose gy
ventojai pateko į paniką

A
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80 METŲ, KAI BAUDŽIAVA IŠNYKO

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

NE BET KOKIA TAIKA

Praeitą savaitę per Vatikano radiją vėl buvo primin
tas Popiežiaus noras greičiau sulaukti taikos. Bet ir pasa
kyta, kad Popiežius nepageidauja taikos bet kokia kaina.

Tai labai svarbus pareiškimas. Naciai žino, kad jų byla 
jau pralaimėta. Jie mėgina per įvairius šaltinius paskleis
ti mintį, kad abi kariaujančios pusės yra vienodo pajėgu
mo, tad reikią tuojau padaryti taiką, kuri, žinoma, būtų na
ciams ir jų pakalikams palanki. Šalia Roosevelto ir Chur- 
chillio „besąlyginio pasidavimo” nuostato dabar turime ir 
Popiežiaus aiškų žodį: taip, reikia taikos, bet ne bet kuria [ 
kaina taikos.

Kokios gi taikos siekia ir trokšta Popiežius? Apie tai 
dabartinis Katalikų Bažnyčios Regimasis Vadas, Pijus 
XII, jau yra labai apčiuopiamai pasisakęs 1939 m. Kalėdo
se. Tada dar nebuvo Atlanto čarterio, o Popiežius štai ko
kias penkias sąlygas siūlė ir skelbė:

•1. Užtikrinti teisę gyventi ir nepriklausomomis būti 
visoms tautoms: didelėms ir mažoms, tvirtoms ir silpnoms.

2. Tautos turi būti laisvos nuo vergavimo ginklavi
muisi ir medžiaginei jėgai.

3. Tarptautiniuose santykiuose laikytis susitarimo ke
lio ir gerbti sutartis.

4. Apsaugoti ne tik visų valstybių, bet ir tautinių ma
žumų interesus.

5. Persiimti taikos dvasia, pripažinti dieviškos teisės 
taisykles, siekti, ir trokšti Kalno Pamokslo palaiminimuose 
paskelbto teisingumo, remtis visuotine meile.

Tai programa, kuri yra įrašyta ir į Atlanto Čarterį. 
Tai programa, kuri reikalauja teisingos, o ne bet kokios 
taikos.

Šiemet minime visą eilę Jo darbas buvo parūpinti rei- 
sukakčių, kurių skaičiuje pa- kiamą rykščių atsargą bau- 
žymėtina ir baudžiavos Lie- džiauninkams plakti. Rykšti- 
tuvoje panaikinimo 80 metų ninkai priplakdavo rykščių1'- 
sukaktis. Lietuvoje galutinai išmirkydavo, kad būtų liau- 
baudžiava panaikinta 1863 nesnės ir surišdavo kūleliais 
metais, nors ir anksčiau rusų 
caro buvo išleisti keli įstaty
mai naikiną baudžiavą.

Dionyzas Poška savo eilė
se yra vaizdžiai nurodęs, 
kaip sunkiai žmonės baudžia
voje vargo, kaip juos dvari
ninkai išnaudojo ir kankino. 
Jis nurodo, kad baudžiaunin
kas ponui turėjo duoti „žą
sis, gaidžius, grybus, sūrius, 
vilnas, uogas, riešutus, kiau
šinius, ilges, linų sruogas ir 
visokias rinkliavas.”

Bet to neužteko. Dvarui,

po nustatytą skaičių.
Kruvinai nuplaka, spiritu 

ištrina
Nuplakimui didelės prieža

sties nereikėdavo. Taip, 
Plungės valsčiuje, jei per pa
tikrinimą kamaroje rasdavo 
pieną neapdengtą mediniu ar 
akmens dangčiu, tai už nu
dengtus puodus šeimininką 
patiesę nuplakdavo. Pamatys 
besidairant prie darbo, pavė
luojant —įkirsdavo atsakan
čiai. Kraujui pasirodžius, 

' • vėl 
javų duoti, linų plonai pri- kirsdavo kiek paskirta. Jei
be minėtų daiktų, reikėjo dar suvilgydavo spiritu ir 
. n i • i • i • • Iri vario Iriolr ta a a Ir i v P njavų duoti, linų plonai pn- r .
verpti, kad tolka siūlų lįstų apalpsta, vandeniu atgaivin- 
per ponios žiedą, vaikai ei
davo plunksnų plėšyti, mer
gaitės karvių melžti; ir sun
kiai sukrapštom© pinigo rei-

davo ir vėl plakdavo. Dauge
lyje dvarų buvo specialūs lo
viai plakamam baudžiaunin
kui paguldyti. Neveltui bau- 

Įkėjo pridėti, o svarbiausia— džiauninkai skundėsi \ysku- 
per dienų dienas dvarui dirb- .P11* Valančiui:

LIETUVOS ŽMONIŲ TROŠKIMAI

Šioje „Amerikos” laidoje turime nemažai žinių apie 
Lietuvos žmonių slapto sąjūdžio pasireiškimus. Lietuvos 
patrijotų siekius reikšmingai skelbia slaptai leidžiamas

Londoną ir kitas vietas. Tai rodo, kad patrijotų veikla ge
rai organizuota.

Lietuvos patrijotai aiškiai ir drąsiai pasisako prieš 
buvusius ir dabartinius Lietuvos okupantus. Abu juos tik
roviškai vertina ir kviečia visą tautą būti pasiruošusia. 
Jie siekia tikros nepriklausomybės. Jie kalba apie tikrą 
Lietuvą, kuri savo ribose privalo turėti ir lietuvišką pajūrį 
ir lietuviškus rytus su Vilniumi. Jie nestumia nė vieno lie
tuvio, kurs nori laisvos, nepriklausomos Lietuvos.

Lietuvos slaptam sąjūdžiui daug kenkia nuolatinis 
Maskvos pretenzijų į Lietuvą reiškimas, bet jo vadai nenu
simena. Šis sąjūdis dar reikšmingesnis būtų, jei Sąjungi
ninkai aiškiai paskelbtų, kad Lietuva, kaip ir kiti pavergti 
kraštai, bus išlaisvinta iš okupacijos laisvam gyvenimui, 
o ne naujai verguvei. Tiesa, Lietuvos žmonės puikiai žino 
apie Atlanto Čarterį, bet jie, aišku, turi teisę būti užtikrin
ti, kad Atlanto Čarteris įsakmiai bus taikomas ir Lietuvai.

Naciai labai nepatenkinti Lietuvos žmonių elgsena. Jų 
komisarai visaip išmetinėja lietuviams, kad jie nesuprantą 
„tikrovės”, kad neremią savo „išlaisvintojų”. Jie net leido 
balandžio 5 d. Vilniuje sušaukti „visos Lietuvos konferen
ciją”, kuriai vadovavo amerikiečiams lietuviams gerai pa
žįstamas prof. Mykolas Biržiška. Neturime žinių, kaip ta 
„konferencija” buvo sušaukta. Žinoma, ji negalėjo tarti 
laisvo žodžio. Bet jos leidimas rodo nacių rimtą susirūpi
nimą.

Washingtonas ir Londonas labai daug pasitarnautų 
laisvės kovai, jei paskelbtų viešai, kad Lietuva nebus pa
aukota jokios kitos valstybės interesams, kad Jungtinės 
Tautos be jokių kompromisų, siekdamos ašies besąlyginio 
pasidavimo, pagelbės ir Lietuvos žmonėms atsteigti laisvę 
ir nepriklausomybę, kurių jie neteko prieš trejis metus. 
Toks užtikrinimas dar labiau sustiprintų ir užgrūdintų Lie
tuvos žmones ir jų vadus. To paties laukia, giliai tikime, ir 
Latvija ir Estija.

Lietuvos žmonių troškimai, drąsiai tikime, labai tiks
liai žinomi ir Washingtonui ir Londonui. Tikėkime, kad 
tie troškimai netrukus ir oficialiai bus pagerbti.

J. A. V. 22,945,247 KATALIKAI
Naujai išleista ' „Official 

Catholic Directory” knyga 
skelbia, kad šiuo metu Jung
tinių Amerikos Valstybių že
myne, Aliaskoje ir Havajų 
salose yra 22,945,247 katali
kai. Katalikų šiemet yra 389, 
005 daugiau nei pernai.

Didžiausios arkivyskupijos 
yra: Chicagos—1,598,900 as
menų; New Yorko—1,111,718 
Bostono—1,092,078. Didžiau
sia vyskupija yra Brooklyn© 
—984,905 asmenų;po to seka 
Pittsburgh© vyskupija—694, 
472 asmenų. Iš viso arkivys-J. I T <-*'•“■ — j ~

kupijų yra 20, o, vyskupijų—

97. Šiuo metu trys vyskupi
jos neturi vyskupų. Kardino
lų yra 2, arkivyskupų —19, 
vyskupų—129. Pernai mirė 
512 kunigų.

Apskaičiuojama, kad Ame
rikos karių 30 nuošimčių yra 
katalikai; jų dvasiniems rei
kalams aprūpinti yra išėję 
daug kapelionų. Viso kunigų 
Amerikoje yra 36,970, kurių 
tarpe 12,939 vienuoliai. Viso 
bažnyčių yra 18,976. Parapi
jų yra 13,416.

Kunigų seminarijų šiemet 
yra 193, kuriose mokosi 16,- 
838 klierikai. Katalikų uni-
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„Visus žmones kasdien be 
pasigailėjimo muša... rykštė
mis, pagaliais, kančiais, ir 
agrastais. Dėl to mušimo yra 
kurčių, bedančių, su sužalo
tomis rankomis, o kai kurios 
mušamos moterys persileido, 
kitos net mirė”.

Kitur valstiečiai bandė 
priešintis, ypač po 1861 m., 
kada buvo pranešta, kad už 
2 metų baudžiavos nebebus. 
Tačiau juos nuramino pašau
kta rusų kariuomenė ir kru
vinos ekzekucijos, kurių vien 
Kauno gubernijoje 1861 m. 
buvo 117. Skirsnemunio dva
re, kad labiau pagąsdintų 
baudžiauninkus, dvarininkas 
pasikvietė kazokus, suvarė 
žmones į kapines, atvežė du 
vežimu rykščių ir tų masko
lių padedamas žadėjo visus 
plakti iki mirties ir čia pat 
palaidoti, jei negrįš vėl bau-

ti. Rudenį kulti jaujose pra
dėdavo vidurnaktį, nuo pir
mų ar antrų gaidžių, tai ir 
nakvodavo iš vakaro nuėję į 
jaują. O kultuvas įsunksta 
per valandų valandas mojuo
ti rankomis. Kiti ir valgyti 
neturėjo pakankamai, o buvo 
atsitikimų, kad nenorėdami 
leisti kūlėjams baudžiaunin
kams valgyti iškultų žirnių 
ir pan., juos pažabodavo, kad 
kramtyti negalėtų...

Buvo dvarų, kur kūlėjų 
per tris paras nepaleisdavo 
namo. Per visą tą laiką ne
gaudami šilto valgio, be mie
go, jie taip išvargdavo, kad, 
atsisėdę užkąsti kokio mir
kalo, čia pat užsnūsdavo, bet 
juos greit prikeldavo prižiū
rėtojo kančius. Pavasarį lau
kuose daugelis turėdavo ran
komis mėšlus iškratyti, nuo 
ankstaus ryto iki saulėlei-

buotis. Kai kuriuose dvaruo- nepalaužė. Pergązdintos mo- 
se buvo tokia drausmė, kad terys verkė ir alpo, bet jau 
baudžiauninkai ne tik nega- daugiau į tą dvarą baudžia- 
lėjo atsisėsti, bet net ir atsi
gerti neleisdavo, o mergai
tės, sugrėbusios vieną kupe
tą šieno, turėjo bėgte prie ki
tos bėgti. Atsirasdavo ir ne
paprastų darbų, pavz., kai 
kuriose vietose baudžiaunin
kės savimi turėjo maitinti po 
nių kūdikius, ar net dvaro 
šunyčius...

Laikė kaip gyvulius
Beteisiai baudžiauninkai 

buvo kaip gyvuliai pono nuo
savybėje. Jiems paraginti ne
sigailėta nei rykščių, nei bo
tago, o kartais išgalvodavo 
ir specialių bausmių. Taip 
Kražių dvare, jei mergaitei 
nepasisekdavo duona iškep
ti, pluta atšokdavo, būdavo 
suzmekus, tai dvarininko į- 
sakymu tos duonos kepalas 
buvo pririšamas prie nuga
ros. Turėdavo jį visą savai
tę nešioti ir visus darbus at
likti. Janonių dvare, jei nu- 
gaišdavo žąsiukas, tai turė
davo atsakyti piemenėlis: žą
siuką jam pakabindavo ant 
kaklo ir vaikutis jį tol nešio
ti turėjo, kol žąsiukas visai 
supūdavo. Tik jo kaulus po
nas nukabindavo. O būdavo 
dar blogiau — pavyzdžiui, 
Sungailiškių dvare urėdas 
negyvai užkapojo piemenėlį, 
kam tas žąsis įleido į avižas. 
Plakimas būdavo taip papli
tęs, kad kai kurie dvarai tu
rėdavo specialų rykštininką.

pribarstydavo trupinių. Šu
nelis juos per dieną šniukšti
nėdavo, nesitraukdamas nuo 
vaiko...

Baudžiauninkai be pono ži
nios netik negalėjo vestis, 
nė vaikų į mokslą leisti. Kai 
Vizginių kaimo (Telšių aps.), 
baudžiauninkas Kosminskis 
ėmė sūnų mokyti, dvarinin
kas uždraudė. Tėvas prašė, 
aiškindamas sūnų norįs į ku
nigus išleisti, o ponas karto
jo:

— Į kunigus draudžiu eiti. 
Bus kunigu, tai mes tam cha
mo vaikui turėsime rankas 
bučiuoti. Neleisiu!

Tėvai ištisą mėnesį vaikš
čiojo, kol poną permaldavo. 
Išsimokslinęs Kosminskis bu 
vo vėliau Užpalių klebonu.

Dūminėse pirkiose
Baudžiauninkų pirkiose

dūmtraukių (kaminų) nebu-1 
vo. Dūmai išeidavo pro pra
viras duris ir per aukštinį. 
Grįčioje buvo koks vienas, 
kitas langelis ir tas mažiu
kas, o kad sunku būdavo sti-| 
klų pirkti, tai nekartą išdau
žtą kampą lentele pridengda
vo. Kaip sako, langai buvo 
maži — tik šuniui pralįsti. 
Troboje tik patys ūkininkai 
gulėdavo iš lentų sukaltose 
lovose, o kiti — ant suolų.

Kad kaip galėdami suma
žintų išlaidas, net ir į baž
nyčią eidavo basi, o tik prieš 
patį miestelį apsiaudavo, 
taip kad poros batų kitai mo
teriai užtekdavo visam am
žiui, ir vyrai batus išnešio
davo 25 metus.

Baudžiauninką išmainė į 
šunį

Baudžiauninkai buvo betei 
šiai. Nekartą prasilošęs po
nas atsilygindavo atiduoda
mas baudžiauninką, žinomi 
atsitikimai, kada baudžiau
ninką išmainydavo į arklį. 
Židikų gi ponas, patyręs, kad 
jo draugas neturi gero me- : 
džioklės šunio, pasiuntė jam 
du, o anas ponas mainais da-

Buv. „liaudies seimo” na
rių susirinkime, įvykusiame 
1942 m. rugp. 30 d. rašyto
jas prof. V. Krėvė-Mickevi
čius, bolševikų okupacijos 
pradžioje ėjęs „liaudies vy
riausybės” ministerio pirmi
ninko ir užsienio reikalų mi
nisterio pareigas, padaręs 
pareiškimą, kurs buvo išspau 
sdintas laikraštyje „Į 
vę”.

Krėvė-Mickevičius 
mena 1940 m. birželio
kada įžygiavo raudonoji 
mija į Lietuvą ir toliau 
šo:

„Faktiškai visa valdžia 
teko į rankas bolševikų gin
kluotų pajėgų ir Maskvos 
Komisarų Tarybos įgalioti
nio G. Dekanazovo, atvyku
sio Lietuvon 1940 m. birželio 
15 d. vakarą. G. Dekanazo- 
vas Lietuvon atvyko su aiš
kiai nustatytu tikslu — in
korporuoti Lietuvą į Tarybų 
'Sąjungą. Jei iš karto forma
liai to nebuvo padaryta, tai 
tik todėl, kad buvo norėta su
vaidinti politinę komediją, 
neva laisvu noru Lietuvos į- 
sijungimą į Tarybų Respub
likų Sąjungą. Tuo tikslu Ma
skvos buvo suplanuota tiek 
Lietuvoje, tiek ir kitose Bal
tijos valstybėse kolkas išo
riniai palikti tą santvarką, 
kokia jose iki šiol buvo. Lie
tuvoje 1940 m. birželio mėn. 
17 d. buvo sudaryta nauja 
vyriausybė, pasivadinusi 
Liaudies Vyriausybe, nebuvo 
vienlypė, bet susidėjo iš dvie
jų priešingų grupių, su skir
tingais tikslais ir siekimais. 
Viena grupė — iš tautiškai 
nusistačiusių žmonių, kurie 
Maskvai buvo tik todėl rei
kalingi, kad 
sybė turėtų 
pasitikėjimą 
menėje, bet 
pasitikėjo Maskva ir jos įga
liotiniai Letuvoje. Antrąją

naujoji vyriau- 
dar šiokį tokį 
Lietuvos visuo- 
kuriai visai ne-

versitetų ir kolegijų vyrams 
yra 131, kolegijų ir akademi
jų merginoms — 638, Vidu
rinių (high schools) mokyk
lų turima 1,522. Visose šiose 
mokyklose mokosi 472,472 
studentai, kas yra 8,616 ma
žiau, nei pernai. Parapijų 
pradžios mokyklų yra 7,647, 
kurias lanko 2,048,723 moki
niai.

Katalikai išlaiko 316 naš- 
laitynų su 38,456 našlaičiais, 
183 senelių pireglaudas, 726 
ligonines.

vos nebėjo.
Kai duoną kepė iš senų stogų

Ilgai dar tekdavo ir vaka
ruoti, kad namie uždėtus dar 
bus padarytų. Nemažas var
gas buvo verpėjoms — ne
turėjo tinkamos šviesos. Vie
na, būdavo, balaną žibina, o 
dvi verpia. Pirkioj pilna dū
mų, ant žemės pelenų krūva. 
Dieną dirbdavo dvare, o sa
vo laukus įdirbti ir javus nu
imti reikėjo kaikuriem nak
čia. Darbas pragariškai sun
kus, o baudžiauninko valgis 
prastas: moterys šventadie
niais prisikaisdavo bulvių, 
padarydavo barščių, supilda
vo į kubilėlį, tai ir užtekda
vo visai savaitei. Valgydavo 
ir usnių lapus, tik nevisada 
būdavo laiko jų pririnkti. Bū 
davo vietų, kur baudžiaunin
kai tiek skurdžiai gyveno, 
kad į duoną maišydavo pe
lus ir sugrūstus senų stogų 
(dangčių) šiaudus. Ir tuos 
mišinius dar reikėdavo pa
tiems namie girnomis susi
malti. Tokių kepalų su kačer- 
ga iš pečiaus negalėdavo iš
traukti — subirėdavo (už 
tat ir duona vadinosi — bė
ralinė, t. y., iškepta iš to, ką 
paberdavo į pečių padžiovin
ti, o vėliau maldavo). Kepa
lus ištraukdavo į pečių įsilin- 
dęs piemenėlis. Toje duonoje 
kartais būdavo tiek šiaudų 
ir sausų pelų, kad vaikščio
jančius apie ją su balana 
perspėdavo:

— Pamažu su žiburėliu — 
neuždek duonelės”.
Šuneliai baudžiauninkių vai

kus auklėjo
Ilgas valandas visą dieną 

baudžiauninkai vasarą dirbo 
dvare. Vargas tėvams, kurie 
turėjo mažus vaikus, šeimos 
griebėsi tokių priemonių: 
kad vaikas nerėktų, išeidami 
į darbą įleisdavo į trobą šu
nelį. Vaiką pasodindavo vi
dury aslos, apramstydavo 
kailiniais. Tarp kailio vilnų

kus.. Blogiausia b ū d a v o 
tiems, kuriems liga ar senat
vė sveikatą atimdavo. Nekar 
tą tokie būdavo išmetami iš 
turėto ūkio, iš trobelių ir tu
rėdavo dangintis, kur akys 
veda, viską palikę.

Toksai buvo baudžiaunin
kų gyvenimas. Čia parinkti 
gal patys baisiausi atsitiki
mai. Būdavo ir žmoniškesnių 
dvarininkų, ir pakenčiames- 
nių gyvenimo sąlygų, bet vis- 
tiek žmonės ne sau gyveno.

K. J. Prunskis.

n **•»■■ inrun*

kurie turėjo griežtai vykdyti 
Maskvos jiems, kaip komuni
stams, padiktuotus uždavi
nius”.

Toliau pranešime atsklei
džiama, kad tautinę grupę 
sudarė V. Krėvė-Mickevičius, 
E. Galvanauskas ir gen. Vit
kauskas. Jie svarbiausiais 
klausimais pirma pasitarda
vo ir eidavo su bendra nuo
mone. Kartais juos paremda
vo Mickis ir Venclova, gi ko
munistinei grupei, kuri gau
davo direktyvas iš rusų ats-

KAIP NACIAI ŽUDO ŽYDUS LIETUVOJ
Pereitų metų pradžioje na

ciai likvidavo vieną iš dviejų 
Vilniuje esančių getų, tą, 
kurs buvo Domininkonų ir 
vokiečių gatvėje, gi gegužės 
mėnesy j e — Vilijampolės 
(Slabados) getą. „Kaunaer 
Zeitung” 1942 m. gegužės 
mėn. 5 d. rašė, kad „daugelis 
gatvių dabar vėl yra laisvos 
nežydiškiems gyventojams.” 
Iš to galima spėti, kad vokie
čiai dar vėl tirščiau sugrūdo 
žydus, iškeldami juos iš kai 
kurių gatvių visiškai. Buvo 
atsitikimų, kad lietuviai ban
dė pagelbėti pusbadžiu gyve
nantiems žydams, prašmuge- 
liuodami maisto į nacių sau
gomus getus, bet po to, kai 
net aštuoni iš jų buvo su
šaudyti, daugiau nesirado 
norinčių rizikuoti.

Viena moteris 1942 m. spa
lių mėn. buvo pasmerkta 
mirti už bandymą parduoti 
mėsą geto žydams. Vilijam
polės (Kauno priemiesčio) 
geto viršininkas Jordanas,
dancigietis, buvo atleistas iš kuriuo buvo įsakyta suregis- 
pareigų ir kietai nubaustas'truoti visą žydams jpriklau- 
už ėmimą kyšių. Į jo vietą santį turtą Lietuvoje. Reicho 
paskirtas taipgi dancigietis komisaro Lohsės įsakymu 
Koslowsky, šio gi padėjėju—[(spalių m. 13 d.) ir ta liku- 
Kačinskas. Kartkartėmis vy-, šioji žydų nuosavybė buvo 
kdomas „pasikeitimas” gy-^ukonfiskuota ir panaudoja- 
ventojais tarp Kauno ir ma į Lietuvą atvykstančių 
Vilniaus getų. Pastebėta, kad vokiečių kolonistų aprūpini- 
tie „pasikeitimai” dažniausia mui. šie okupantų nacių 
būna tik užmaskavimas žy-1 veiksmai daugelio lietuvių

dų žudymo, įvykdyto už geto 
ribų.

Kauno gete yra sudaryta 
žydų taryba, kuriai vadovau
ja Kopelmanas ir Chazan. 
Dauguma žydų būriais varo
ma prie viešųjų darbų, ta
čiau bent kai kurį laiką dar 
buvo leidžiama ir privatiems 
asmenims kviestis žydus spe
cialistus kokiems nors dar
bams. Nuo 1942 m. sausio 
mėnesio tą daryti uždraudė 
vokiečių darbo tvarkymo į- 
staiga ir dabar tik su specia
liais vokiečių leidimais gali
ma žydus specialistus iš ge
to pasikviesti.

Kaip su žydų nuosavybe 
Lietuvoje?

Nemažai turtingesnių žy
dų nuosavybes Lietuvoje bu-

tovybės, priklausė Pal 
Gedvilas, Koganas - 
buvo vad. Liaudies vy 
bės ministerių pasiš 
mas, ] ____
jais sutrukdė Maskvc 
nūs.

„Maskvos atstovai 
Dekanazovu priešaky 
šo toliau Krėvė-Mick 
— pastebėję, kad jiem 
lanki grupė rodo kietą 
rūmą, ėmėsi priemor 
nisterių Taryboje susi 
komunistinę grupę. B 
sterių Tarybos ir be e 
pirmininko pareigas p tame sukilime 
Krėvės-Mickevičiaus i 
buvo J. Paleckio aktu 2 
tos naujos ministei 
Darbo Min. ir Pramc 
ja, kurių ministerial įmigų persekio 
paskirti, kaip pasirc 
liau, komunistų parti 
riai. Buvo įsteigta V 
srities įgaliotinio įstaį 
riai vadovavo įgalioti 
ministerio teisėmis. Į 
niu buvo paskirtas K. 
lis (Grosmanas). Su 
mo Ministerija pirmi reli- 
kupacijos dienomis biŲ 
imta bolševikų kariu 
vadovybės žinion. Dal 
nisterių Taryboje a 
specialus komisaras , 
ministerio teisėmis... \ 
metu buvo paskirtas [ 
valstybės kontrolierii 
aršus komunistas, I 
mauskas. |
„Tokiu būdu Ministe 

ryboje komunistinė gi jydami orga- 
vo aiškią daugumą. ‘ ‘ ' 
persiorientavo ir aųįmiškus/pasi- 
svyruojantieji švietim pag- 
mės ūkio ministerial 
blausiais klausimais i 
darni prie komunistin 
pės. Gavę daugumą lį^Mai perėjo 
rių Taryboje, komuni M Rusai vil. 
visose [kitose srityse ė 
tyviai veikti, dažna 
skaitydami nei su L

nd 
par1 irytais Min. Tary 
tarimais. Pasinaud 
draugijų įstatymu, vį 
min. M. Gedvilas le 
Lietuvos komunistų 1 
ir visą eilę komunistii 
ganizacijų. Kiti kom 
niai ministerial, naudo 
si teise tiesiogiai teik 
zidentui skirti ir atleis 
ministerijų, net aukšč į 
pareigūnus, ėmė, G. D 
zovo nurodymais, šąli 
nuosius prityrusius va 
kus, jų vieton skirdan 
jus, dažnai nieko nen 
nančius, bet už tai kol 
tinio nusistatymo, da; 
šia partinius komunisl 
tik, kad nelietuvius, bet 
Lietuvos piliečius.”

įtiečiai ir bajo- 
į labiau išjudin- 
j jie stengėsi tą 
įfti su tikyba,

•religingoji Lie- 
spajudėtų.Todėl 

tad įžanga į 
•jną buvo mani
eji iš jų įvy- 
vpos 31 d. Kau
nas vedė trys 
..ais apsivilkę.

s Procesija nu- 
$ Nemuno, čia 
j kitomis proce- 
aiekė Garliavą, 
-naujos bažny
tine. Rusai ne
ri priešintis, bet 
inubaudė. Bažny 
■giedoti patrijo- 
i Kartais rusų 
’bažnyčias įsi-

šėmė slapsty-

351 medžiokli- 
M su kirviais 
■dus rusų dali-

Tarp jo del
stas toks la

— Ne tik 
sa Europa, 
pasišventim 
ach, kaip s: 
šai kenčia 
Per kiauruj 
mi ne nam 
apdangalo, 
kiek šalčio 
sta. Nėra 
mano, jog 
mas begalii 
mūsų kraš 
Jūs, būdam 
te paukštei 
neskaitote 
note, kas 
Patys num; 
gomis nepe 
savo dviva 
mušti vien: 
bet kaipgi 
ves. Juk jū 
nos armote 
motinės ku 
tvirtovių ii 
rusų, neuž 
što. Pranei 
bintis jum:

Toliau 
pertraukti 
praliejimą, 
Toliau raš<

— Pako] 
mo, nekarl 
skite dėl 1 
meilės neį] 
prie savęs

Sierakausl 
vič

Sukilime 
vavo Kaur 
mą vietą 
apskritis. 
Petrapilio 
kas Zign 
kas. Susid 
lių pulkai, 
sunku ats 
liarią kar 
buvo išbh 
skas suže 
tefeVfr- f 
niais būre

1 Klimo gilber
tam stovį.
araiuose

liekna aprašo 

puolimą Var- slapstėsi

vt tebuvo nedi
delis. Vieni buvo 
® į ežerą, kiti į 
^ryje 40 sukilė- 
"a raiti, įpuolė 
^pradėjo šaudy-

h nuveikę išsis- 
■jus, kad ne 
i netikėtai at
skeliu. Jie pa- 
3 ir išgainiojo 
Įdegė miestelį, 

naktį. Semi
co rektoriumi 
'Savičiumi pra- 
3ktį, kulipkoms 
•langus.”
& tada buvo 
Mpinti suki- 
■dones, ieško- 
; įtariamuosius 
įkardavo ir 
M Sužeisti

tarpe sukėlė pasipik 
ir trys lietuviai, kurie' 
pakviesti Patarėjais,] 
sakė nuo savo eitų pi

Žydams buvo leista 
laikyti tik tuos namų i kitą sykį 
kos dalykus, kurie bui į gydyto- 
tini jų asmeniškam na ■ 
mui. Pinigų ir kitų va .ltidrtgdav0 
popierių jie galėjo sal rej_

■ <3 prikandus 
Nėra žinios, kas f.
, b,„V,. W 1-

' įtaisyti. To- 
^rtą mieliau 

durtuvo;
atsiti-

klaikais visų 
'atidiegdavo

likti tik iki 100 mark 
mos. ~~~
ko su žydų banku ir 
laikytomis vertybėmis, 
rėjų narys prof. V. . 
tis atsisakė tas vertybei 
duoti Gestapo vadams

Kai kurie gyventojai
- —------------------- pasiskubinę patys * >8 km J

vo konfiskavę bolševikai. Už-[žydų nuosavybes. Lor 
kiti vokiečių‘komisarai! 
do įsakymą, kad anl 
buvusioji žydų nuosavi 
gyta kitų po 1942 m. bi 
20 d., turi būti perregi- 
ta. Buvo pagrąsinta, ka 
tos nuosavybės neregi^ 
bus baudžiamas, net U 
bausmės neišsikiriant. 
m. spalių mėn. 31 d. 1 
asmuo už nepaklausyi 
įsakymo buvo nuteista! 
ti ir buvo viešai paK_ 
Vilniuje, katedros aikJ’W • 
Vėliau registracijos teiftij-- Z 
dar buvo pratęstas iki | 
čio mėn. 30 d.

žėję vokiečiai tos nuosavy
bės žydams nebegrąžino, o 
ėmė dalinti grįžtantiems re
patrijuotiems vokiečiams. 
Negana to — 1941 m. rugp. 
9 d. buvo išleistas dekretas,

j lūšyje rusas 
p* bet šis capt 
įdėlis nori 
R iešmu tą 
psas vėl ant- 
pj sukilėlio 
[W, kol pa- 

Į '’das Macke
las prišokęs

^laiškas į

• zmo‘ 
nelygią 

^įmanoma 
® A buvo ir 
1 Valančius.

narsiausii 
vo Kalina 
jausdama: 
pralaimėt; 
tų mažiau 
leido atsi 
mas pasii 
mybės ad:

Vienas 
kiusių sul 
kun. Macį 
jamas. Ta 
Kilęs iš n 
šeimos, pe 
kslus, jis 
Lietuvos 1 
gingą buit 
jiems turi 
ir žmonis 
sąlygos. G 
tino taip 
sukilime, 
sumuštas 
vargino i 
dalis, bet 
grupės jėj 
liau jį rus 
giantį pers 
į Prūsus i 
ną pakorė, 
žuvus, 
Šležas, 
mas.
Kaip

kai 
pas

kor 
mals

Caro vy 
Muravjovą 
gubernatoi 
jam suki] 
Muravjova 
laikydama: 
žemę ir ža 
tų paleng 
juos sulail 
mo sukilirr 
lyvius ėmė 
čiausiomis 
paties aps] 
šinant suk 
dyti 129 i 
išsiųsti 97 
- 1,427, į 
jos sritis 
į kariuomt 
804, ištreir 
(davė žemi 
kad iš vis<
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„liaudies seimo” na- 
Tinkime, įvykusiame 

rugp. 30 d. rašyto- 
f. V. Krėvė-Mickevi- 
olševikų okupacijos 

j e ėjęs „liaudies vy- 
ės” ministerio pirmi- 
’ užsienio reikalų mi- 

pareigas, padaręs 
imą, kurs buvo išspau 
laikraštyje „Į Lais-

švytės,.
Gedvilu'

IDŽIOJO SUKILIMO SUKAKTIS
ai prieš pusantro šimt- Tarp jo dokumentų buvo ra- 

... io galingesnieji kaimy- stas toks laiškas į sukilėlius: 
7^ išsidalino Lietuvos -Len-

i s valstybę, visą laiką pa
nūs.

Dekanų'
ŠO tolij;

j-Mickevičius prisi- 
940 m. birželio 15 d., 
ygiavo raudonoji ar- 
Lietuvą ir toliau ra-

į laisvės ilgesys ir dažni 
limai. Ypatingai stiprus 
ruvinas sukilimas įvyko 

r. ‘ i m., taigi, lygiai prieš 
—pastJ netų. Vilniuje sukilimas 
laukit ridėjo 1863 m. balandžio 
runą £ . Anuo laikotarpiu visoj 
nisterir 3P°j buvo žYmus tautų

lankiu

nistafei
1 * H

tiškai visa valdžia pa- 
"ankas bolševikų gin- 
pajėgų ir Maskvos 
rų Tarybos įgalioti- 
Dekanazovo, atvyku- 
uvon 1940 m. birželio 
akarą. G. Dekanazo- 
tuvon atvyko su aiš- 
statytu tikslu — in- 
loti Lietuvą į Tarybų 
į. Jei iš karto forma- 
nebuvo padaryta, tai 
ii, kad buvo norėta su- 
i politinę komediją, 
isvu noru Lietuvos į- 
ną į Tarybų Respub- 
jungą. Tuo tikslu Ma- 
ouvo suplanuota tiek 
je, tiek ir kitose Bal- 
alstybėse kolkas išo- 
talikti tą santvarką, 
ošė iki šiol buvo. Lie- 
1940 m. birželio mėn. 
uvo sudaryta nauja 
ybė, pasivadinusi 
s Vyriausybe, nebuvo 
ė, bet susidėjo iš dvie- 
singų grupių, su skir- 
tikslais ir siekimais, 

^rupė — iš tautiškai 
Siusiu žmonių, kurie 
,i buvo tik todėl rei- 

kad naujoji vyriau- 
irėtų dar šiokį tokį 
i j imą Lietuvos visuo- 

bet kuriai visai ne- 
j jo Maskva ir jos įga- 
i Letuvoje. Antrąją

irėjo griežtai vykdyti 
s jiems, kaip komuni-

idimo sąjūdis, kurs pir- 
persimetė į Lenkiją, o 

JJJ ,u rado atgarsio ir Lie-
sterilu 
pirminį,.

buvo), p. 
tos mjįj 
Darbo į

tikliausi tame sukilime 
vavo miestiečiai ir bajo- 
Norėdami labiau išjudin- 

ja, kniĘ. ilstiečius, jie stengėsi tą 
paskirt ' susieti su tikyba, 
liau, k(ų ššaukti kunigų persekio- 

'■ ' , kad ir religingoji Lie- 
s liaudis pajudėtų.Todėl 
lostabų, kad įžanga į 
m. sukilimą buvo mani- 

icijos. Pirmoji iš jų įvy

paskirt?

rial Bu?
srities gį
riaivaU
minister

" niu biiv0-;
li8 |(C 861 m. liepos 31 d. Kau
nui
kupaojį-

Žmonių minias vedė trys 
gai, kapomis apsivilkę, 

imta Y 3 nešamas kryžius, reli- 
s vėliavos. Procesija nu- 
avo anapus Nemuno, čia 
ungė su kitomis proce- 
nis ir pasiekė Garliavą, 
dalyvavo naujos bažny- 
pašventinime. Rusai ne- 
) minioms priešintis, bet

vadovyfe
nisterią ’
specialus;
nuni&ty
metu bgn
valstybėj;
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arsns lų va(]us nubaudė. Bažny 
mauste j pradėta giedoti patrijo-mausti

„TokĖt.h giesmės. Kartais rusų 
rytoje fe
VO aisti r;- • - ’ o---- --------- - - O -
persiorit ;orius. šie ėmė slapsty- 
svyiuoji: 
mės ūk 
blausiais i

arai ir į bažnyčias įsi- 
davo, gaudydami orga-

pės. Gar; 
riij M 
visose 
tyriai 
skaity

padarytas 
tarimais.

liti bėgo į miškus, pasi- 
ė gintis, norėdami pag- 
i ginklus su medžiokli- 

i šautuvais, su kirviais 
avo mažesnius rusų dali- 

: Taip natūraliai perėjo 
inas kovas. Rusai Vil- 
Gardine, Kauno guber- 

e paskelbė karo stovį.
olimas Varniuose

M JUJL.X » .-■Ui

;orikas Alekna aprašo 
į sukilėlių puolimą Var- 

padiktuotus uždavi-draugiją ? se:
Varniuose tebuvo nedi-

— Ne tiktai mes, bet ir vi
sa Europa, matydama jūsų 
pasišventimą, stebisi ir sako: 
ach, kaip smarkiai šie varg
šai kenčia dėl savo žemės. 
Per kiaurus metus gyvenda
mi ne namie, be maisto, be 
apdangalo, kiek sielvarto, 
kiek šalčio ir bado jie pritir- 
sta. Nėra abejojimų, vaikai 
mano, jog jūsų pasišventi
mas begalinis, jog jūsų meilė 
mūsų krašto neapsakoma... 
Jūs, būdami miškuose, girdi
te paukštelių čiulbėjimą, bet 
neskaitote laikraščių ir neži
note, kas darosi pasaulyje. 
Patys numanote, jog savo jė
gomis nepergalėsite rusų. Iš 
savo dvivamzdžių galite už
mušti vieną, ar kitą kareivį, 
bet kaipgi paimsite tvirto
ves. Juk jūs neturite nei vie
nos armotos, nei vienos ar- 
motinės kulipkos, o nepaėmę 
tvirtovių ir neišvarę iš ten 
rusų, neužviešpatausite kra
što. Prancūzai... nežada sku
bintis jums į pagalbą...”

Toliau Valančius ragina 
pertraukti beprasmį kraujo 
praliejimą, grįžti į namus. 
Toliau rašo:

— Pakol gi nesugrįšite na
mo, nekarkite nieko ir nebau- 
skite dėl to, kad kankinimu 
meilės neįkvėpsite niekam ir 
prie savęs nepatrauksite...”

Sierakausko ir kun. Macke
vičiaus pulkai

Sukilime daugiausia daly
vavo Kauno gubernija gi pir
mą vietą užėmė Panevėžio 
apskritis. Čionai atvyko iš 
Petrapilio gen. štabo karinin 
kas Zigmantas Sierakaus
kas. Susidarė didesni sukilė
lių pulkai, tačiau jiems buvo 
sunku atsilaikyti prieš regu
liarią kariuomenę, jų būriai 
buvo išblaškyti, o Sierakau
skas sužeistas pateko į ne- 

ĮTars^.' •1 ■ ■ ■ mūluj’"
niais būreliais sukilėliai dar 
slapstėsi miškuose. Vienas 
narsiausių sukilimo vadų bu-

?^ož“i°u“soni?RAUD. KRYŽIAUS KLUBAI KARIAMS
nukentėti kitais būdais! Vien 
kunigų žemaičių vyskupijo
je nukentėjo 107, kas suda
rė apie šeštą dalį visų vys
kupijos pasaulinių kunigijy 
taigi daugiau, kaip 15%.Iš jų 
67 buvo išsiųsti į Sibirą, o 6 
sušaudyti ar pakarti. Kuni
gai Gargas ir Noreika buvo 
suimti besislapstą vienoje 
trobelėje, ilgai kalinti Telšių 
kalėjime, kur išvedė į miestą, 
telio ganyklas, netoli kelio į 
Plungę, sušaudė, užkasė, o 
raitelių būrio arkliais jų ka
pą užmindžiojo. Vėliau, Lie- 
vai laisvę atgavus, jų kūnai 
buvo perkelti į Telšių bažny
čios šventorių.

Džiovininkų ir tremtinių 
likimas

Žmonių buvo pilni kalėji
mai. Daugpilio kalėjime sė
dėjo kun. Lileika. Vyskupas 
Valančius, sužinojęs, kad jį 
džiova baigia į kapus nuva
ryti, kreipėsi į vyriausybę, 
kad tą ligonį paleistų.

1866 m. 
žiavo pas 
Zubrickas. 
areštuotas
Įėjime. Ligonis mirė be sak
ramentų, o kalinamas kuni
gas Zubrickas susirgo proto 
liga.

Į Archangelsko guberniją 
ištremtasis kun. P. Stropus 
savo seseriai rašė:

— Seserėle, balandėle, aš 
iš liūdesio nedaturėsiu. Kur 
pasisuku, visur siūbuojan
čios, ošiančios pušys. Lau
kiu, ar nors kada nepapūs vė
jelis, ar neužlėks paukštelis 
iš gimtojo krašto”.

Iš ištrėmimo jis dar sugrį
žo, išlipęs iš vagono kniūps
čias parpuolęs bučiavo Lie
tuvos žemę, bet jėgos buvo 
iščiulptos, tai greit ir mirė. 
O kiek mirė ten toli, už Ura
lo, kur jų nei vardo, nei kapo 
niekas nežino...

K. J. Prunskis.

ni kryžiAvimo di^na
JAU NUSTATYTA

vasario 22 d. va- 
vieną ligonį kun. 
Jis buvo kelyje 
ir uždarytas ka-

ti pranešime atsklei- 
kad tautinę grupę 

V. Krėvė-Mickevičius, 
anauskas ir gen. Vit- 
3. Jie svarbiausiais 
tais pirma pasitarda- 
tdavo su bendra nuo- 
bartais juos paremda- 
ds ir Venclova, gi ko- 
nei grupei, kuri gau- 
rektyvas iš rusų ats-

rning
Lietuvosfc i rusų būrelis. Vieni buvo 
ir visą ea 
ganizaci;.
mainote
si teise ė
ridentais 
minister.
pareigūs
ZOVO

US LIETUVOJ
nuo, įvykdyto už geto

moj grupėj randasi žalios ir 
geltonos daržovės; antroj 
grupėj—apelsinai, pamidbrai 
ir „grapefruit” arba . žali 
kopūstai arba salotų žalumy
nai; trečioj grupėj — bulvės 
ir kitos daržovės ir vaisiai; 
ketvirtoj pienas ir pieno pro
duktai; penktoj mėsa, vištie
na, žuvis, kiaušiniai arba 
džiovinti žirniai ir pupos, rie
šutai, pinacų sviestas; šeštoj 
— duona, miltai arba iš grū
dų maistas; septintoj —svie
stas arba margarinas.

da sodinate, laikykitės prak
tiškų patarimų. Viską gerai 
apsvarstykite — kokio der
liaus ir kiek norite turėti.

Valgio parinkimas
Racijonavimas visokių rū

šių maisto ir reikalingumas 
užlaikyti mūsų karo laiko 
sveikatą ir jėgas reikalauja 
atsargiai prižiūrėti savo kas
dieninę dietą. Jungt. Valsty
bių Žemdirbystės Departa
mentas sako, kad mūsų kas
dieninė dieta privalo turėti 
septynias rūšis maisto. Pir-

Viena iš pirmiausių prob- kai ir darbininkės, su savo 
lemų, kuri pasirodė, kada A- gražiomis Raudonojo Kry- 
merikos pulkai pradėjo vyk- žiaus uniformomis sekė pul
ti į užsienį buvo parūpini- kus ir prižiūrėjo tuos, kurie 

buvo ligoninėse. Nors paran
kumai buvo apriboti, asmeni
nės problemos išspręstos ir 
įvairūs pasilinksminimai pa
rūpinti. Kur ligoniai negalė
jo rašyti, jiems laiškai buvo 
parašyti ir jie gražiai apžiū
rėti ligos valandose. 
Kryžius gavo 10 
rečių, degtukų, 
skutimo muilo, 
petukų ir pašto, 
popieros laiškams, 
200 ligi 1,500 knygų ir įvai
rių Amerikos žurnalų.

Vėliausias Raud. Kryžiaus 
kareivių klubas įsteigtas Ku
nming, Kinijoj, Raud. Kry
žius prieš kelias savaites pra 
nešė apie atidarymą. Nors 
transportacijos 1________
buvo sunkus ir už gazoliną Ju°s žiūrėjo kaip į išvaduoto-

mas jiems palinksminimų 
laisvu nuo tarnybos laiku. 
Amerikos Raud. Kryžius iš
sprendė tą problemą, įsteig
damas klubus vyrams tarny
boje vadinamose „leave are
as”, armijos valdininkų pas
kirtose. Pirmiau Islandijoj, 
vėliau Britų salose, ir dabar 
Šiaurės Afrikoj, Indijoj, Ki
nijoj, Australijoj ir Jungt. 
Tautų kareiviams ir jūrei
viams.

Nors parankumai keičiasi 
pagal vietas, šie klubai yra 
labai populiarūs. Jie tvarko
mi, kaip privatūs klubai, su 
keliais pridėtais patogumais 
jie yra lyg maža dalelė tėviš
kės svetimoje šalyje, čia ka
reiviai gauna amerikoniško 
maisto. Švarios lovos, paklo
dės ir užvalkalai, karšto ir

Raud. 
dėžių ciga- 

skustuvų, 
dantų še- 

saldainių, 
nuo 1,-

PABALČIO ATSPARUMAS NACIAMS
Washington. — Lietuvių, 

estų ir latvių pasipriešinimas 
ir neapykanta naciams vis 
auga, pagal ilgą pranešimą 
Švedų laikraštyje 
Allt, kovo 26d .

„Kada vokiečiai atėjo į Pa
klausimas balčio valstybes, daugelis į

Trotts

|V _ reikėjo mokėti $6.00 už ga-Jus nuo bolševikų jungo, —
salto vandens maudynes pa- klubas atidarytas pa- straipsnis sako,— bet kai tik 
YMirnnta 'Zuidimii cUoirvmn x ___ _____ „ -i_rūpinta. Žaidimų, skaitymo 
ir rašymo kambariai visada 
populiarūs.

Suplanuoti įvairūs pasilin
ksminimai taip, kaip važinė
jimai po miestą, teatro bilie
tai parūpinami ir kitos prog
ramos organizuojamos. Nors 
sykį per savaitę įvyksta šo
kiai.

Kada Amerikos pulkai nu
vyko į Šiaurės Afriką, praei
tą lapkričio mėn., Raud. Kry
žiaus atstovai su jais tuo pa
čiu. laiku vyko. Orane Raud. 
Kryžius tuoj perėmė didelį 
automobilių parodos kamba- se- Anglijoj ir šiaurės Afri- 
rį ir įsteigė klubą Jungt. koj, kartais daug mylių nuo 
Valstybių pulkams. Ši vieta arčiausio kaimo, Amerikos 
tuoj tapo bendra susirinki- Raud. Kryžius įvede „kilno- 

karei- jamą” aptarnavimą, kuriuo 
ir

-

pradinė mokykla su parinkti- 
niais studentais išlavinimui 
amatų mokyklose ir univer
sitetuose ūkininkams, giri
ninkams, amatininkams, pre
kybininkams ir ofiso darbi
ninkams. Parinkimai pada
ryti tiktai pagal vokiečių 
reikalavimus ir instrukcijas 
vokiečių kalboje. Labai aiš
kiai suprantama, kodėl Vo
kietija neteko, simpatijos.

„Dar prie to ateina rapor
tai apie didelius nuostolius 
latvių savanorių korpuse, ku
riuos vokiečiai sudarė priver
stinai. Jauni vyrai galėjo pa
sirinkti — „savanoriai” pa
siduoti karo tarnybai, arba 
pasirašyti formą, išaiškinda
mi, kodėl jie atsisakė. Ši for
ma pavirsta į bilietą koncen- 
tracjos stovyklon. Latvių sa
vanoriai pavartoti kaipo 
„storm troops” ir krinta ligi 
paskutinio vyro. Latvių jau
ni vyrai yra taip išnaikina
mi.”

Rosenbergo civile adminis
tracija pradėjo veikti, latviai 
radosi fizinėj ir moralėj 
priespaudoj po vokiečių „he- 
rrenvolk”, ir neapykanta au
go diena iš dienos. Draugiš
kas jausmas vokiečiams pa
sikeitė į neapykantą.” 

„Viskas turėjo būti suvo
kietinta. Rygoje nemažiau 54 
gatvių vardai buvo pakeisti į 
vokiškus vardus, kurie buvo 
paimti iš jų militarės istori
jos ir nacių ,lyderių’. Racio- 
navimas maisto duoda žymiai 
daugiau vokiečiams, negu 
vietiniams. Vokiečiai visada 
gal gauti savo kiekį maisto, 
bet latviai ne visada gauna 
net racijonuoto maisto. Po 
1943 m. balandžio 1 d., vo
kiečiai gali eksportuoti mais
tą į Vokietiją, už kurį moka
ma Vokietijoj, ir tas vis dau
giau apsunkins žmones. Lat
vis ūkininkas priverstas ati
duoti beveik visą savo derlių 

I okupaūtatiis; 1 žuvlffiiu^^"^- 
li pasilikti tiktai pusantro ki
logramo žuvies. Kada der
lius nuimtas, vokiečių valdi
ninkas pereina ūkius ir sui
ma visą derlių. Visas pienas 
turi būti atiduotas; pagal 
specialų leidimą, ūkininkas 
gali pasilikti truputį nu
griebto pieno. Pagaliau, jis ir 
nežino, ar ūkis ir tėviškė jam 
priklauso ,ar jis tiktai laiki
nai prižiūri jį vokiečiams.

Pagal Karo ir Laivyno De- „Latvių darbininkams irgi 
partamentų prašymą, Amer, sunku., Jj^ms ^nustatyta
Raud. Kryžius bando surasti 
tuos asmenis, kuriems 
pranešimai nusiųsti.

Nors Raud. Kryžius gali 
surasti daugumą tų, kuriems 
laiškai adresuoti, bet užima 
kelis mėnesius surasti tuos, 
kurie išsikraustė nepalikda
mi naujo adreso.

Kad būtų palengvintas pri
statymas svarbių pranešimų 
šeimoms, kurių vyrai karo 
tarnyboje, visi asmenys, ku
rie užrašyti „next of kin” tar 
nybos rekorduose, prašomi 
palikti savo naujus adresus 
arba „emergency” adresus 
savo apylinkės pašte.
Prižiūrėkime savo pergalės 

daržus
Neapleiskite savo Pergalės 

Daržų. Daug daržininkų en
tuziastiškai užveda daržus, 
bet už kiek laiko jų entuziaz
mas išsibaigia ir viskas ding
sta.

Šiandien negalime leisti 
jokio eikvojimo sėklų, trąšų 
ir darbo — karo laikas, tad 
reikia viską taupyti. Sodinki
te tinkamu laiku.

Atsiminkite, kad maistas 
yra karo ginklas. Kiekvieno 
asmens pareiga prižiūrėti, 
kad tas ginklas būtų varto
jamas prieš Ašį. Prižiūrėkite 
savo Pergalės Daržus.

Kada auginate daržoves 
vitaminams ir sveikatai, so
dinkite ne vienos rūšies, bet 
kelių. Nesodinkite perdaug 

— vienos daržovės vienu kartu, 
už- Svarbu, kad mes viską su- 

pražuvusius Į vartotume, kas tik auga. Ka-

gal planą.
Kareiviai populiariu balsa

vimu pavadino klubą „Vic
tory Club”, jis susideda iš 
vieno didelio kambario, dvie
jų žaidimo kambarių, biblio
tekos, priėmimo kambario. 
Lauke įvairūs žaidimai irgi 
parūpinti. Bet žaidimams rei
kėjo įrengimus partraukti iš 
Indijos, ir dėl gazolino rei
kėjo samdyti darbininkus že
mei nulyginti.

Parūpinti pasilinksmini
mus apleistuose avanpostuo-

ATTU SALA
mo vieta Amerikos 
viams. Truputį vėliau pasi- aplanko įvairias 
rodė puikus pianas ir radijo 
-viktrola. Antrą dieną vieti
nis restoranas pasiuntė 70 
kėdžių ir dailydės padarė 15 
stalų.

Aleutų salose, kurios pri
klauso prie Alaskos, arčiau
sia Sibiro yra Attu sala. Ją 
ir kitas dvi salas — Agattu 
ir Kiška — buvo užėnm 
nai ir pradėjo tvirtu. 
būtų/ arčiau J. A. V.

s vietas 
kasdien po vieną.

Be kareivių klubų, yra po
ilsiui centrai prie stovyklų 
ir vadinami poilsio namai. 
Šie namai kaime parūpina 
gražias vietas, gera_ maistą 

reivius buvo tik pusė Raud. ir poilsį. Su klubais, poilsio 
Kryžiaus darbo. Ligoninėse namais šių Raud. Kryžiaus 
specialiai išlavinti darbiniu- įstaigų yra 150.

Šiomis dienomi^ mūsų ka
riuomenė įsiveržė Attu salon, 
vienon iš didžiausių grupės 
salų. Nors nuo Japonijos ši 
sala yra tolokai, apie 2,005 
mylios, bet iš tos salos būtų 
galima daryti žygius prie 
Saulės imperiją.

Attu sala yra 30 per 40 
mylių didumo. Ji neturi me
džių; jos kalnuotas paviršius 
yra paklotas sniegu ir ledu. 
Gyventojų 1936 metais sus
kaityta 41 asmuo. Jie yra 
mišinys geltonveidžių. Bal
tuosius žmones jie pamato 
tik tuomet, kad kokie tyri
nėjimai daromi arba koks 
prekybininkas atvyksta pirk
ti pas juos mėlynų lapių odų.

Gyventojai maitinasi žuvi
mis ir sugautais gyvuliais; 
gyvena sukaltose lentų grį- 
telėse. Dėl trumpos vasaros 
(gal poros mėnesių), Čia ne
auga daržovės ar javai. Sala 
apsupta tirščiausia migla ar 
dideliais vėjais, pusnimis.

Ši sala svarbi yra oro spė
jimui. Salos vadas turėjo ra
diją ir pranešdavo pasauliui 
apie orą.

Jie turi rusišką cerkvę, bet 
be popo.- Cerkvėje yra rusiš
kų paveikslų.

Salos vadą gyventojai ren
ka kasmet ir jis atlieka ir po
po ir valdininko pareigas. 
Prie cerkvės yra ir 2 skyrių 
mokykla, su moderniais įren
gimais.

Yra 
vuose, 
davo.

Šios
labai pavojingi laivams—ak
menys visur kyšo iš vandens. 
Čia šaltis kartais siekia iki 
75 laipsnių žemiau zero. Bal
tieji žmonės gali būti lauke 
vos kelias minutes.

A. R. KKatalikų šv. Rašto Drau-
■J 

bė daugelio mokslininkų ilgų 
metų tyrinėjimo davinius. 
Nustatyta, kad V. Jėzus Kri
stus buvo nukryžiuotas ba
landžio 7 d. Pagal naujus ty
rinėjimus išaiškinta, kad 
nukryžiavimo metu Kristus 
buvo ne 33 metų amžiaus, 
bet tarp 34 ir 36 metų, nes 
nustatyta, kad Jis gimė ank
sčiau ,nei iki šiol manyta.

vo Kalinauskas, bet ir jisai, j-a §įomįs dienomis paskel-

NAMINIS, VIDAUS FRONTASjausdamas, jog sukilimas 
pralaimėtas, norėjo, kad bū
tų mažiau aukų ir patsai iš
leido atsišaukimą, raginda
mas pasirašyti carui ištiki
mybės adresą.

Vienas ilgiausiai išsilai
kiusių sukilėlių būrių buvo 
kun. Mackevičiaus vadovau
jamas. Tai įdomi asmenybė. 
Kilęs iš neturtingų lietuvių 
šeimos, per vargą išėjęs į mo
kslus, jis labai giliai atjautė 
Lietuvos baudžiauninkų var
gingą buitį ir skelbė, kad 
jiems turi būti duota žemė 
ir žmoniškesnės gyvenimo 
sąlygos. Gal tas jį ir paska
tino taip aktyviai dalyvauti 
sukilime. Jo būrys, nors ir 
sumuštas ties Biržais, ilgai 
vargino rusi} kariuomenės j tinių Wall ir Nassau gatvių 
dalis, bet ir Mackevičiaus kampe. Čia jis prisaikdintas, 
grupės jėgos ištirpo. Paga- laikydamas ranką ant Švent- 
liau jį rusai sugavo besiren- raščio. Priesaikai vadovavo 
giantį persikelti per Nemuną kancleris Robert R. Livings- 
į Prūsus ir nugabenę į Kau- ton; iš jo rankų George 
ną pakorė. Kun. Mackevičiui Washington paėmė šventraš- 
žuvus, 
Šležas, 
mas.

Kai])

! maudytis į ežerą, kiti į 
. Pavakaryje 40 sukilė- 
beveik visi raiti, įpuolė 
ių keliu ir pradėjo šaudy- 
Rusų krito 20, sukilėlių 
į Jie būtų nuveikę išsis
egusius rusus, kad ne 

--■% linai, kurie netikėtai at- 
nuosiusr > Kaltinėnų keliu. Jie pa- 

l saviesiems ir išgainiojo 
lėlius. Uždegė miestelį, 
i degė visą naktį. Semi- 
ja su savo rektoriumi 
šapu Dovydavičiumi pra- 
> baisią naktį, kulipkoms 
riant pro langus.’ 
lisūs laikai tada 
uvoje. Neaprūpinti suki- 
i plėšdavo žmones, ieško- 
i maisto. Įtariamuosius 

pakvies'j nėjime viešai kardavo ir 
lėliai, ir rusai. Sužeisti 
lėliai slapstėsi, kitą sykį 
iami šauktis ir gydyto- 
Jinklai anais laikais visų 
) prasti — atidrėgdavo 
kas, kartą iššovus, rei- 

. ,vo dantimis prakandus 
ko popierinį patroną į- 
į vamzdį, užtaisyti. To- 

kovose nekartą mieliau 
jdavosi kardo, durtuvo; 
davo ir juokingų atsiti-

kus, ji® 
jus, dat 
nanfiiisj 
tinio 
šia pant 
tik, kai 
Lietuvos'

buvo

PIRMO PREZIDENTO 
INAUGURACIJA

kaip 
„all- 
Wa- 
(ne-

o gete yra sudaryta 
ryba, kuriai vadovau- 
pelmanas ir Chazan. 
na žydų būriais varo- 
e viešųjų darbi}, ta- 
nt kai kurį laiką dar 
idžiama ir privatiems 
ms kviestis žydus spe- 
s kokiems nors dar-
Nuo 1942 m. sausio _ 

j tą daryti uždraudė 
ų darbo tvarkymo į- (į 
ir dabar tik su specia- ffi0S 
ikiečių leidimais gali- į0 ju f 
lūs specialistus iš ge- ]a^: 
kviesti.

su žydų nuosavybe 
Lietuvoje?

ažai turtingesnių žy- 
savybes Lietuvoje bu- 
fiskavę bolševikai. Už-[žydų 
)kiečiai tos nuosavy-...... VI
dams nebegrąžino, o 
dinti grįžtantiems re- 
otiems vokiečiams, 
i to — 1941 m. rugp. 
ivo išleistas dekretas, 
buvo įsakyta suregis- 
visą žydams prikiau
lintą Lietuvoje. Reicho 
ro Lohsės įsakymu
m. 13 d.) ir ta liku- 

fdų nuosavybė buvo

tarpe

Žydat 
laikytis 
kos 
tini jiį 
mui. Fit?

rėjų ntf 
tisais^ 
duoti

Kai

ai kaip nupasakoja vie- 
tokias imtynes kun. J. 
us:
Susitikęs mūšyje rusas 

nojo sukilėlį, bet šis capt 
Urtuvo; sukilėlis nori 
a ranka savo iešmu tą 
perdurti, rusas vėl ant- 

anka sučiupo sukilėlio 
ą. Na, ir tąsėsi, kol pa- 
jjo būrio vadas Macke- 
is, kurs raitas prišokęs 
i galvą perkirto”.
nčiaus slaptas laiškas j 

sukilėlius

Įriti 
do įss^ 
buvusia 
gyta 
20 d> 
ta. M 
tostai 
bus tor 
baus®^, 
m. sp^'.
asm®’1' augelis šviesesnių žmo- 

fuų nuusavyuc uuvu įsal^0''.
iskuota ir panaudoja-1ti ir 
jietuvą atvykstančių Vilnią 
ų kolonistų aprūpini- Vėliau1^ 
Šie okupantų nacių darb^d 
ai daugelio lietuvių čio

sitikino, kad šią nelygią 
į sukilėliams neįmanoma 
įėti. Tarp tokių buvo ir 
tįsis vysk. Valančius.

kaip rašo istorikas 
pasibaigė ir sukili-

korikas Muravjovas 
malšino sukilimą

Caro vyriausybė paskyrė 
Muravjovą Vilniaus general
gubernatoriumi ir pavedė 
jam sukilimą numalšinti. 
Muravjovas, visų pirma, pa
laikydamas valstiečių teisę į 
žemę ir žadėdamas jiems ki
tų palengvinimų, stengėsi 
juos sulaikyti nuo dalyvavi
mo sukilime. Sukilimo gi da
lyvius ėmė persekioti griež
čiausiomis priemonėmis. Jo 
paties apskaičiavimu, bemal- 
šinant sukilimą buvo nužu
dyti 129 žmonės, į katorgą 
išsiųsti 972 žmonės, į Sibirą 
— 1,427, į artimesnes Rusi
jos sritis — 1,529, atiduota 
į kariuomenę 345, areštuota 
804, ištremta į Rusijos ūkius 
(davė žemės) — 4,096; taip, 
kad iš viso turėjo nukentėti

Pirmasis Amerikos prezi
dentas, George Washington, 
savo pareigas pradėjo eiti— 
turėjo inauguraciją — 1879 
balandžio 30 d. New Yorke, 
Federal Hall balkone, dabar-

tį ir pabučiavo. Tuojau iš
kelta Amerikos vėliava ir pa
leisti kanuolių šūviai. Visa
me New Yorko mieste tą die
ną buvo didelė šventė, daug 
šviesų. New York tada buvo 
Amerikos sostinė.

Prezidentas Washington 
atvyko į iškilmes keturių 
baltų arklių vežamoje karie
toje; lydėjo kariuomenės da
liniai, senatoriai, iškilmių ko
mitetas. Federalinės salės 
patalpose jį pasitiko vice
prezidentas John Adams ir 
Kongreso nariai, 
shington priėmė priesaiką, 
jis nuėjo į Senato salę ir ten 
pasakė įžanginę inauguraci
jos) kalbą. Po kalbos Wa-. 
shington su palydovais nuė
jo į šv. Povilo koplyčią pasi
melsti.

Kai Wa

Viena lėktuvų dirbtuvė—e- 
santi vakarinėse valstybėse, 
planuoja pastatyti lėktuvą, 
kurs gabentų 400 keleivių.

A^ALDŽIOS ČEKIŲ AP- arba paimtus nelaisvėn,
SAUGOJIMAS ir daugelis nepristatytų

---------  jotment” čekių, grįžta į
Neseniai patirta, kad daug shingtono „unclaimed” 

valdžios čekių, (service allot-’atsišauktų) departamentą, 
ment) buvo pavogti iš pašto 
dėžučių ir kitų vietų ir iškei
sti. Slaptoji policija (Secret 
Service) daro žygius išpla
tinti programą, kuri nurodys 
tiems, kurie gauna šiuos če
kius, kaip juos apsaugoti.

Štai keli patarimai:
1. Vienas šeimos narys tu

rėti} būti namie čekiui priim
ti.

2. Kiekviena pašto dėžutė 
turėtų būti užrakinta, var
das aiškiai užrašytas.

3. Čekiai turėtų būti kei
čiami vis toje pačioje vietoje, 
tada identifikacija bus leng
viau padaryta.

4. čekiai turėtų būti indor- 
suoti (pasirašyti) tiktai aki
vaizdoje to, kuris keičia čekį.

Asmenims ir biznio įstai
goms, kurioms čekiai atneša
mi iškeisti, duodami patari
mai:

1. Asmuo, kuris pristato 
valdžios čekį keisti, turi būti 
pažintas kaipo tas, kuriam 
čekis priklauso.

2. Visi čekiai turi būti in- 
dorsuoti keitėjo akivaizdoje.

3. Tie, kurie padaro keiti
mus, turi uždėti ant čekių 
savo inicialus.

Tūkstančiai žmonių kiek
vieną mėnesį laukia šių če
kių, ir valdžia daro pastan
gas, kad jie būtų pristatyti 
laiku, bet ir tie, kuriems če
kis priklatfšb, turi , priimti 
atsakomybę ir pasistengti jį 
tinkamai iškeisti.

Prašo pranešti adreso 
pakeitimus

Daugelis svarbių praneši
mų, kurie liečia karius i 
muštus kare, ]

šie
; dirbti 10 valandų, bet fakti- 

nai jie dirba 12 valandų ir 
už labai mažą sumą, apie 3,60 
reichsmarkių per dieną. Pats 
darbininkas negali pramisti 
su tokiu atlyginimu, nekal
bant apie jo visą šeimą. Dar
bas yra priverstinas, ypač 
lentpiuvėse, kalkių kasyklo
se ir cemento fabrikuose, 
darbininkų sąlygos yra bai
sios. Darbininkams paskirta 
truputį daugiau maisto, bet 
ne garantuota, kad jie tiek 
gaus. Vokiečiams paskirti 
restoranai, kur valgis yra ge
ras, bet pigus.

„Visa inteligentija yra 
smarkiai persekiojama; dau
gelis iš jų pražuvo be pėdsa
ko; gestapo nieko neišaiški
na, o latvių policija irgi ty
li. Buvę valdininkai ir kari
ninkai, kurie pasipriešina, 
tuoj prapuola. Studentai pa
triotai irgi persekiojami, ir 
daugelis iš jų mobilizuoti 
prie gelžkelio darbų krauti ir 
iškrauti prekinius vagonus: 
8,000 jaunų vaikinų ir mer
ginų buvo išvežti darbams 
Vokietijon.

„Vokiečių valdininkai vis
ką prižiūri. Net ir savival
dybės vadai kontroliuojami 
jaunų nacių, Pabalčio vokie
čių kilmės ir jie daro visus 
sprendimus.

„Kultūrinis darbas Latvi
joj eina pagal vokiečių-nacių 
pavyzdį. Latvių mokyklų si
stema buvo pripažinta „ne
tinkama”, nes joje paliko 
žvmes jos liberalo-demokra- 
tiško įsteigėjo. Rosenbergo 
nauja sistema yra: 7 metų

dar ir gyvenančių ur- 
kaip kad senovėje bū-

salos pakraščiai yra

Už nepakankamą langų 
aptemdinimą Vilniuje vieną 
naktį buvo surašyti 38 pro
tokolai. 11 žmonių buvo net 
uždaryti į kalėjimą, o liku
sieji nubausti piniginėmis 
baudomis.
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AMERIKA

Philadelphijos Žinios•t

MŪSŲ KAREIVIAI KONCERTO ATGARSIAI

Gegužės 8 d. įvykęs kon
certas šv. Kazimiero parapi-

LIETUVIAI PIRKS BOMBNEŠĮ SODALIEČIŲ ŠVENTE

Philadelphiečiai tikrai pra 
dėjo atlikti didelius žygius. 
Dabar visi sutartinai dirba 
Amerikos ir lietuvių laimėji
mui. Energingam pirminin
kui p. Juozui Kavaliauskui 
vadovaujant, Jungtinis Lie
tuvių Komitetas gegužės 16 
diena, „I am an American 
Day” šventės proga, sušaukė 
masinį susirinkimą ir nuta
rė per 3 mėnesius nupirkti 
bombonešį ir pavadinti lietu
višku vardu.

tos tautos jau turi surinku
sios galybes drabužių, tai ko
dėl mums atsilikti...

AMERIKIEČIO DIENA

Komiteto pasiryžimas ir 
visų lietuvių pritarimas pa
darys tikrai didelių dalykų 
visiems lietuviams ir Ameri
kai. Komitetas pasiryžęs dir
bti, kad tik tą tikslą atsiek
tų. Be pirmininko Komitete 
dar uoliai dirba ponios Čele
dinienė, Ramanauskienė ir 
Šmitienė. Šį komitetą remia 
ir palaiko visi lietuviai, ne
žiūrint pažiūrų. Liet. Radijų 
vedėjai p. Antanaitienė ir A. 
Dzikas pažadėjo parduoti po 
100,000 dol. vertės Karo Bo
nų. Gražu, kad visų parapijų 
kunigai klebonai įeina į tą 
Komitetą ir remia jų darbus.

Jei taip visi sutartinai 
dirbs, tai greit visi pajus, ką 
gali Philadelphijos lietuviai 
nuveikti. Teko nugirsti, kad 
Komitetas turi galvoj atlikti 
ir kitų žygių, bei darbų, ku
rie padėtų kenčiantiems lie
tuviams Lietuvoj ir visame 
pasaulyje. Tuo tikslu gal bus 
organizuojama rinkliava dra 
gūžiais, kad po karo tuoj bū- 

gelbėti.

Philadelphijoj ši šventė at
švęsta geg. 16 d. labai iš
kilmingai prie Independence 
Hall. Ir čia lietuvaitės mote
rys neapsileido. Jos, tauti
niais drabužiais apsirengu
sios, stovėjo lietuvių troški
mų ir laisvės vilčių sargyboj 
tarp kitij tautų. Garbė toms 
organizatorėms, kad jos mo
ka taip vykusiai išnaudoti 
kiekvieną progą lietuvių var
dui iškelti ir pažymėti, kad 
ir amerikiečiai lietuviai mo
ka būti susipratusiais ameri
kiečiais ir nepamiršta savo 
tėvų šalies ir nenusikalsta 
savo kraštui, patarnauja ir 
lietuviams. Tuo pačiu paro
do ir tą niekingumą tų nelai
mingų lietuvių, kurie be gė
dos jau mėgina užsiginti lie
tuviškumo ir niekina savo tė
vų prakaitu ir krauju aplai
stytą žemę.

Tegyvuoja lietuvės mote
rys! Kol tokių lietuvių turė
sim, tol mes illgai lietuviais 
amerikiečiais išbūsim ir Lie
tuvai vėl laisvė ir galybė 
žibės...

VYČIAI DIRBA

su-

23,

kurm’mj^to^ios’ pagalbos 
verktinai reikalingi. Juk ki-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

NuUQdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Sekmadienį, gegužės 
tuoj po šumos įvyks Liet. 
Vyčiu 3 kuopos susirinki- 
mas. Vytės, kurios dalyvavo 
Vyčių N. Y.-N. J. Apskrities 
parengime gegužės 7 d. Eli
zabeth, N. J., turės daug ko 
papasakot apie savo kelionės 
įspūdžius, ypatingai apie Vy
čių vaišingumą ir draugišku
mą Lindene ir Elizabethe, N.

Prašome visų dalyvauti.
Rast.

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

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA • 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. > 

Direktorius J
ANTANAS x DZIKAS į 

8610 East Thompson Street ■ 
Philadelphia, Pa. J

Telefonuoklte: Regent 2937 į

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
ModernlSka laidojimo ištaiga,
delč, graži koplyčia, erdvi salč. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Dl-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRCS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434. N

RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS <■

Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! ['

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Gegužės 16 d. šv. Kazimie
ro par. jaunosios ir vyresnės 
sodalietės dalyvavo savo me
tinėje gegužės procesijoje. 
Gegužės Karalaite buvo so- 
dalietė Rita Mikalonytė. Jos 
palydovės buvo mažos mo
kyklos mergelės. Ypatingą į- 
spūdį padarė vyresnės soda
lietės, kada kiekviena proce
sijos dalyvė, priėjus prie Ma
rijos altoriaus, paaukojo 
Marijai savo puokštę lelijų.

Sodalietės nuoširdžiai dė
koja savo Direktoriui kun. 
V. Vėžiui, kuris daug pagel- bar rašo, kad jis 
bėjo šių iškilmių surengime,1 »
mūsų parapijos Seselėms, 
viršininkai Sės. M. Julijonai 
ir Sės. M. Celestei už priruo- 
šimą mokyklos vaikučių, Sės.
M. Andrėj ai ir kitoms sese
lėms už papuošimą Marijos 
altoriaus šiai sodaliečių 
kilmei.

Mykolas Hyrinio, tarnau
jąs laivyne jau pusantrų me
tų, buvo parvykęs pirmųjų jos salėj paliko gražiausių 
atostogų iš tarnybos. Pora 
savaičių praėjo labai skubiai 
ir vėl išėjo tarnauti ir laimė
ti taiką.

Jonas Norvilą ir jo brolis 
Antanas rašo laiškus, kad 
jiems sekasi ginti savo šalį ir 
visą pasaulį nuo užpuolikų 
ir nevidonų.

Kostas Juodis tarnauja a- 
viacijoj, yra lakūnu Floridoj. 
Neseniai buvo parvykęs na
mo, aplankė savo mamytę ir 
visus pažįstamus. Juozas 
Juodis yra seržantu, kaip ir 
jo brolis ištikimai ir laimin
gai tarnauja, nors vis dar no- dymas scenoj. Atrodė,‘kad ji 
ri aplankyti savuosius ir pa- nešoka, bet skrajoja kaip

atsiminimų ir atgarsių vi
suose dalyviuose. Tą gražią 
programą išpildė sudėtinės 
jėgos — Chicagos Ateitinin
kai, Bostono Jaunimas ir 
Philadelphijiečiai. Chcagos 
Ateitininkais taip susižavė
jo, kad dalyviai juos pavadi
no „profesionalais,” kurie 
moka dainuoti, šokti tauti
nius šokius ir viską pergy
venti, visas savo pastangas 
įdėti, kad tik gražiai nuteik
tų publiką.

Visų akį patraukė grupės 
vedėjos, ponios Zaikienės, 
artistiškas ir smagus pasiro-

gražiais plaukais, tai po ke
lių valandų išeina garbanota 
pagal gražiausias ir naujau
sias madas.

Jų pasakojimu, pas juos 
gražinasi tik moterys. Gra
žiomis nori būti pradedant

—’May 21’ 19|dENTU PRANEŠIMA
Nusišypsok ir 

Pamiršk Karą!,
Juokas

— Gediminai - klai

iš-

DIDELE GERADARE

irŠv. Kazimiero parapijai 
visai katalikiškai visuomenei 
Amerikoj ir Lietuvoj yra po
nia Marijona Rimkienė, 1305 
E. Moyamensing Avė.

Ji į Ameriką atvyko prieš 
34 metus, iš Žemaitijos, An- 
driejavo parapijos. Visą lai
ką gyveno Philadelphijoj, 
priklausė prie šv. Kazimiero 
parapijos. Ją tikrai galima 
pavadinti didele geradare. Ji 
labai daug paaukojo Bažny
čiai, įtaisė bažnytinių rūbų, 
aukojo pinigais. Kiekvienas 
liet, vienuolynas žino jos ge
rumą ir gerą širdį. Marijo
nai, Argentine)]' if “čia, sv/ 
Kazimiero seserys, Nukry
žiuotojo seserys ir kiti paty
rė daug jos geros širdies.

Jei norėtum sužinoti, kiek 
ji jau paaukojo geriems tik
slams, tai ji ir pati nežino, 
bet tai sudarytų kelis tūks
tančius dolerių, šv. Kazimie
ro parapija nuolat jaučia jos 
aukas.

Kai dabar eina parapijos 
vajus sumažinti skolas, tai ji 
buvo pirmoji, kuri paaukojo 
$50.00 nuo savęs ir 
už savo šeimyną. Tai 
pavyzdys.

Ji yra našlė ir jau 
kusi 72 metų.

Nuo šiol aukotojai po $50. 
parapijos jubiliejaus fondui 
bus aprašomi laikraštyje, ir 
jie laikomi garbės nariais. 
Pirmoji tapo Marijona Rim
kienė.

$50.00 
tikras

sulau-

simatyti su artimaisiais.
Alekas Rinkevičius yra

plaštakė po sceną ir žavi vi
sus žiūrėtojus. Garbė poniai

seržantu, per Velykas buvo Zaikienei, kad ji tiek pasi- nori matyti.
parvažiavęs apsilankyti, o da šventė lietuviškai dainai ir 

“j jau furį tautiniams šokiams paskleis- 
„Victory Garden” ir lengvai ti P° Ameriką, parodyti 
gali pasigauti gardžiausių pasauliui, 
žuvelių, kurių Floridos van
denyse visai netrūksta, 
mamytė, sesutė ir visi kaimy 
nai džiaugiasi Alekso laimė
jimais ir pasisekimais.

Aleksandras Adomaitis, 
seržantas, labai gražiai svei 
kino savo mamytę Motinos 
dienoj. „Labai man nesmagu 
bus šiais metais, nes aš ne
galėsiu būti su Jumis”, rašo 
Aleksandras. „Bet mamytei 
bus linksma, nes žinosi, kad 
mes branginame Tave. Ępr- 
nai, kai dar nebuvome kare, 
tai mes visi buvome ir nepa
galvojome apie tave. Bet kai 
tik biskį išvažiavome, tai 
tuoj susipratome, kiek sykių 
mes tavęs neklausėm ir bu
vome negeri vaikeliai. Atsi
prašau ir Dievui dėkoju, kad 
Jūs esate mano mamytė. Pri
žadu būti geresnis vaikelis 

1 ir Tamsta daugiau rūpintis. 
Kaip dovanėlę, siunčiu pasi- 

ties, priimsiu komuniją ir 
melsiuos už Tave.”

Juozas Urbonas išėjo Lai- 
vynan geg. 15 d. Buvo malo
nus jaunuolis, veiklus vytis, 
geras veikėjos, Onos Urbo
nienės, sūnus. Pasisekimo, 
jaunas Vyti!

MOTERŲ VEIKLA

Gegužės 22 d., Internatio
nal Institute įvyks vakarie
nė, kurią paruoš atstovės iš 
įvairių tautų (International 
Dinner). Šoje vakarienėje 
taipgi dalyvaus ir Interna
tional Institute veikianti Mo
terų Taryba.

Lietuvės žada pagaminti 
populiarų lietuvišką valgį.

PASVEIKO

kuriaiSofija Kateivaitė, 
buvo padaryta operacija, 
šiuo tarpu jau baigia stiprin
ti savo jėgas namuose.

SERGA

Čeledinienė, 1408 E. Moya- 
mensing Avė., sunkiau susir
go ir gydosi Jefferson ligo
ninėj. Ją aplanko dukterys, 
sūnūs ir visi kiti pažįstami. 
Šiomis dienomis jau jos svei
kata geresnė.

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padėkime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui.

MIRTYS

gegužės mėnesiuSu 
grožiu parapijiečius aplankė 
ir liūdnos viešnios — mirtys. 
Gegužės 10 d. mirė Elzbieta 
Bartkevičienė, palikdama sū
nus karius, ir seną vyrą, 
kurs šiomis dienomis sunkiai 
susižeidė ir seniukas vos tik 
gali pavaikščioti. A. a. buvo 
Maldos apaštalavimo ir Gyv. 
Rožančiaus narė ir garbino 
savo Viešpatį, kiek tik gale 
jo. Palaidota gegužės 13 d.

Marijona Žemaitienė, 2848 
Snyder Ave., mirė geg. 12 d. 
Velionė labai ilgai ir sunkiai 
sirgo. Jau kelius kartus buvo 
apmirusi, bet vis dar pasvei
ko. Užmigo Viešpatyje anks
ti rytą, sutikdama pirmuo
sius saulės spindulius. Pali
ko nuliūdę sūnūs kareiviai, 
vyras Kristupas ir dukterys. 
A. a. iškilmingai palaidota 
gegužės 18 d. Velionė labai 
gerai prisiruošė mirčiai. Kai 
tik susilpnėdavo, tuoj kvies
davo kunigą, kad suteiktų 
palaiminimą ir sakramentus. 
Nors dar nesena moteris ir 
galėjo gyventi, bet pasidavė 
Dievo valiai: jei Jis šaukia, 
tai reikia eiti ten, kur visi 
keliaujam... Abiem laidotu
vėm patarnavo grab. J. Ka
valiauskas.

Juozas Buinauskas, gyv. 
173, W. Che St., mirė gegu
žės 13, palaidotas geg. 17 d. 
šv. Grabo kapiSSse iš šv. 
Jurgio bažnyčios.

Stanislovas Balčius,
metų, gyv. 647 Viola St., mi
rė geg. 17 d., palaidotas geg. 
20 d.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

_ | Parinktos dainelės, buvo 
jo sudainuotos taipgi nuotai

kingai ir meniškai. Tai nedi
delė grupė, bet prie pasišven
timo galėjo taip gražiai pa
sirodyti scenoj ir iš tiek toli 
atkeliauti. Dainos grožį pa
ryškino ir jauna dainininkė, 
bet jau sugebanti pakopti į 
dainos meno viršūnes, Adelė 
Druktenytė. Jos sudainuotos 
dainos rodė išsilavinimą ir 
balso lankstumą. Tai galima 
laukti naujos meno ir dainos 
pajėgos.

čikagiečiai, jūs palikote 
Philadelphijoj gražiausio į- 
spūdžio, priimkite ir nuo mū
sų nuoširdžiausius linkėji
mus ir sveikinimus bei padė
ką, kad davėte mums tokios 
gražios progos pasidžiaugti 
lietuviška daina, menu ir 
taip gražiai praleisti vakarą, 
pagerbti motinas, karius ir 
kartu pagyventi lietuviškoj 
nuotaikoj. Jūs dar ilgai pasi- 

Ttii^ic^nUB^Li?ftainie r ■ ■
Bostono Jaunimas taipgi 

vykusiai atliko visus : 
programos numerius. 
Jiems ir jų vadovei 
tenka didelė garbė, kad 
sugebėjo taip natūraliai 
ir gražiai parengti jauni
mą atlikti tokią sudėtingą ir 
lietuviška programą. Jų or
kestras, šokikai, solistai, de
klamatoriai visų širdis pa
traukė, o jaunimas tik žada 
ir toliau jus atsiminti. Dė
kojame p. O. Ivaškienei ir jos 
grupei su palydovu p. A. I- 
vaška.

4-5 metų mergaitės ligi 80 rūsčiai vietos teisėjas, 1 
metų senukių. Tiesa, su se- įu pavogei šio žmogaus p: 
nesnėmis ir vargo daugiau 
atsiranda, nes kai atsisėda į 
kėdę, tai reikia jas pakelti. 
Bet gražiomis nori būti, nors 
gili senatvė jau žvelgia gi
liai, giliai.

Jie ne tik taiso plaukus, bet 
ir masažuoja galvas, pagra
žina veidus, nudažo piršte
lius, panaikina raukšles... Tai 
esanti dailės ir sveikatos į- 
staiga. Kas prižiūri savo gal
vą, tai patarnauja sveikatai. 
Todėl jie mano, kad lankyto
jai pasitarnauja ir bendrai 
savo sveikatai. Tai j 
vien tuštybė, kaip kai kurie Seklų. Vienas Bostono s 

ningas žmogelis, parašęs
Malonu pažymėti, ka.d P0- škelį, paprašė valstybės 

nai žemaičiai yra susipratę stQVo prisiųsti rinkinį v 
lietuviai veikėjai. Lietuvių ir kių daržovių sėklų.
Lietuvos reikalai jiems yra Netrukus jis gavo siu 
labai brangūs ir šventi. Dėl nį pirm atpiėšimo vo] 
jų jie nesigaili nei savo lai- pastebėjo kampe sekan 
ko , nei aukos, nei darbo. Jie žodžius: „Kas naudos šį 
remia kiekvieną lietuvišką kelį sav0 pašto reikall 
sumanymą. Jie yra ir „Ame- bus nubaustas $300.00. ’

LU. bus 
Moli 
M ves 
Uslussa-

Dolores 
i; John ir— Visai ne, ponas te 

jau... ne aš. Aš tik paėn ;rritės)Dol- 
juokais.

— Kaip toli nunešei?
— Nuo jo namo iki m 

tai bus apie tris mylias ^irženk-
— Dvidešimts dienų — 

sėjas tarė, —per toli nūn 
juoką.

Sąžiningas žmogus
Paprastai Massachus 

valstybės legislatures nl ,V 
kasmet prisiunčia savo

Seselių vienuolynas 
virto gyvas „bitynas”. 
Lučių įvairūs balsai si 
po visą apylinkę. Darb 
selėms nelengvas, ir i 
suomet įdomus, bet jo 
čiasi visiškai patenl 
kad yra proga prisidė 
labai New Britaine re 
go darbo, t. y. rūpint 
bančių motinų vaikų p 
ra.

ir jo

63

įjaregegu-
lai-

įmii daly-

■ bos pir-

nesanti žįstamiems rinkinį vis iS 
ii kurie ir:------n__ <.____  ’

rikos” geri rėmėjai. Sveiki-

įetovių pa- 
J)d. prasi- 
28 baigsis 
mokslus sa- 
> pasijo- 
}15d.d. bus 
ariu pa- 

-iinisijonie-

į Kelme-
Prabėgus kelioms dieniu parapijie-

Aną dieną lankėsi 
Care Center”, Conn, 
bes pre-school supę 
dent, Miss H. Nash ir 
gėsi, kad atrado šiam 
te drąsuolių, kurios 
šio Šimkaus, bet laba 
lingo darbo. „There o 
be at least four mo 
Centers scattered t 
out New Britain,” - 
jo ji.

Motinos M. Dovyc 
nuolijos viršininkės, 
škimas, kad ir kituo 
tuose, kur darbuojas 
Pranciškietės, atsids 
ki priežiūros nameli 
išsipildo tas troškiu

I

nam ir linkime jiems gražiau legislatures narys gauni ^audo- 
cin nasi spiri m n i • i ___ .p-*-šio pasisekimo. kantį laišką:

Viktorija Sutkus, 1439 So. padaryti su sėklomis. Pž 
2-nd St., turi savo grožio sa- bėjau kampe vokelio past 
saloną South Philadelphijoj. kad negalima naudoti s 
Bet jos ilga 20 metų prakti- namų reikalams. Tiesa, t 
ka sutraukia kostumerių net darželį ir noriu užsiaug 
iš tolimų apylinkių. Ji yra ti
krai gabi plaukų taisytoja, 
nes išsipraktikavusi didelėse 
įstaigose, krautuvėse. Savo 
profesija esanti labai paten
kinta ir mėgstanti tą darbą, 
nors turėdama rūpintis šei
myna ir negali viso gyvenimo 
tam darbui pašvęsti, bet ji 
vis tik dar dirba pagal pa
skirtą laiką.

Pasakoja, kad svarbiausia 
reikia mokėti pažinti žmogų.

Nežinau nlonėms lai-

d, Conn.

daržovių stalo reikalams, 
nenoriu atplėšti vokeli 
užsimokėti pabaudą.”

s: Tiesa J 
Apsukrus krautuvės 

davėjas bandė ūkininkui 
duoti naują dviratį.

— Geriau pinigus pral 
nusipirkdamas naują ki 
— tarė ūkininkas.

— Tik pamąstyk, žmc 
kaip tau bus gerai atvy pagaTjo'rSkX miestą Kaip nei^įntf 

■vrmuš- ir tai-p -pad-af
—r-o- jis būtų patenkintas. O kai karves atvyktume į 
savo kurioms moterims nelengvai Daug gražiau pasirodytp

v

Rochester, T

KUR LIETUVIAI DIRBA 
GROŽIUI

šiau jauni- 
įganizacija, 
ziėsavo dve 
;geg. 16 d. 
iŪyvavo ir 
■iv. Komuni- 
1 Pankus 
is pasvei- 
i šio būrio

Geg. 2 d. šv. Jui 
turėjo savo metiny 
Ryte visi nariai dal 
maldose, pasimeldė 
rusins narius. Prita 
mokslą pasakė ki 
kas.

Popiet įvyko bąli 
zikos ir šokių. P; 
pakaziriuota, sumi 
gučiais, pasidalint 
lėmis, kurias pask 
Mocejūnas, Visma

Mišių visi 
br įvyko be

yn vertas 
is rodžio. Jo 
u tvarkin-

Geg. 9 d. minėj 
dieną. Motinėlės s 
mis pripildė bažn

guirfspudin'gu pa 
graudino visus d 
priminė vysk. Va 
lią meilę savo mc 
savo pamokslą 
kad marių krašt; 
išmatuojama, 
nos meilė.

Motinėlėms 
dalietės buvo 
pusryčius par.

Čia visi džiau 
per vieną menes 
rio lietuviai nu] 
bonų už per 10(

dviračiu.
— Tau taip atrodo. Betsekasi tai pataikyti. Bet jei 

jau įsitikino, kad gražiai at- ,v . . ,v ,
likta, tai ji visą laiką lanko- neismi^tingiau įsrodytų, 
si, kad ir vėl gražiomis at-, bandyčiau melžti dviratį 
rodytų. Jos darbo įstaiga 
nors paprasta,bet užtenkama 
atlikti visus darbus ir visi 
įrengimai kaštuoja nemaža 
pinigų.

Ponia Viktorija Sutkienė 
yra gimusi ir augusi Ameri
koj, augina vaikučius, ku
riuos leidžia į lietuvišką mo
kyklą. Jos dukrelė yra gabi 
šokikė, nors dar 9 metų. Ji 
lanko spec, mokyklą. Ji pati 
labai veikli ir energinga mo
teris. Lietuvių katalikų vi
suomenė gali džiaugtis 
energija ir laukti jos veiklos 
su liet. kat. visuomene.

dūrė ūkininkas.
Pasigailėjo.

Moteris atėjusi į bažny 
pastebėjo neturinti dešin 
ko palikti pas duris kaipo 
ką bažnyčiai užlaikyti, 
trukus padavė dešimtinę.

— Gaila — ji tarė, kad 
turiu dešimtuko. Į

— Nesijaudink, moteris 
—atsakė kolektorius: net 
kus duosiu tau 99 dešim 
kus.”

us prie kil- 
SfflnirTevy- b

.’7:30v. vak. 
iri juokingą 
į.Kun. Ra-' 
aro vedėjas, 
į nuoširdžiai 
ai ui tėvišką 
a ir jiems 
šjgijas. Jie 
ašoir Sės. M.
Stojos: 
ano užbaigą 

Pranas Bekan ' didelę 
_ _  arenų, kaipo 

išrišimo ir 
tas įdomias filmas rodys a ų p0 ggį. 
gliakasių rajone Pennsyh 
nijoj.___________________ |

WEST SCRANTON, P
Šv. Mykolo par. salėj, 17 
Jackson St., sekmadienį, g

s

Baltimor

Mūsų meilės mieste lietu
viai veikia visokiose specia
lybėse. Tarp kitų čia yra ir 
lietuvių laikomų grožio sa- 
lionų. Turėjau progos aplan
kyti tokių lietuviškų „gražin 
tojų” pora. Tai Emilijos ir 
Viktorijos grožio salionai. 
Emilija ir Kristupas Žemai
čiai, 1201 Green St., turi sa- lietuviams ir užėmė bene 6 PITTSTON, Pa., Šv. Ka 5, 
vo grožio salioną. Abu iš Lie- vietą tarp kitų tautybių. Me- jmiero parapjos (seniausi v. 
tuvos. Ponia Emilija — Jo-Utiniame susirinkime pagirta Amerikoj) salėj, 64 Chun

St„ gegužės 23 d. 7 vai. va ^nįįįį.
PLYMOUTH, Pa., Stravi 

sko salėj, 40 Ferry St., ti 
čiadienį ir ketvirtadienį, g .___
gūžės 26 ir 27 dienomis, 7 :<. 
vai. vakare. 1

KINGSTON, Pa., šv. M k\IAN 
rijos par. salėj, 258 Zer 
Avė., 7:30 v. vak. penktadi 
nį, gegužės 28 d.

LUZERNE, Pa., Ideal BJ 
room salėj, 80 Main St., 7:3 
vai. vak., šeštadienį, gegi 
žės 29 d.

MINERS MILLS, Pa., pal 
salėj, kampe Thomas ir Cha 
dler Sts., sekmadienį, gegi] 
žės 30 d., 12 vai. dieną.

WILKES BARRE, Pa., -j 
Švč. Trejybės par. salėj, So 
ir South Meade Sts., sekm^ 
dienį, geg. 30 d. 7:30 vai. vS 
kare.

Norį apylinkėj surengti 
mų rodymą, prašome kreim 
tis į: Jonas Valaitis, 179 Sj 
Second St., Brooklyn, N. V

jos

JOS PUIKIAI VEIKIA

Lietuvių Moterų Taryba 
prie International Institutopi 1C J-liLCl liet Liūnai inBLllULU------■_ ----- ' J :•

1942 metais daug patarnavo gūžės 23 d., 3:30 vai. popi j

tuvos. Ponia Emilija — Jo- tiniame susirinkime pagirta 
niškietė, o Kristupas — ,,dzū 
kelis”, kaip jis pats smagiai 
šypsodamasis pasakė, — nuo 
Dusmenų.

Abudu šiais metais šven
čia 30 metų jubiliejų, kai 
gyvena Amerikoj. Emilija 
Žemaitienė dirba šioj profe
sijoj 17 metų, o jos vyras iš
moko šio darbo ir padeda jai 
darbuotis jau 6 metai. * Jų 
grožio salionas tikrai puikiai 
ir moderniai įrengtas, pilnas 
mašinų, mašinėlių, lempų, 
lempelių, kėdžių ir kėdelių, 
net akys raibsta. Keli didžiu
liai kambariai paskirti gro
žio karalienėms bei karalai
tėms „gaminti”.

Visos įstaigos įrengimas 
kaštuojąs $10,000. Tai pini
gėliai! Tautiečiai darbo turi 
net perdaug. Daug nuolatinių 
klientų atvažiuoja ar ateina 
net iš tolimesinų vietų. Vi
sus jie pagražina. Jei pas 
juos ateina mergaitė ar mo
teris su išdraikytais ir ne

ponia Cheleden ir kitos, kad 
taip gražiai darbavosi tam 
bendram tikslui.

I .1 .per 1942 m. patarna
vo 1,061 šeimynoms, o daly
vių I. I. per visus metus bu
vo 4,581, su grupėmis, kurios 
turėjo savo atskrią veiklą, 
susidarė 12,093. I. I. padėjo 
ir savanoriai, viso 1,655,488 
valandas. I. I. veikia 50 skir
tingų tautybių. Ir tokia įstai
ga iš^verčia su $12,000.00 
per metus. Nuo šių metų bir
želio 1 d. I. I. gaus daugiau 
lėšų ir turės daugiau darbi
ninkų darbuotis Instituto 
tikslams. Ten susirenka įvai
rių taut, grupės kultūros, 
meno, muzikos ir socialiais 
klausimais pasitarti.

JUDOMI PAVEIKSLAI

Filmuotojas Kazys Motu
zas ir radijo komentatorius 
Jonas Valaitis Lietuvos, ka
ro, New Yorko parado ir ki-

išrodymo vi- 
i ir prie 
^padėkojo 
liktas malo- 
$bą. 0 ro- 

tebepuošia

įvyks gegu-

Uge
'M Senu

^Street

U tentų

Praeitą save 
keli lietuviai:

Suvejąs Teres 
jaunas vyras, s 
kišenes Dragun 
Bet mėgo links 
Matyt, įpuolė n 
nuėjo tarpe tri 
nų, garvežys p: 
baigė jo gyvyt

Bradūno siu\ 
liauskas apkar 

. kų kraštus. Ge 
(sveikas, atsisėc 
staiga mirė. S 

’ susijaudino.

Čia dažnai būi 
čių.

Praeitą sava 
prauskienė.

•ininistraci-
Vaičiulai-

Gegužės 16 c 
vo išstatytas g 
tas kariuomt 
jaunuolių inte 
si už gyvus ii 
rius. Žmonės 
bažnyčią.

Gegužės 16 
rapijos kiem 
tos žuvies i 
balių, šiuo 
padengti išli 
kėjo įgriūvu 
mei užlygint 
bes pripilim 

it 50 eg- 1,000 dol.

RBYOF

r iliustruota, 
p Lietuvių 
P® leidiny s 
bariaus kai-

’^iau-SOc.



883
■ r ~

Gegužės - May d
~ ~^Mkižės - May 21, 1943

garbanota NuSlŠypsO
ir naujau- D ..uORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI 

raimrsH _________
MAISTO KNYGELIŲ SA

VININKAMS 1917 M. LIETUVIŲ DIENA PASAULYJE 
 a---------

Pulk. Steponaičio
50 M. Sukaktis

Lietuviai Kariai
Lankos Londoneayonne, N. Jpas juosi 

erys. Gra- 
pradedant

tės ligi 80
esą, su se-1tu pavogei šio ŽDfcįs novena, 
o daumau o ■ ____

Juokas

— Gediminai 
rūsčiai vietos tėį

birželio 6—8 d. d. bus 
atlaidai. Birželio 4 d.

, kurią ves 
atlaidus pamokslus sa- 
in. J. Kidykis.
Apkrikštyta Dolores 
Dolce, duktė John ir

o daugiau Ną?
i atsisėda į ‘ ... .
jas pakelti . ~ Vlsa1."^
ri būti, nors K' ne “•
žvele a m- Puokais-

8 8 I —Kaip toli nt (Stancauskaitės)DoL
plaukus, bet ~ ^uo i° 
Ivas, pagra- rai apietrij; 
lažo piršte- I ' 

sveikatos į-įiuo^4- 
ūri savo gal- 
ja sveikatai.
kad lankyto-1 valstybės legist ‘ _____

_ farapijos bazare gegu- 
J — Dvidešimtsjj23 d.d. bus galima lai- 

mkšlpV Vai sėjas tarė,-pert ds karo bonus ir ženk- L juoką. M Visi kviečiami daly-

Seselių vienuolynas tikrai 
virto gyvas „bitynas”. Vai
kučių įvairūs balsai skamba 
po visą apylinkę. Darbas Se
selėms nelengvas, ir ne vi
suomet įdomus, bet jos jau
čiasi visiškai patenkintos, 
kad yra proga prisidėti prie 
labai New Britaine reikalin
go darbo, t. y. rūpintis dir
bančių motinų vaikų priežiū
ra.

Šį pavasarį sulaukė 50 m. 
amžiaus sukakties žinomas 
Lietuvos kariškos istorijos 
specialistas pik. Itn. Vytau
tas Steponaitis, savu laiku 
redagavęs „Mūsų Žinyną”, 
„Lietuvos Ūkį”, „Karo Ar
chyvą” ir kitus periodinius 
leidinius bei daug rašęs iš 
Lietuvos karų istorijos.

Sąžmiiglsį lrželi0 27 d. bus
Paprastai lapijos piknikas.

. ir bendrai |kasmet 
Tai nesanti r-
tip kai kurie s6klų viemfo f

_4_. , j ningas žmogelį;

*TaT .susipratę stovo prisiųsti į 
“ kių daržovių sėt. 

Netrukus jis g

Misijos
nėti, kad po- škelį, p^į Trejybės lietuvių pa-

ii. Lietuvių ir 
ai jiems yra 
ir šventi. Dėl 
nei savo lai- 

nei darbo. Jie 
ną lietuvišką sav0
yra lr „Ame- bus nubaustas

e gegužės 30 d. prasi- 
sijos, kurios baigsis 

) 15 d. Pamokslus sa-
1 nį. pirm atplėg vas Geraldas, pasijo- škimas, kad ir kit 
‘ pastebėjo kampe birželio 13-15 d.d. bus tuose, kur darbuoj

žodžius: „Kasis;

mėjai. Sveiki- 
jiems gražiau

Knygelėje No. 2 — mėlyni 
ženkleliai G, I. ir J. geri nuo 
1 d. iki 31 d. gegužės mėn.

Raudoni ženkleliai: E ir F 
geri iki gegužės 31 d. G iki 
gegužės 9 d., I — geg. 16, J 
— gegužės 23 d.

Kavai — knygelėje No. 1, 
No. 23 geras iki gegužės 30 
d. Cukraus No. 12 geras iki 
gegužės 31 d.Batų No 17 ge
ras iki birželio 15 d..

Sviesto „ceiling” kaina 57 
ir 58 centai svaras; kiauši
niai „A” laipsnio 55c. ir že
miau.

ORO PAŠTO SUKAKTISPo Didžiojo karo, atstei- 
giant Lietuvos nepriklauso
mybę, daug padėjo išgarsinti 
lietuvių vardą Popiežiaus Be
nedikto XV visame pasaulyje 
paskelbtoji Lietuvių Diena.

Šį gegužės mėnesį ją pri
simename, nes ji įvyko 1917 
m. gegužės 20 d. Lietuvių de
legatai gavo specialų audien
ciją pas popiežių ir išdėstė 
savo pageidavimus. Popiežiui 
buvo perduotas ir specialus 
Lietuvos vyskupų raštas tuo 
reikalu ir popiežius Lietuvių 
dieną paskyrė.

Tai besiruošdamos centri
nės lietuvių organizacijos 
turėjo daug darbo. Per keletą 
savaičių reikėj į visą pasaulį 
siųsti laiškai ir atitinkama 
literatūra. 1917 m. gegužės tempu“7raveda‘“žydų“naiki“ 
menesį karas dar nebuvo pa- nįmą Lietuvoje, jog iš 40,000 
sibaigęs o reikėjo susisiekti Vilniaus žydų belikę gyvu 
su dešimčia tūkstančių ka-'tikl0 000 Tie patys baisūs

Gegužės 15 d. sukako 24 
metai, kai Amerikoje pradė
jo veikti oro paštas. Pirma
sis lėktuvas, gabenęs paštą, 
pakilo 1918 m. gegužės 11 d. 
iš Belmont parko ir lėkė į 
Washingtoną.

Pernai Amerikoje oro paš
tu pristatyta 463,000,000 lai
škų. Oro paštas buvo puikiai 
išvystytas pasaulyje. Karas 
jam pakenkė, bet žmonijos 
pažanga vistiek eis pirmyn.

Iš Londono lietuvių para
pijos klebono kun. K. A. Ma
tulaičio sužinota, kad jį ap
lankė Amerikos lietuvis ka
rys Rudzevičius, iš Grand 
Rapids, Mich. Jis buvo gavęs 
keletai dienų atostogas, ku
rias skyrė susipažinimui su 
Londonu. Tas lietuvis karys 
sveikas, gerai atrodo, tik 
sielojasi, kad negali gauti ži
nių apie savo sesutę, kuri yra 
Lietuvoje.

Jei kas turi savo pažįsta
mų, ar giminių lietuvių ka
rių Londone, būtų gerai pa
rašyti, kad tenai yra lietuvių., 
bažnyčia, kurią, jie prie pro
gos, galėtų aplankyti ir suei
dami į ryšį su vietos lietu
viais padarytų jiems ir sau 
nemažą malonumą.

Londono lietuvių klebono 
adresas: Rev. C. A. Matulai
tis, 21, The Oval, Hackney 
Road, London E 2.

Aną dieną lankėsi „Day- 
Care Center”, Conn, valsty
bės pre-school superinten
dent, Miss H. Nash ir džiau
gėsi, kad atrado šiame mies
te drąsuolių, kurios imasi 
šio sunkaus, bet labai reika
lingo darbo. „There ought to 
be at least four more such 
Centers scattered through
out New Britain,” — kalbė
jo ji-

Motinos M. Dovydos, vie
nuolijos viršininkės, yra tro-mamuo t
škimas, kad ir kituose mies- jos valstybes. Kai kurie Bra- 

jasi Seselės zilijos lietuviai gauna laiš
kus iš Lietuvos, per Raudo
nąjį Kryžių. Iš jų sužinota, 
kad buvusi Liet. Kat. Moterų 
Dr-jos pirmininkė M. Galdi
kienė mokytojaujanti Kau
ne. Kai kurie aviacijos kari
ninkai esą priversti kautis 
rytų fronte.

Brazilijos lietuviams daug 
paguodos įneša savoji bažny
čia, kurioje skamba lietuviš
ka giesmė ir kuri darosi tik
ru lietuviško gyvenimo cent
ru. Lietuviai tik susirūpinę, 
kad tarptautinėje plotmėje 
tiek neorganizuojama propa
ganda apie Lietuvą, kaip tą 
sumaniai praveda kitos tau
tos pvz., lenkai, kurie net 
Brazilijoje yra gerai išvystę 
savo propagandą.

atlaidai, kurių pa- 
s irgi sakys misijonie- ki priežiūros nameliai. Tegu 

išsipildo tas troškimas.
P—lis.

Pranciškietės, atsidarytų to-

NUOTAIKOS TARP BRA
ZILIJOS LIETUVIŲ

LKFSB korespondentas 
rašo iš Brazilijos, kad ten 
lietuviai karo nuotaikas at
jaučia su visomis sunkiomis 
pasekmėmis. Visi laukia ka
ro pabaigos ir kai kas iš lie
tuvių, jei sąlygos leis, ruošia
si grįžti į tėvynę. Tikima są
jungininkų pergale, tik nuo
taiką gadina Maskvos reiš
kiamos pretenzijos į Balti-

MECHANIKAS KANADOS 
KARIUOMENĖJE

Prabėgus kelis anas kun. Ig. Kelme- 
legislatūros 
kantį laišką: J kaimynus pasinaudo-

įčia visus parapijie-

itkus, 1439 So. padaryti su sėBj a Dievo malonėms lai-
Rochester, N. Y

Londone Kanados aviaci
joje tarnauja mechaniku lie
tuvis karys, D. Grigaitis. Ji
sai kilęs iš Salantų parapi
jos, Kretingos apskr.

Lietuvos aviacijoje jisai 
dvejus metus tarnavo mecha 
nikų; 1928 m. paliko tėviškę 
ir išvyko į Kanadą. Dabar 
kilus karui, įstojo mechani
ku į Kanados kariuomenę. 
Jisai yra nemažai susirūpi
nęs negalėdamas gauti žinios 
apie likimą savo šešių bro
lių Lietuvoje.

Iš 40,000 žydų Vilniuje 
belikę 10,000

Pasaulinio žydų Kongreso 
Genevos skyrius praneša, 

[ naciai tokiu smarkiu

savo grožio sa- 
Philadelphijoj. 
0 metų prakti- 
kostumerių net 
inkių. Ji yra ti
nku taisytoja, 
kavusi didelėse 
utuvėse. Savo 
iti labai paten
kanti tą darbą, 
la rūpintis šei- 
Li viso gyvenimo 
lašvęsti, bet ji

bėjau kampe< Į 
kad negalima £ Į 
namų reikalam!' 
darželį ir noriu: 
daržovių stalo iš 
nenoriu atplėšti 
užsimokėti pik -‘ S"—"J“.r gai atšventė savo dve

Britain, Conn
.arians”, mūsų jauni- 
•apijinė organizacija,

fe
Apsukrus h

dirba pagal pa- nusipirkdanias

Geg. 2 d. šv. Jurgio dr-ja 
turėjo savo metinę šventę. 
Ryte visi nariai dalyvavo pa
maldose, pasimeldė už 26 mi
rusius narius. Pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. Valiu
kas.

Popiet įvyko balius, be mu
zikos ir šokių. Pasikalbėta, 
pakaziriuota, sumušta mar
gučiais, pasidalinta dovanė
lėmis, kurias paskyrė Dirsa, 
Mocejūnas, Vismanas ir kiti.

ŠIMTAMEČIAI LAIKOSI

talikų vyskupų, reikėjo rū
pintis duoti medžiagos apie 
Lietuvą trims šimtams mi
lijonų katalikų.

Kaip plačiai to laiko lietu
vių užsimojimai ir energija 
siekė, galime suprasti, kad ir 
iš to, jog net į Tolimuosius 
Rytus ir į Kiniją iš Marseil
les uosto buvo nusiųsta me
džiagos 15 didelių maišų. Per 
Barceloną buvo nusiųsta 20 
maišų propagandinės me- cientus. "žydų autorių kny- 
džiagos apie Lietuvą į Pietų g0S; nacių okupacinės val- 
Ameriką ir Australiją. Tarp- dfjos įsakymu, pašalintos iš

pranešimai ateina ir iš Kau
no, kur esąs įsteigtas žydų 
naikinimo centras—Vernich- 
tungstelle. Čia esą žudomi 
net ir iš centrinės ar vakarų 
Europos atgabentieji žydai.

Lietuvoje uždrausta prak
tika visiems žydų kilmės ad
vokatams ir gydytojams. Jie, 
nacių įsakymu, turi gauti 
specialius leidimus, nors no
rėtų gydyti vien žydus pa-

Elizabeth, N. J., barzda
skučiai nutarė nuo geg. 15 
d. imti už plaukų nukirpimą 
nuo 75c iki 1 dol. ir už barz
dos nuskutimą nuo 35c 
40c.

NĖR KAS NUVEŽA

iki

Grupė mokslininkų tyrinė
jo 450 100-mečių, vyrų ir mo
terų gyvenimą ir surado, kad 
daugelis asmenų, sulaukę 
100 metų, jautėsi ir gyve
no, lyg būtų paties amžiau^ 
tvirtume. Daugelis sulaukę 
100 metų atgavo regėjimą, 
plaukų spalvą, susilaukė nau- 
jįj dantų. Daugelis jų domė
josi viešuoju gyvenimu, mė
go juoką, smagias pramogas, 
net įsimylėjimo nevengė.

Iš tyrinėtų per 20 metų 
450 asmenų dar gyvena 340. 
Ilgo amžiaus sulaukė mote- 
riĮ dvigubai. ’

mė-
60

Viena moteris nuėjo į 
sos krautuvę ir paprašė 
svarų jautienos. Tarnautojas 
tuojau įsakė atkirsti reika
lingą kiekį, bet pirkėja pa
prašė dar 80 svarų steiko. 
Pardavėjas sutiko ir su tuo. 
Tada pirkėja paprašė nusiųs
ti pirkinį į namus.

— Bet tai negalima.
— Kodėl ne? Jūsų vežimas 

stovi prie krautuvės.
— Taip, bet, brangi ponia, 

aš ką tik pardaviau jums 
arklį...

tautiniu mąstu veikęs Lietu
vių Informacijų Biuras nuo
lat papildomai davė žinias a- 
pie besiartinančią lietuvių 
dieną. Bet už tat rezultatai 
buvo puikūs.

Dėl popiežiaus parodyto 
prielankumo, visas pasaulis 
sužinojo Lietuvos vardą ir 
išgirdo apie lietuvių vargus. 
Ne tik iš Europos kraštų, bet 
net iš Kinijos ir net Japoni
jos katalikų bendruomenhj 
atėjo Lietuvai prielankūs at
siliepimai .su kukliomis auko-

Kauno knygynų. 1941 m. lap
kričio mėn. išleistas vokiečių 
teismų patvarkymas Lietu
voje atima žydams teisę skų
stis prieš vokiečių teismo 
sprendimą.

į sukaktį geg. 16 d.
Apsukrus h iose visi dalyvavo ir 

davėjas bandėt flrai Prie šv. Komuni- 
duoti naują di ib; kun. M. Pankus

— Geriaupt aais žodžiais pasvei-
• • ■ ■ ’ [apibudino šio būrio 

imo reikšmę, veiki- 
ikslus. Po Mišių visi 
to salėn, kur įvyko be 
t skanūs pusryčiai.

Rapinauskas, šioĮjiun. j Bakšys savir£q 
ipirm.-' ttpH)g rainus 
* tikrai yra vertas 
j pagarbos žodžio. Jo 
ėj viskas tvarkin- 
atlikta. Kun. V. Ra
stino visus prie kil- 
arbų Dievui ir Tėvy-

Pilietybes Pamokos
— tarė ūkininke

— Tik paid 
kaip tau tas dkad svarbiausia

i pažinti žmogų, , - b-
agal jo reikalą- Kal! t

Geg. 9 d. minėjom motinų 
dieną. Motinėlės su dukrelė
mis pripildė bažnyčia. Kleb.

įtenkintas’"o tad M8 
oterims nelengvai į Daug grata Į 
pataikyti. Bet jei f“ 
o, kad gražiai at- ~ 
i visą laiką lanko- “els“* 
vėl gražiomis at- 

>s darbo įstaigai11™ uta* 
ista,bet užtenkama 
ius darbus ir visi
kaštuoja nemaža (pastebėjo ne i komediją. Kun. Ra-

Moteris <.
haą popiet ir 7:30 v. vak. 

idino labai juokingą

ko palikti pa 1 
Ziktori j a Sutkienė ką bažnyčiai 1 
si ir augusi Ameri- trukus patai 
na vaikučius, ku- -Gaila-’ 
žia į lietuvišką mo- turiu dešimti 
>s dukrelė yra gabi _ Nesijauti 
tors dar 9 metų. Ji —atsakė koki 
ec. mokyklą. Ji pati kus duosiu d 
kli ir energinga mo-|kus.” 
etuvių katalikų vi- 

gali džiaugtis jos 
ir laukti jos veiklos 

kat. visuomene.

PUIKIAI VEIKIA

tas įdomiasy 
gliakasių np 
nijoj.

ivo vakaro vedėjas, 
įų grupė nuoširdžiai 
3 klebonui už tėvišką 
arbiavimą ir jiems 
s privilegijas. Jie 
nepamiršo ir Sės. M. 

L jų prižiūrėtojos: 
lt vaidinimo užbaigą 
Ii suteikė jai didelę 
[raudonų rožių, kaipo 
Ino, prisirišimo ir 
Lmo ženklą. Po sėk- 
fcenoj pasirodymo vi- 
) bažnyčion ir prie 
[Kojų kartu padėkojo 
tisas suteiktas malo- 
vasinę pagalbą. O ro-

PAMINKLO REIKALU 
KONFERENCIJA

_____ J- J^aKsys
|gu’irįspūdingųpamoksTu su-Į 
graudino visus dalyvius. Jis 
priminė vysk. Valančiaus gi
lią meilę savo motinai. Baigė 
savo pamokslą priminimu, 
kad marių kraštai ir gelmės 
išmatuojama, 
nos meilė.

Motinėlėms 
dalietės buvo 
pusryčius par.

Čia visi džiaugiasi, kad 
per vieną mėnesį Rocheste- 
rio lietuviai nupirko karo 
bonų už per 100,000 dol.

bet ne moti-

pagerbti, so- 
suruošusios

salėje. ,

Baltimore, Md

UgJU.UJ.klQ^^€^^^^jx>.m.klo_rų dviguhaLda.w^n p ei vy- ----- —
statymo komitetas birželio rų. Iš šimtamečių moterų tik Į31*8^kokias neturtingrmisijų 
6 d. 3 vai. popiet piliečių klu-'8 buvo netekėjusios; dauge- prastų knkscionys, is įtur 
bo salėje, 280 Union Avė., lis šimtamečių moterų buvo šelpiami, gali sudėti. Net to- 
Brooklyne, šaukia draugijų išauginusios dideles šeimas. Jimų F1^ saų Juodukai ver“

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, ’f.

Šv. Mykolo?
Jackson St-fštė dar tebepuošia
gūžės 23 d.*'®

PITTSTO>'|
mieto pndh8 Sodaliecių sky- 

Al ruošiasi minėti sa
fe, kuri įvyks gegu-

vių Moterų Taryba 
ternational Instituto 
etais daug patarnavo 
ims ir užėmė bene 6 
a.rp kitų tautybių. Me- 
s susirinkime pagirta Amerikoj! M 
Cheleden ir kitos, kad St, gegužėj 
ražiai darbavosi tam PLYMObį ____________
im tikslui. sko salėj, ~
.per 1942 m. patama- čiadienį k!]auJa KnYKa 

61 šeimynoms, o daly- gūžės 26^1 LITHUANIAN 
I. per visus metus bu- i vai. vakare LANGUAGE 
81, su grupėmis, kurios KING$T 
> savo atskrią veiklą, rijos par. q 
irė 12,093. I. I. padėjo |Avė., 7:30 j 
/anoriai, viso 1,655,488 nį, gegnei 
das. 1.1. veikia 50 skir- lų^ 
tautybių. Ir tokia įstai- room salėja 

suverčia su $12,000.00 U vaĮįJ 
aetus. Nuo šių metų bir-L^d.
1 d. I. I. gaus daugiau administraci-
ir turės daugiau darbi- gauti A. Vaičiulai-

it /I o rknniia Tnai'Rlifni

NE HISTORY OF
THUANIAN 
TERATURE 
gausiai iliustruota, 

lįsi, ir yra Lietuvių 
o Instituto leidinys, 
egzemplioriaus kai- 
l o užsisakant 50 eg-

altorių.

prof. Alfred Senn 
ma įsigyti 
tikos” Įstaigoje 
Io. Ninth Street 
na tik 40 centų

Praeitą savaitę čia mirė 
keli lietuviai:

Suvejąs Teresevičius buvo 
jaunas vyras, siuvo švarkų 
kišenes Dragūnų siuvykloj. 
Bet mėgo linksmai gyventi. 
Matyt, įpuolė neramuman — 
nuėjo tarpe traukinio vago
nų, garvežys pastūmė ir už
baigė jo gyvybę.

Bradūno siuvykloj N. Mi
liauskas apkarpydavo švar
kų kraštus. Geg. 14 d. buvo 
sveikas, atsisėdo truputį —ir 
staiga mirė. Siuvėjai labai 
susijaudino.

Čia dažnai būna staigių mir
čių.

Praeitą savaitę mirė Ganu- 
prauskienė.

Gegužės 16 d. po sumos bu
vo išstatytas Švč. Sakramen
tas kariuomenėje esančių 
jaunuolių intencija. Melsta
si už gyvus ir žuvusius ka
rius. Žmonės gausiai lankė 
bažnyčią.

ų darbuotis Instituto 1^'^, 
ams. Ten susirenka ivai‘ h- jq djl 
taut, grupės kultūros,z gd 
o, muzikos ir socialiais I 
išimais pasitarti. ^Southq

UDOMI PAVEIKSLAI _ _ _ _ _ _ kare.
'ilmuotojas Kazys Motu- Nori^L v uv c6-
ir radijo komentatorius mų w.|ų ar daugiau—30c. 

,as Valaitis Lietuvos, ka-|tis į:
New Yorko parado ir ki-1 Second

Gegužės 16 d. popiet pa
rapijos kieme turėjom kep
tos žuvies ir vėžio sriubos 
balių, šiuo baliuku.', norėta 
padengti išlaidas, kurių rei
kėjo įgriuvusiai kieme že
mei užlyginti. Didžiulės duo
bės pripilimas kaštavo arti 
1,000 dol.

J. K.

konferenciją.
Paminklui statyti iki šiol 

surinkta $2,119.54. Komite
tas nori darbą tęsti ir prašo 
rinkti daugiau aukų, tinka
mai paminėti lakūnų Da
riaus-Girėno žygio ir mirties 
10 metų sukaktį.

Konferencijon kiekviena 
draugija gali siųsti po vieną 
atstovą iki 25 narių ir po vie
ną nuo kiekvieno šimto na
rių. Komiteto valdybą suda
ro J. Šaltis, J. Spurga, Ant. 
Gudonis, adv. St. Briedis 
kiti.

DUONOS SUKAKTIS

ir

Tyrinėtos grupės asmenų 
amžius siekė nuo 100 iki 125 
metų. Nė vienas vyras neiš
gyveno ilgiau 112 metų. Nė 
viena netekėjusi moteris ne
sulaukė daugiau 108 metų.

Iš 450 šimtamečių daug 
yra baigusių kolegijas, šeši 
buvo aukšti karininkai, vie
nas senatorius, trys dvasi
ninkai, vienas mokytojas, 
trys gydytojai, viena judo- 
mųjų paveikslų artistė, pra
dėjusi vaidinti būdama 100 
metų. Savo ilgo gyvenimo 
priežastimis šimtamečiai nu
rodė — sunkų darbą, tvar
kingą gyvenimą ir laisvę nuo 
rūpesčių.

kę, girdėdami Lietuvos var
gus okupacijoje. Ir taip, ša
lia plačios reklamos, dar bu
vo daug paaukota nuo karo 
nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms sušelpti.

MOKO AMATO

Brooklyn High School pa
talpose vyrams ir moterims 
duodamos taivų elektros, ele
ktros motorų, mašinų ir ra
dijo pamokos, kurias gali 
lankyti vyrai ir moters. Pa
mokos būna nakties metu 
nuo 11 vai. iki 7:30 vai. ry
to.

Mokyklos adresas: 49 Flat
bush Ave. Extension.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Baisamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Šiomis dienomis „Pomper 
nickel” duona „šventė” savo 
500 metų jubiliejų. Štai jos 
istorija: Osnabruecke, Vo
kietijoje, 1443 m., buvo ne
derlius; miesto vyskupas pa
tarė savo diecezijos gyven
tojams malti rupiai kviečius 
ir kepti duoną. Kepėjas var
du Pumper geriausia iškepė 
tos rūšies duoną. Ir kadangi 
jį vadindavo Nichol, tai abu 
vardus sudėjus pasidarė 
„Pumper-nichol.” Nuo tol 
jau penktas šimtmetis bai
giasi, o duonos vardas iki 
šiol pasiliko tas pats.

Brooklyne garbingiausia 
motina yra Mrs. Mary Carey. 
Turi 16 vaikų; šeši sūnūs ir 
žentas tarnauja kariuomenė
je. Motinų Dienoje ji pagerb
ta miesto vadovybės.

New Yorko Sveikatos De
partamento darbininkų ben
dra Šv. Komunija bus šį sek
madienį, 9 vai. Šv. Andrie
jaus bažnyčioje, New Yorke. 
Komunijos bendri pusryčiai 
bus Commodore viešbutyje.

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

Atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats skaitysi 
ir kitus raginsi užsisakyti mėnesinį laikraštį

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDĖ, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms 

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas šven
čiausiai Jėzaus Širdžiai.

„ŽVAIGŽDĖ” trokšta aplankyti kiekvieną lietuvių 
šeimyną ir ją gaivinti krikščioniškų dory
bių spinduliais.

„ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite MALDOS APAŠ- 
LAVIMO SĄJUNGOS nariais-ėmis

„ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTA
LAVIMAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra

mybės įsileisti į Jūsų šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per 

Jūsų namų slenkstį.
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, pla

tinkite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skai
tyti bei platinti „ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centų. Kas prides dar 50 centų 
gaus didelį spalvotą Jėzaus Širdies paveikslą.

Užsakymams adresas:

„ŽVAIGŽDE”
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

.Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Priež pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenuę 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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LIETUVIŲ DIENA BUS VĖLIAU
Per 13 metu New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena bu

vo liepos 4 d., vis toje pačioje vietoje — Klasčiaus parke 
ir salėje, Maspethe. Šiemet liepos 4 d. neturėsime šios svar
biausios apylinkėje šventės — Lietuvių Dienos. Parko sa
vininkai tai dienai parką atidavė kitiems...

Šiemet New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena bus lie
pos 11 d., sekmadienį, Klasčiaus salėje. Apie tai praneša
me visiems „Amerikos” skaitytojams, visiems gausiems 
Lietuvių Dienos lankytojams. Iš anksto kviečiame visus 
tinkamai pasiruošti šiai iškilmei ir drauge atsiminti, kad 
šiemet liepos 4 d. neturėsime Lietuvių Dienos.

Rengimo Komitetas.

Angelų Karalienes 
Parapija

Mūsų parapija susilaukė 
naujo kunigėlio, kun. Antano 
Masaičio. šią savaitę čia jis 
paskirtas Zikaru. Sveikina
me ir linkime jam sėkmin
giausiai darbuotis mūsų tar
pe.

Maspetho Žinios

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. Jonas Švagždys, 
L. K. Federacijos ir L. K. Su- 
sivienymo dvasios vadas, 
Brocktono liet, parapijos kle
bonas, šios savaitės pradžio
je viešėjo Elizabethe. Atlan
kė ir „Amerikos” įstaigą.

• Sue Griška, Philadelphi- 
jos operos artistė, sėkmingai 
pasirodžiusi „Amerikos” kon 
certe, šiuo metu būna Bosto
ne. Ji ruošiasi ateinančiam 
Philadelphijos operos sezo
nui. Gegužės 16 d. koncerta
vo Hartforde.

• Kapitonas Viktoras P. 
Brosokas, brooklynietis, su
žeistas šiaurės Afrikos fron
te. Jo brolis gyvena 332 Ply
mouth St.

• Inž. Ant. J. Mažeika po 
„Amerikos” koncerto grįžo 
Pittsburghan; jo žmona su 
sūneliu ir dukrele pasiliko 
paviešėti, pas savo tėvus Un- 
guraičius.

• Kun. Jonas Kripas, arti
mas „Amerikos” bendradar
bis, geg. 18 d. lankėsi „Ame
rikos” įstaigoje.
• Mar. Tubelytė, velionies 

Lietuvos ministerio pirmi
ninko duktė, praeitą savaitę 
baigė Wooster (Ohio) kolegi-

gaudama B. A. laipsnį.
į Brooklyną ir gyve- 

su motina.
a- 

tostogas praleido pas tėvus 
Brooklyne.
• Jonas Vitkauskas, karys, 

anksčiau praneštas esąs din
gęs, yra vokiečių nelaisvėje. 
Taip jo tėvams Blissvilleje 
pranešė Raudonasis Kryžius.
• Ona ir Pranas Petruliai 

Maspethe gavo savo sūnaus 
korporalo Bernardo adresą. 
Jis yra italų nelaisvėje.
• Korp. Justas Jankus vie

šėjo pas savo tėvus 10 die
nų. Jau išvyko atgal į Flori
dą.
• Ant. Kruzas, karys, buvo 

parvykęs atostogų. Jis būna 
Floridoje, kur yra aviacijoje 
instruktorium.
• Dr. Ant. Kairys, laivyno 

leitenantas, buvo 
kelioms dienoms.
Sampson, N. Y.
• New Yorko 

Lietuvių Diena šiemet bus 
liepos 11 d.

• Jono Valaičio lietuvių 
radijo programa nuo gegu
žės 24 d. bus parduodama 
kasdien 11:45 vai. ryte.
• Pavasario šokiai, Moterų 

Vienybės rengiami, įvyks ge
gužės 21 d. McAlpin viešbu
tyje.

Serž. Alfonsas Zenka, 
sužeistas kur nors šiaurės 
Afrikoje. Jis nuvyko Afrikon 
lapkričio 8 d. su pačiais pir
maisiais Amerikos kariuome 
nės daliniais. Dalyvavo mū
šiuose, buvo pirmose kauty
nių eilėse. Alfonsas yra dir
bęs „Amerikos” įstaigoje. 
Linkime jam laimingai išsvei 
kti. Jo brolis Danielius irgi 
kariuomenėje.

Šv. Vardo draugijos balius 
jau netoli. Gegužės 28 d. pa
rapijos salėje turėsime nau
jos rūšies pavasarinį balių. 
Visi, kurie nori smagiai lai
ką praleisti, tenepraleidžia 
šios progos. Bus užkandžių, 
gėrimų ir kitokių įvairumų. 
Bilietai tik po 35c. Pradžia 
8 vai. vakare.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį, gegužės 23 d., 
per 9 vai. mišias. Visos narės 
prašomos ateiti ir pasimels
ti ne tik už gyvas, bet ir už 
praeitą savaitę mirusias na
res — Blažinskaitę ir Oną 
Kamarauskienę. Po vakari
nių pamaldų bus procesija ir 
svarbus susirinkimas. Val
dyba kviečia visas nares daly 
vauti. Vasara prisiartino, tad 
turime naujų rūpesčių.

O. Sijevičienė, pirm.

Šv. Jurgio Parapija

KUNIGŲ PERMAINOS

Brooklyno vyskupijoje nau 
ji kunigų paskyrimai palietė 
šiuos lietuvius kunigus:

Kun. Antanas J. Masaitis 
paskirtas vikaru į Angelų 
Karalienės parapiją.
^Kuri'. Edvardas JX*Jūažin- 

; skas iš Lynbrooko perkeltas 
į Brooklyno „Our Lady of 
Charity” parapiją vikaru.

Kun. Vincentas J. Gordon 
(Godūnas) iš Flushingo Švč.

i Marijos par. nukeltas vikaru' 
į Long Beach šv.
parapiją.

t Kun. Jonas M. Jatkauskas, 
naujas kunigas, paskirtas 
vikaru į Flushingo St. Mel

. parapiją.

Juozapo !ziaus>

LIETUVĖS PAVEIKSLAI 
DAILĖS PARODOJE

parvykęs
Jis būna

Apylinkės

G egužės 17-29 dienomis 
Montross Gallery kambariuo 
se, 785 Fifth Ave., New Yor
ke, yra suruošta Arthur 
Schweider grupės artistų pa
roda. Savo du paveikslus yra 
išstačius! ir Natalija Jasiu- 
kynaitė.

NEGALĖJO ATVYKTI, 
BET ATSIMINĖ

New Yorko miesto mayo- 
ras leido pardavinėti mieste 
poppy-gėles, Karo veteranų 
naudai. Pardavinėjimas tęsis 
igi gegužės 29 d.

Lankysis vyskupas
Gegužės 29 d. mūsų par. 

bažnyčioje lankysis J. E. vy
skupas Kearhy ir suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą. Visi 
ruošiasi dalyvauti šiose di
džiulėse iškilmėse.

Suvažiuos sodalietės
Švenč. Panelės Marijos So- 

dalicijos iš Maspetho, šv. 
Jurgio ir Angelų Karalienės 
parapijų ruošia šį sekmadie
nį, geg. 22 d., suvažiavimą. 
Posėdžiai bus parapijos salė
je nuo 2 vai. ligi 5 vai. p.p. 
Po posėdžių bus visų mer
gaičių procesija gatvėmis į 
bažnyčią, kur bus vainikuo
jama Panelės Švenčiausios 
statula. Kun. V. Pinkus pa
sakys pamokslą. Baigsis 
viskas Palaiminimu Švč. Sa
kramentu. Vakare 6 vai. so
dalietės turės bendrą vaka
rienę, šokius ir žaidimus.

Posėdžiuose kviečiami da
lyvauti visos apylinkės lietu- j 
vaitės sodalietės ‘ ' 
moterys. Bažnyčion kviečia- 
mi jaunimas ir senimas. Tai! 
pirmas toks bendras parapi
jų sodaliečių suvažiavimas 
Brooklyne. Pagelbėkime so- 
dalietėms iškilmingai ir vie
šai pagarbinti Mariją, ir su
stiprinti sodaliečių veiklą 
parapijose. Panašūs suvažia
vimai bus ruošiami kasmet 
įvairiose parapijose.

Sutuoktuvės
Geg. 23 d. susituoks Lena 

Navickaitė su Juliu Bara
nausku.

Neužilgo susituoks Walter 
Baltrimas su Anna Kueser, 
Veronika Valčiukaite su Gi
no Tenaglia.

Raudonasis Kryžius
Parapijos Raud. Kryžiaus 

vienetas turės savo metinį 
susirinkimą par. salėje geg. 
27 d. 8 vai. vakare. Visi na
riai (258) kviečiami dalyvau- 
ti. Bus reų^ąma nauja val- 
dyba, nustatytos dienos ir

Vieneto moterys

Po pusryčių visi nuvyko į 
Alley Pond parką pažaisti ir 
pasivaikščioti.

Žinutes
— Išvyko kariuomenėn J. 

Wezwick, Vitkus. Išleistuvė
se Maspetho teatre geg. 15 d. 
kalbėjo ir kun. J. Balkūnas.

—Seselėms pranciškietėms 
paremti, parapijos draugijos 
nutarė paruošti piknikėlį lie
pos 4 d., parapijos darže.

— Rožančiaus 
laimėjimas įvyks 
me susirinkime 
Narės prašomos
ko knygutes grąžinti.

— Birž. 5-13 dienomis bus 
Novena prie Šv. Antano. Pa
mokslus sakys kun. J. Aukš
tikalnis, S. J.

Brooklyno Lietuviai Gydyto

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8
VALANDOS

8 — 16
1 — 2 po
6 — 8

Šventadieniais

TeL EVergreen 7
VALANDOS 

9 — 12 
1 — 8 

Penktadieniais
Draugijos 

mėnesinia- 
geg. 30 d. 
ligi to lai-

RUOŠIA KONCERTĄ

Šį sekmadienį, gegužės 23 
d., 4 vai. popiet, Apreiškimo 
par. salėje įvyks pianisto — 
kompozitoriaus Vyt. Bacevi
čiaus koncertas. Dalyvaus ir 

ir iaunos P' Ald‘ Ganytė — Larlee, 
,J . v. ,damininke, anksčiau gyvenu- i IriiinoiO- I 7 °*7

si Chicagoje. Koncerte bus 
pildomi lietuviški kūriniai. Po 
koncerto — šokiai, užkan
džiai. Bilietai po 1 dol.

SIRGO SIJEVIČIENĖ

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brookl
(Williamsburgh Bridge Plaza)

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias p

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, AL 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRE

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brookl

Tel.

JJBRKOB LIETUVIU KATA

LIKŲ VISUOMENINIO IR 

KULTŪRINIO gyvenimo 
SAVAITRAflnS

JUKA KAS PENKTADIENĮ

funred u Second-Class matter Marc gtsStajLJ- the

IJfflJA VYSKUPŲ
Washington. — Popiežh 

išreiškė gilų dėki] 
Amerikos vyskupams 

kunigams ir visiems tikinti 
siems už didelę paramą m 
karo nukentėjusiems, varg 
tantiems daugybėje šalių. F 
piežiaus dėkingumo parei 

įseri- kimą perdavė arkiv. Amh 
-jiktį G. Cicognani, Apaštališka: 
•rširia delegatas.
• jetu- šiomis dienomis Ameril

Washington

Gražios iškilmės
Gegužės 16 d. įvyko tikrai 

žavėtinos Marijos statulos 
apvainikavimo iškilmės, ku
rias surengė sodalietės. Jų 
puošnūs rūbai, tvarkinga 
procesija, įspūdingas giedoji
mas darė didelio įspdžio.

Sodalietės rengiasi skait
lingai dalyvauti Sodalicijos 
konferencijoj, kuri įvyks šį 
sekmadienį Maspetho liet, 
parapijoje.

Mirimai
Geguž£§ 15 d. staiga įpirė 

Stasys Miltiėms, 49 m. am-1 
žaius. Paliko žmoną Stanis- darbas. ”.“1___ 1_____
lovą, sūnų karį ir dukterį, 'dirbs atskirai nuo Maspetho 
vienuolę pranciškietę. Palai- skyriaus savo parapijos sa- 
dotas geg. 18 d. šv. Jono ka- Įėję, 
pinėse.

' Stasys Parutis, 70 m. am-
, nuo karšto vandens 

apsišutinimo, mirė geg. 17 
d. Palaidotas geg. 19 d.

Naujas profesionalas.
Juozas Vrubliauskas, Pra

no ir Marijonos sūnus, baigė 
Brooklyn Polytechnic Insti
tuto Chemijos inžinerijos 
skyrių ir darbuojas dabar 
Koppers Co„ Research Dep. 
Kearny, N. J. Sveikiname 
jauną ir gabų profesionalą ir 
linkime jam dar aukščiau kil
ti.

Smagi pramoga
Gyvojo ir Amžinojo Ro

žančiaus dr-jos sekmadienį, 
birželio 6 d., par. salėje, 207 
York Street, rengia laimėji
mų ir kortavimo vakarą. 
Bus įdomi dovana. Visi bus 
pavaišinti skaniu pyragu. 
Pramogos pradžia 6 vai. vak. 
Bilietai po 45c.

Laimėjimų vakaras
Gegužės 23 d. 6 vai. vak., 

par. salėje bus smagus laimė
jimų vakaras. Rengia Moterų

Angelų Karalienės par. 
Amžinojo Rožančiaus dr-jos 
pirm., artima „Amerikos” rė
mėja, Ona Sijevičienė buvo 
susirgusi. Po savaitės gydy
mosi išsveiko ir jau grįžo į 
savo darbą, kurį dirba per 17 
metų.

O. Sijevičienė nuoširdžiai 
dėkoja Ant. Pažereckienei ir 
Pr. Dulkei už malonų patar
navimą ligos metu ir Amž. 
Rož. dr-jos narėms už aplan
kymą.

O. Sijevičienė drauge su 
savo sūnum labai remia A- 
merikos karo pastangas; ba
landžio mėnesį pirko karo 
bonų už 1,000 dol._ p^^-Tnfil

NUOŠIRDI PADĖKA

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas dar vis pilnas ma
lonių atgarsių. Jin labai no
rėjo atsilankyti Jonas Sprai- 
naitis, artimas „Amerikos” 
bičiulis, Patersono draugijų 
veikėjas. Bet darbas neleido, 
tačiau Jonas Sprainaitis taip ’ S-gos 35 kuopa. Bus gražių 
reikalą išsprendė: šios savai
tės pradžioje jis atsiuntė 
koncerto fondui $5.00.

Nuoširdus ačiū mielam Bi
čiuliui !

PAVASARINIS BALIUS

dovanų, skanių vaišių — są- 
jungietės visus pavaišins dy
kai. Visi gražiai laiką pralei
site, dovanų parsinešite. Jei 
ir bus šilta, mūsų par. salėje 
atsivėsinsite.

Visus kviečia
Sąjungietės.

RENGIA ŠVENTO VARDO DRAUGIJA

Penktadienį, GEGUŽES - MAY 28,1943
Angelu Karalienes Parap. Salė j e

So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE BILIETAS 35c.
Kviečiami visi Brooklyno ir apylinkių lietuviai ypač šv. 

Vardo Draugijų nariai ir visa lietuviška visuomenė.
RENGĖJAI.

GRAIKAI TURĖJO 
DIDELĘ PRAMOGĄ

Gegužės 18 d. Madison 
Square Garden New Yorko 
graikai buvo surengę didelę 
pramogą Graikijos šelpimo 
darbui paremti. Atsilankė 
17,500 žmonių. Programą at
liko visa eilė įžymiausių arti
stų.

Graikijos žmonėms sušelp
ti tą vakarą sukelta 101,000 
dol.

Vajaus metu vienetas 
surinko arti 300 dolerių au
kų.
,Kritęs į balą sausas nekelsi’

Tokį teatrą statys mūsų 
kuopos vyčiai drauge su N. 
Y. N. J. apskritimi šį šešta
dienį, geg. 22 d., 8 vai. vaka
re. Bus ir šokiai. Jaunimas ir 
senimas kviečiami į šį vaka
rėlį. „Kritęs į balą sausas ne
kelsi” yra 3 veiksmų komedi
ja. Juokų kiekvieną minutę 
per pora valandų.

Vaidintojų tarpe yra dvi 
Maspetho vytės — Marytė 
Augustinaitė ir Elzb. Keršu- 
lytė. Veikalą režisavo Juozas 
Boley.

L. Vyčiai savo Komunijos 
pusryčius turėjo geg. 16 d.

IŠNUOMOJIMUI

5 gražiai ištaisyti kamba
riai. Moderniški įrengimai. 
Taip pat reikalingas dženito- 
rius, kuris gali gyventi ki
tuose kambariuose. Geras 
susisiekimas Canarsie linija 
(tarpe Jefferson ir Dekalb 
stočių).
KREIPTIS:

Stripeikis
1354 Willoughby Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Parduoda Namus
Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS

GENERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

klausė Amžinojo ir Gyvojo ne. Buvo artima 
Rožančiaus dr-joms, Treti- bičiulė, 
ninkams, Maldos Apaštalys
tės ir šv. Monikos našlių 
dr-joms. Per šermenis labai 
gausiai ir gražiai lankėsi dr- 
jų narės.

Velionės šeima nuoširdžiai 
dėkoja kun. B. Kruzui už lan
kymą jų sergančios motinos 
ir didelį rūpinimąsi; dėkoja 
seselėms domininkietėms, 
kurios lankė ją ligoje ir 
daug kuo patarnavo; didelis 
ačiū p. Laukaitienei, daug 
pagelbėjusiai ligoje ir šerme
nyse; dėkoja Amžinojo Ro
žančiaus, Gyvojo Rožan
čiaus, Maldos Apaštalystės 
ir Tretininkų dr-joms, tetai 
Ona Baniulienei, Matoniams, 
jukinti orionui Mikolaičiams,

Kun. Antanas J. Masaitis 
ir jo tėveliai nuoširdžiausiai 
dėkoja visiems, kurie atsi
lankė į jo primicijas. Ypatin
gai dėkoja kleb. kun. Norber
tui Pakalniui už širdingą pa
ramą šiuo metu ir vertingus 
patarimus kun. Masaičio stu
dijų metais. Dėkoja už atsi
lankymą ir gražias kalbas: 
kun. J. Aleksiūnui, kun. K. 
Paulioniui, kun. J. Balkūnui 
(ir už malonų programos ve
dimą), kun. A. Pažereckui ir 
kun. V. Galčiui, patarnavu
siems per mišias dijakonu ir 
subdijakonu; kun. J. šešto
kui, kun. P. Lekešiui, kun. 
Petrauskui, kun. Kartavičiui, 
kun. Kruzui, kun. Nedzins
kui.

Kun. A. Masaitis dėkoja 
ponams Vitkams už jų dova
ną, šeimininkėms: Bendžiu- 
vienei, Stučienei, Vitkuvie
nei, Žemaitienei, Mickevičie
nei, Kamarauskienei ir Ku- 
činskienei; patarnavusiems 
— Stagniūnui, Klikūnui, Un- 
guraičiui, Bačiuškai, Zaukui. 
Dėkoja visoms stalų patar
nautojoms. Nuoširdžiai dė
koja iš Waterburio atsilan
kiusioms ponioms: Šembris- 
kienei, Vaitkevičienei (su du
krele ir drauge), Gritėnienei 
ir Stasionienei. Didelė padė
ka priklauso muz. J. Jankui 
ir jo vedamam Apreiškimo 
par. chorui ir solistei Lionei 
Juodytei.

Širdingai dėkojama 
siems, kurie atminė kun. 
Masaitį savo maldose.

Kotrynai Vitkams, Ant. Bi
rai, H. S. Rave — už šv. mi
šių aukas už velionės vėlę.

Velionės šeima dėkoja vi
siems pareiškusiems užuo
jautos ar bet kuo pagelbė- 
jusiems liūdnoje valandoje.

MINĖJO SUKAKTĮ

Šv. Jurgio dr-jos 50 metų 
sukaktis paminėta gegužės 
15 d. didžiule vakariene Kla- 
sčiaus salėje. Dalyvavo per 
700 asmenų.

Sveikinimo kalbas pasakė 
dr-jos pirm. J. Ambrozaitis, 
siuvėjų lokalo pirm. Zavec- 
kas ir kiti. Programai vado
vavo St. Karvelis.

KVIETIMO NEBUVO

MICKŲ PADĖKA

vi- 
A.

Gegužės 5 d. šv. Kotrynos 
ligoninėje, Brooklyne, mirė 
Agota Mickuvienė. Palaido
ta gegužės 8 d. šv. Jono ka
pinėse iš Apreiškimo par. ba
žnyčios. Giliame nuliūdime 
liko duktė Ona, sūnūs Anta
nas, Albinas ir Jurgis ir se
suo Ona Baniulienė.

Velionė buvo ilgametė Ap
reiškimo parapijietė. Pri-

Eligijus Norušis 
Kanados lietuvių 
Kanados Lietuvių 
narys, artimas „ 
bendradarbis.

Sveikindami ja 
nuoširdžiai linkime 
bai daug šviesios, 
laimės.

FEDERACIJOS

i- šiomis dienomis Ameril 
Ale- Vyskupų Pašalpos Komi 

' • tas kare nukentėjusiems
šelpti papildomai pask 

taria 344,000 dol. Pernai šis ko 
irta10 tetas išdalino 1,322,493 c 

i- kuriuos suaukojo Ameri 
katalikai.

Tiesiogiai - Popiežiaus 
niai dabar perduota 205 
dol., kurių dalis bus tai] 
skirstyta: 35,000 dol. an 
Riečiams kariams be 
viams Italijoje ir Vokie 
je; 40,000 dol. lenkams 
bė’gėliams Portugalijoje

.nikius
3, tllO 
-ari su 
-.šajame

MAISTO ROM
Hot Springs, Va. — 

tautinėje maisto konfe 
joje Amerikos delegaci; 
siūlė tuojau sudaryti J 
inių .Tautų komisiją ma: 
žemės ūkio reikalais i

Paskutiniame F( 
apskrities susirink 
tarta susirinkimus ‘ ūnaudo 
trys mėnesiai. Sek;’” 
sirinkimas tad bus r‘i/ga- 1940 m7 vasarą pap

įsašykš-

P. žadeikio bal. 25 d. 
tame laikraštyje, kurs 
no Lietuvos žmonių tr< 
laisvo gyvenimo ir bo]

28 d., penktadienį, 8 
Apreiškimo par. sal

xll įh

’XIW. Tpasto stoties! 
Marcy ir So. 4th St. J 
ne) išnešiojami Iai3 
kės adresuoti: „Brool 
N. Y.”

klastas ir skriaudas 
vai.

rato mir
ta, Ame- 
Latžymė-

PARDUODA

p) lenkų 
. pavyko.

_ ■ ritosi A-1 
5 namai, labai pigiai f įį uni- , 
Gražiose ir patogiose vii

’■ ” įpreaden- 
Vėsavo 
a jis gi
lo nuo- 
] manijos 
Uis stip- 
: 3 sukak
tos gyve-

ti parkų, krautuvių ir 
stočių.

Kas nori pigiai įsig 
nuosavybę, patartina ne 
geros progos šiam pirki

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

496 Grand St., Brookly
Tel. EVergreen 7-1

Saugok Savo F"“-

„Ame- 
nebuvo

Šv. Jurgio dr-jos 50 metų 
sukakties minėjimo komite
to pirm. St. Karvelis geg. 15 
d., vakarienės metu, paskel
bęs, jog kai kurių vietos lie
tuvių laikraščių redaktoriai 
ignoruoją draugiją, nes nea
tėję pakalbėti...

Tikrovė yra tokia: 
rikos” redaktorius
gavęs jokio kvietimo iš šv. 
Jurgio dr-jos sukakties mi
nėjimo komiteto — nei į ba
lių, nei kalbos pasakyti.

„Amerika” niekada neig
noravo šv. Jurgio dr-jos. „A- 
merikos” puslapiuose visada 
rasdavo vietos dr-jos pirmi
ninko ar kitų dr-jos valdybos 
narių pranešimai. „Amerika” 
ir apie draugijos sukaktį ir 
apie jos reikalus visada yra 
rašiusi daugiau, nei kiti lai
kraščiai.

IŠTEKĖJO KANADOJE

i norima 
J gyveni-Teikiamas geriausias;

patikrinimas, prižiūri
AKINIAI prieinamia 
kainomis pagal jų rū Rhesus, 

tata--
Ši ištaiga įsteigta prieš 4

Stenger & Stei
OPTOMETRISTAS — OPĮ

391-398 Broadway, Brookl;

I I i i

Gegužės 18 d. Toronte, Ka
nadoje, lietuvių šv. Jono ba
žnyčioje susituokė Ona Jac^ 
kevičiūtė ir Eligijus Noru
šis. x J

Ona Jackevičiūtė atvyko į į 
Ameriką 1939 m. su Lietuvos 
verslininkų ekskursija; ka
rui užėjus pasiliko čia ir 
daugiausia gyveno Brookly-

M dar

■?! laisvės

-sukaktį, 
Amerikos 

; lietuvių 
Bimbos

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDI 
KASDIEN

Patogi vieta užčjiri 
su MOTERIMS^ 

RHEINGOLD Extra Drt 
— Didelis pasirinkimas į 

gėrimų • 1

Juozas Zeid
411 GRAND STREJ

BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 02!

FOTOGRAFĖ
65 - 23 GRAND AVĖS

Maspeth, N. Y. \

Aflume- 
pi skel
ta paau- 
pijosau-

kva kartoja senąjn 
1940 m. liepos menes 
dies seimo” rinkimų 
ją, apie Lietuvos 
„džiaugsmą” bolševil 
ve. žodžiu, Maskvos 
rai naudoja Sol. Neri 
savo atliktiems ; 
darbams uždengti, b 
tikės?

— 4*—
Pažymėtina, kad r 

S. Neries laiške pr 
ma, jog iš Lietuvos 
vežtų lietuvių. Žino: 
bentieji apšaukiami 
tūliais elementais 

■ knisiais išdavikiški 
' kius su naciais...

Kai pažiūri į trer 
rašą, kai pažvelgi j 
čių vardus, tisiog i 
prasti, kaip gali 
komisarai tokius 
skleisti: Apšaukti 
prof. Dovydaitį, D 
K. Bizauską, Z. I 
Urbšį, šimtus mok; 
ninku, darbininkų, 
70 metų amžiaus ; 
asmenų ir mažam 
kių—gali tik žemi 
sies melagiai ir v< 

0 šiais laikais 
tiesos, drąsos!

Kokia laisve, n 
mybe ir autonomi; 
si Sovietų Sąjung<

L ,Jl^r mines respublikos
jau se-

^Įime- 
ta kaip 
takauda-

Wilkie vykusiai a 
lygoje „One W 
vaizdžiai pasakoj; 
rėš Sibire jį pasi 
sko autonominės 
socialistinės resp 
dies komisarų tai 
ninkas Muratov.

Muratov, kaip 
kina, prieš dveji 
vo atsiųstas iš p 
būti Jakutsko 
prezidentu. Pats 
sisakė gaunąs in 
Maskvos, kaip e 
ke, o jei instruk

d York
jMo ras-

with _
ii f?' tai būtų sul
jl[AV0‘ Na ar ne lais\ 

tonomiškos sov
Na ar ne lais\
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