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ima nuoširdžiai 
. Kruzui už lan
dančios motinos 
nimąsi; dėkoja 
omininkietėms, 
ė ją ligoje ir 
tarnavo; didelis 
kaitienei, daug 
ligoje ir šerme- 
Amžinojo Ro- 

ryvojo Rožan-

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Illinois, Missouri, Arkan
sas, Wabash

Washington. — Amerikos 
kariuomenės daliniai Attu 
saloje visiškai įsistiprino. 
Japonų likučiai yra apsupti 
ir vykdomas visiškas jų su-

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI

- --------- 1739 s0CTT_ 
pilsen sta.

CHICAGO. TL'

Maskva. — Iš čia praneša- komercinis patarėjas ir gene- 
ma, kad Joseph E. Davies, ralinis konsulas Londone, 
specialus Roosevelto atsto- Surinkta 
vas, jau atliko savo misiją medžiagos, kuri daugiausia

no Lietuviai Cyj

’-n
i-i

M 
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i pradžia.
i atsakė, 

metų sukaktis, 
o nežinojimą.
skelbia melą.

metų gruodžio 1 d. bus 
dešimt metų, kai pra- 
iti „Amerika”. Savo 
kaičiumi tai ne didelė 
is, bet ji svarbi Ame-
ietuvių ir iš viso lietu- 
utos kultūriniame gy- 
. Juk turėjome daugy- 
iraščių, kurie 
keletą metų, 
au.

malonu, jei 
kaityto j ai šią 
ai įvertintų, 
daryta. Bostono lietu- 
uomenės veikėjai Ale- 
as ir Ona Ivaškai pir- 
adarė reikšmingą „A- 

įs” įvertinimo pradžią 
pasveikino, padrąsino 
uopiamą „popierėlį” į- 
anašiai jau pasielgė ir 
mi „Amerikos” bičiu- 
oklyniečiai, paskirda- 
dešimkę dešimtmečio

bendradarbis

Sveikindami 
nuoširdžiai liti 
bai daug fe 
laimės.

— -U —
Nation” žurnale bu- 
elbtas vieno Sukomli- 
ipsnis, kurs gynė Ru-
retenzijas į Lietuvą ir 
abaltį. Gegužės 22 d. 
ation” įdėjo Vyt. Šir- 
sakymą, kuriame rim 
remiami Sukomlino 
entai” ir paduodamas 
odis.
i sveikintinas Vyt. 
žygis. Ko daugiau

Washington. — Popiežius 
Pijus XII išreiškė gilų dėkin
gumą Amerikos vyskupams, 
kunigams ir visiems tikintie
siems už didelę paramą nuo 
karo nukentėjusiems, vargs
tantiems daugybėje šalių. Po
piežiaus dėkingumo pareiš
kimą perdavė arkiv. Amleto 
G. Cicognani, Apaštališkasai 
delegatas.

Šiomis dienomis Amerikos 
Vyskupų Pašalpos Komite
tas kare nukentėjusiems su
šelpti papildomai paskyrė 
344,000 dol. Pernai šis komi
tetas išdalino 1,322,493 dol., 
kuriuos suaukojo Amerikos 
katalikai.

Tiesiogiai Popiežiaus ži
niai dabar perduota 205,000 
dol., kurių dalis bus taip iš
skirstyta: 35,000 dol. ameri
kiečiams kariams belais
viams Italijoje ir Vokietijo
je; 40,000 dol. lenkams pa
bėgėliams Portugalijoje, Is-

panijoje, Šveicarijoje ir Itali
joje; Vatikano informacijų 
biurui — 20,000 dol.; karo 
belaisviams apskritai — 25,- 
000 dol.

Kiti paskirstymai taip su
tvarkyti: slovėnams 15,000 
dol.; kroatams — 15,000 dol.; 
lietuviams — 10,000 dol., 
Maltos, Belgijos, Olandijos, 
ir Prancūzijos gyventojams 
— po 10,000 dol.; Suomijos 
vaikams — 5,000 dol.

Havajų salų gyventojų 
pašalpai paskirta 17,000 dol. 
Kinijos misijonieriams —7,- 
000 dol.; karo kapelionų pa
šalpos -draugijai — 60,000 
dol.; Amerikos karių užsie
nyje klubams — 25,000 dol.

Vyskupų pašalpos komite
to pirmininku yra arkiv. Ed
ward Mooney (Detroit), ižd. 
arkiv. Samuel A. Stritch 
(Chicago), sekr. arkiv. Fran
cis J. Spellman (New York).

Detroit. — Gegužės 26 d. 
čia mirė Edsel Ford, 49 metų, 
garsiojo automobilių fabri
kanto H. Fordo sūnus. Jis 
sirgo vidurių liga ir prieš 16 
mėnesių turėjo operaciją, po 
kurios visiškai neišsveiko. 
Paskutiniu laiku jį kankino 
didelis karštis.

Velionis paliko tėvus, žmo
ną ir keturis vaikus. Jis va
dovavo Fordo bendrovei per 
daugelį metų. Su tėvu juodu 
abu labai sutiko visais klau
simais. Edsel buvo vieninte
lis Fordo sūnus.

Kauno Radijas
Visai Ribotas

Washington. — Preziden
tas Roosevelt ir premjeras 
Churchill drauge priėmė 
spaudos atstovus. Pasikalbė- 

ir Mississippi jimas tęsėsi 45 minutes. Da-
upės šiame mėnesyje padarė lyvavo 151 laikraštininkas, 
labai daug nuostolių vidur- Churchill atsakė į visus pa
vakariuose. Potvyniai palietė klausimus, tačiau labai at- 
penkių valstybių gyventojus. 
154,248 asmens liko be pas
togės. Be to, Indiana valsty
bėje 10,000 asmenų turėjo 
palikti savo gyvenimo vie
tas. Indianos ūkio laukuose 
sunaikinta derliaus 
žiausiai 5 mil. dol.

Iš viso 2,756,200 
mės buvo apsemta, 
liai

Paskutiniu 
apskrities 
tarta 
trys mėnesi.

I dr-joms, tetai 
mei, Matoniams, 
ii Mikolaičiams, 
:eus,-Vadeli k- 
tkams, Ant. Bi- 
įve — už šv. mi- 
s velionės vėlę, 
šeima dėkoja vi- 
iškusiems užuo- 
>et kuo pagelbė- 
inoje valandoje.

ietuvai nepalankius 
je pasisakymus, tuo 

bus skaitomasi su
įtaka viešajame

e. Kas tik gali naudo 
sną, turėtų nepašykš- 
o laisvo laiko ir ga-

ox .d^riz~*-4o, ..P?-

P. žadeikio bal. 25 d. laišką 
tame laikraštyje, kurs aiški
no Lietuvos žmonių troškimą 
laisvo gyvenimo ir bolševikų 
1940 m. vasarą papildytas 
klastas ir skriaudas Lietu
vai.

O SUKAKTĮ

io dr-jos 50 metų 
aminėta gegužės 
įle vakariene Kla- 
je. Dalyvavo per 
4-
no kalbas pasakė 
n. J. Ambrozaitis, 
<alo pirm. Zavec- 
. Programai vado- 
iarvelis.

TMO NEBUVO

Įausti Rusijos vyriausybės 
pasižadėjimų karo prieš Ja
poniją atžvilgiu, kai Vokie
tija bus sumušta.

3. Jungtinės Tautos dabar 
turi pirmenybę oro jėgomis 
prieš Vokietiją, Japoniją ir 
Italiją.

4. Kova prieš submarinus 
sėkmingai laimima; naujų 
laivų statyba pralenkia nu- 
skandinimo nuostolius.

5. Anglija susirūpinusi pa
didinti karo pastangas prieš 
japonus, ypoč iš Indijos. Tuo 
reikalu Washingtone pasiek
ta gerų išvadų.

6. Antro fronto Europoje 
atidarymo reikalu pasirengi
mai pastūmėti pirmyn, bet 
dar neparinktas bendrų pajė
gų vyriausias vadas.

7. Netrukus, tikimasi, gen. 
de Gaulle ir gen. Giraud iš
lygins savo nesutarimus ir 
tuomi bus pasiekta prancūzų 
vienybės.

sargiai, niekur neprasitarda
mas, kur ir kada Sąjunginin
kai pradės naujus žygius A- 
zijoje ir Europoje.

Churchillio pareiškimų 
svarbiausi gal buvo šie:

1. Italai turėtų prašalinti 
savo vadus ir pasiduoti Jung
tinių Tautų teisingumui; Są
jungininkai nenori italų tau
tos sunaikinimo ir Italija tu
rės vietą naujoje Europoje.

2. Sovietų Rusija yra dide
lis sąjungininkas, sudavęs 
priešui sunkių smūgių ir pa- 
kentęs didelių nuostolių. Ka
dangi Rusija pakėlė daug na
štos karo prieš vokiečius, to
dėl jis nesijaučia galįs pak-

LKFSB korespondentas 
Londone seka ir Kauno ra
dijo programą. Jis praneša, 
kad paskutiniu laikotarpiu 

i per Kauno radiją beveik ne
girdėti jokių vietinių žinių. 
Nacių tarnautojai tik kalba 
apie žydus, povandeninių lai
vų karą ir bolševikus.

Bal. 20 d. Kauno radijas 
garbino Fiurerį, girdamas o- 
kupantų galybę, kritikavo 
„Pravdos”, kaip jie sakė 
„nervuotumą” ir savaip nu
švietė lenkų - rusų ginčą.

Nauja Knyga 
Apie Pabaltį

Londone išėjo iš spaudos 
Dr. V. Raud knygelė „The 
Baltic States as a British 
Market in Past and Future”.

Joje nupasakojamos ben
dros žinios apie Lietuvą, La
tviją ir Estiją, jų istorija, 
prekyba su užsieniu prieš ka
rą, svarstomas klausimas tų 
kraštų ūkinio, ypatingai pra
monės atstatymo, pokarinė 
prekyba su užsieniu. Jos au- naikinimas, 
torius — Estijos atstovybės

tis. Ši komisija būtų laikina, 
jon po vieną atstovą paskir
tų visos 44 valstybių vyriau
sybės, kurios yra dabartinė
je konferencijoje atstovauja
mos. Ši komisija paruoštų 
planą pastoviai tarptautinei 
įstaigai, kuri rūpintųsi mais
to ir žemės ūkio problemo
mis. Pastovi įstaiga būtų to
kio pobūdžio, kad ji galėtų 
vykdyti darbus.

Amerikos pasiūlymui pir
miausia pritarė Kinijos dele
gacija. Manoma, kad jis bus

■ --1----- į nį

priimtas be jokio pasiprieši
nimo.

Rusijos delegacijos pirm. 
Krutikov nurodė, kad raudo
najai armijai ir iš nacių iš
laisvintoms Rusijos teritori
joms reikalinga didelė mais
to pagalba, kurios jie laukia 
iš Amerikos tuojau. Konfe
rencijos pirm, teisėjas Jones 
nurodė, kad maisto konferen 
ei j a neturi nieko bendra su 

| maisto davimu karo metu ar 
i po karo, bet ji yra tik faktų 
surinkimo kūnas, kurs gali 
tik pasiūlymus pareikšti, bet 
tie siūlymai nėra privalomi 
delegacijas atsiuntusioms vy 
riausybėms.

16 japonų bombonešių mė
gino pulti Attu saloje esan
čias Amerikos jėgas, bet jų 
puolimas lemiančiai atrem
tas. Penki bombonešiai su
naikinti, septyni irgi gal su-

vakarų pusę. Japonų bombo
nešiai buvo laiku pastebėti, 
tad jie labai skubiai mėtė sa
vo bombas, visai nežiūrėdami 
taikinių.

Attu salon Amerikos dali
niai atsigabeno statybos spe
cialistus, todėl manoma, kad 
Attu sala bus paversta į 
svarbią karinę tvirtovę. Tiki
ma, kad bus užbaigtas ir ae-

Tq Jį? adėi osta-ror
kvaC/vartoja seną melą apie 
1940 m. liepos mėnesio „liau
dies seimo” rinkimų komedi
ją, apie Lietuvos žmonių 
„džiaugsmą” bolševikų vergu 
ve. žodžiu, Maskvos komisa
rai naudoja Sol. Neries vardą 
savo atliktiems juodiems 
darbams uždengti, bet ar pa
tikės?

inėjo Koperniko mir- 
metų sukaktį. Ame- 

ios sukakties atžymė- 
ač rūpinosi lenkai, 

pernikas buvo lenkų 
Jiems tai pavyko. 

pABDlfr10 komitetan buvo į- 
patys įžymiausi A- 

5 namai, lak|s mokslininkai, uni- 
:ų vadpvai.
kties proga preziden- 
osevelt paskelbė savo 
imą, kuriame jis gi
rtino Koperniko nuo- 

i ir žmonijos 
|mo pažanga. Jis stip- 

 

jyjiEymėjo, kad ši sukak- 

 

496 GrandS-F’ j°£ žmonijos gyve- 
varbios ir dideles ir 
autos.

■^tevelt nurodė, kad lais- 
būti pripažinta ir ma
utoms, jei norima 
i šviesos ir gyveni-

Teiki®- Jdentas Roosevelt dar 
patikriite.'tsirodė aiškus, tiesus, 
AKW Jmažųjų tautų laisvės 
ir draugas.

Gražiose ir pt 
ti parkų, ter. 
stočių.

Kas nori ? i1 . - 
nuosavybę, fc- • 
geros progom mokslui

Kreipkite

TeL M

gio dr-jos 50 metų 
minėjimo komite-

št. Karvelis geg. 15 
ienės metu, paskel
tai kurių vietos lie- 
kraščių redaktoriai 
į draugiją, nes nea- 
dbėti...
ė yra tokia: „Ame- 
redaktorius nebuvo 
kio kvietimo iš šv. 
Ir-jos sukakties mi- 
komiteto — nei į ba- 
kalbos pasakyti, 
rika” niekada neig- 
jv. Jurgio dr-jos. „A- 
” puslapiuose visada 
vietos dr-jos pirmi- 

r kitų dr-jos valdybos 
’anešimai. „Amerika” 
draugijos sukaktį ir 

s reikalus visada yra
daugiau, nei kiti lai-
i.

Jackevičiūtė atvyko į 
ką 1939 m. su Lietuvos 
tinku ekskursija; ka-' 
ėjus pasiliko čia ir 
tusia gyveno Brookly-

tytj japonai
ežiūrint Attu saloje da

bai esančio lietaus, sniego ir 
lijundros, priešo likučiai sė
kmingai naikinami. Japonai 
yra |ukaldyti į tris kampus.

Naujas Streikas

kinti — iš jų italų lėktuvai 
nepasikelia gintis.

Italų laikraščiai ramina 
gyventojus, kviesdami pasi
tikėti vyriausybe, kuri pa
jėgsianti Italiją apsaugoti.

Gegužės 25 d. Diuseldorfą 
bombardavo per 500 anglų 
lėktuvų. Čia padaryti nuosto
liai tiesiog milžiniški.

Gegužės 24 d. Sardinijos 
sala turėjo didžiausią bom
bardavimą. 300 Amerikos 
lėktuvų bombardavo devy
nias svarbias vietas. Bombar
duota ir Pantellerijos sala, 
esanti tik 45 mylios nuo Cape 
Bon pusiausalio (šiaur. Afri
koje).

Sardinijos saloje, kaip pra
nešė Berlyno radijas, išlipo 
vokiečių kariuomenės da
liniai,kurie čia atsiųsti ita
lams į pagalbą. Sardinijos sa
la yra slenkstis į Italiją.

atgal į Ameriką.
Davies nuvežė Stalinui sla

ptą prez. Roosvellto laišką, 
kurį jis įteikė gegužės 21 d. 
Vėliau Davies garbei Krem
liuje buvo surengta iškilmin
ga vakarienė, kuri susidėjo iš j amerikiečių ir anglų lėktu- 
keliolikos įvairiausių valgių. įvai be jokios atvangos kas- 
Be to, vakarienės dalyviai dien bombarduoja italų ir vo- 
vaišinti vynu, vodka, likeriais 
ir šampanu. Pakelta keliolika 
tostų.

Po vakarienės visi dalyviai 
nuėjo į teatrą pažiūrėti „Mi
ssion to Moscow” paveiksio. 
Čia vėl prie kiekvienos kėdės 
buvo staliukas su stiklais ir 
šampanu.

kiečių vietoves. Amerikos la
kūnai daugiausia naikina ita
lų uostus, aerodromus, susi
siekimo ir industrijos cen
trus Sicilijoje, keliose mažose 
salose ir Italijos pietų pakra
ščiuose. Anglai naikina vo
kiečių industrijos centrus 
Ruhro apylinkėje ir kitose 
vietose.

Gegužės 23 d. Dortmundo 
miestas matė didžiausą bom-! 
bardavimą. Anglų lėktuvai 
čia numetė- daugiau kaip 2,- 
000 tonų bombų.

Sardinijoj bombardavimai 
taip paveikė, kad didesnių 
miestų gyventojai bėga di
džiausiais būriais į Italijos 
žemyną, ypač į Romą. Sardi- 
nijos ir Sicilijos salų aero
dromai beveik visiškai sunai

Akron. — 52,00 0 gumos 
darbininkų šios savaitės pra
džioje išėjo į streiką. Darbi
ninkai reikalauja didesnio 
atlyginimo. Karo Darbo Ta
ryba atsisakė patvirtinti 8 
centų valandai atlyginimo 
pakėlimą.

Karo Departamentas at
siuntė telegramą, kurioje pa
žymi, kad streikuojantieji 
darbininkai kenkia karo per
galei.

Pažymėtina, kad minėtame 
S. Neries laiške pripažįsta- | 
ma, jog iš Lietuvos buvo iš-J 
vežtų lietuvių. Žinoma, išga-, 
bentieji apšaukiami profašis
tiniais elementais ar palai
kiusiais išdavikiškus santy
kius su naciais...

Kai pažiūri į tremtinių są
rašą, kai pažvelgi į tūkstan
čių vardus, tisiog negali su
prasti, kaip gali Maskvos 
komisarai tokius 
skleisti: Apšaukti fašistais 
prof. Dovydaitį, Dr. Bistrą, 
K. Bizauską, Z. Starkų, J. 
Urbšį, šimtus mokytojų, ūki
ninkų, darbininkų, visą eilę 
70 metų amžiaus sulaukusių 
asmenų ir mažamečių kūdi
kių—gali tik žemiausios rū
šies melagiai ir veidmainiai.

O šiais laikais taip reikia 
tiesos, drąsos!

melus

TRAUKINIO NELAIMĖJ ŽUVO 14
Delair, N. J. — Gegužės 23 

d. 10:08 vai. vakare, čia įvy
ko didelė greitojo traukinio 
nelaimė. Iš Atlantic City į 
New Yorką greituoju trauki
niu vyko 1,280 asmenų. 2 my
lios nuo Camden, užsisukimo 
vietoje, garvežys nuriedėjo 
nuo bėgių, o paskum jį pen
ki vagonai.

14 asmenų užmušta, per 
100 sužeistų, kurių daugelis 
tebėra ligoninėse. Pirmieji 
tyrinėjimai rodo, kad nelai-

mes priežastimi buvo neleis
tinas traukinio greitis užsi
sukimo vietoje. Garvežio ma
šinistas C. J. Pitcock yra su
imtas.

Kadangi traukiniu važiavo 
daug karių, todėl nelaime do
misi įvairios tyrinėjimo į- 
staigos.

Žuvusių tarpe yra vienos 
šeimos 4 asmens, kurie buvo 
iš New Yorko nuvykę į At
lantic City dalyvauti savo 
giminaičio kario vestuvėse.

GASOLINO VARTOJIMAS
DAR SUMAŽINTAS

RUSAI NAIKINA NACIUS KUBANĖJ
STIPRINA UŽTVANKAS

113 LĖKTUVŲ PER DIENĄ
KĖJO KANADOJE

DAUG VEDYBŲ
•T'

65*

įžės 18 d. Toronte, Ka
rietų  vių šv. Jono ba

le susituokė Ona Jac- 
ite ir Eligijus Noru-

vams kelią praskinti .
Iš Berlyno taip pat prane

šama, kad netrukus Maskvos 
pietuose ir Kubanėje laukia
ma didelių susirėmimų.

OPTOM^’

394-398

Pittsburgh. — čia atvyko
Hali-

kainomis P

ŠI ištelpa

Londonas. — Čia gauta ži-1 kad vokiečiai turi vartoti 
nių, kad rusų Juodųjų jūrų [minų naikintuvus savo lai- 
laivynas nuskandino septynis 
vokiečių laivus, kuriais ga
benti papildomi vokiečių ka-

-

t Koperniko sukaktį, 
usistebėti Amerikos 
tų partijos lietuvių 
„generolo” Bimbos 

šia ignorancija. Ge- 
6 d. „Laisvės” nume- 

ba iškilmingai skel- 
„Kopernikas paau- 

Įjrfvybę ant žmonijos au- 
ad „tie, kurie jį per- 
ir nukankino, jau se- 
.iršti.”

"Joks melagysčių ir ne- 
specialistas, kaip 

ali taip apsiskanda- 
j;!|)perniko niekas nė

jo ir nekankino. Jis 
irė savo lovoje, su- 

0 metų amžiaus, lai- 
rankoše ką tik iš- 

vo knygą apie dan- 
ų mokslą.

ės 23 d. „New York 
ribune” įsidėjo raš- 

uania fights with 
Į kurs esąs parašy-

ei Neries Maskvo- 
s 19 d. Tuo raštu at-

I Lietuvos ministerio

IŠSILAIKĖ VANDENYNE 132 DIENAS
_________ E------------------------------------------------------------------

Kokia laisve, nepriklauso
mybe ir autonomija naudoja
si Sovietų Sąjungos „autono
minės respublikos”, Wendell 
Wilkie vykusiai aprašo savo 
knygoje „One World”. Jis 
vaizdžiai pasakoja, kaip šiau 
rėš Sibire jį pasitiko Jakut
sko autonominės sovietinės 
socialistinės respublikos liau 
dies komisarų tarybos pirmi- Huomenės'daliniai.
ninkas Muratov.

Muratov, kaip Willkie aiš
kina, prieš dvejis metus bu
vo atsiųstas iš pietų Rusijos 
būti Jakutsko respublikos 
prezidentu. Pats Muratov pa 
sisakė gaunąs instrukcijas iš 
Maskvos, kaip elgtis Jakuts- 
ke, o jei instrukcijų nepildy
tų, tai būtų sulikviduotas.

Na ar ne laisvos, ar ne au
tonomiškos sovietinės „res
publikos?”

Be to, rusų lėktuvai užčiu
po po Kubanės upės žiotyse 
priešo laivų, kurių du nuskan
dino drauge su 400 karių. Vie
nas laivas, gabenęs amuni
ciją, susprogdintas. Iš 11 lai
vų tik du priešo laivai pabė
go. Rusų lakūnai visiškai 
kontroliuoja jūras.

Berlyno radijas pripažįs
ta, kad Juodosiose jūrose ru
sai turi laivų pirmenybę-ir

Amerikos lakūnai gegužės 
20 d. Viduržemių jūrų fron
te pasiekė didžiausio laimėji
mo. Tą dieną italų aerodro
muose ir padangėje sunaikin 
ta 113 priešo lėktuvų.

Priešo naikinimo metu žu
vo tik vienas Amerikos lėk
tuvas.

Miami: — čia atvyko ki
nietis Poon Lim, 25 metų, ambasadorius lordas 
kurs pietiniam Atlanto van- fax drauge su savo sūnum, 

leitenantu Richard Frederick 
Wood, kurs Afrikoje, mūšių 
metu, neteko abiejų kojų. A- 
bi kojos jam turėjo būti nu
plautos virš kelių.

Pittsburghe jam yra užsa
kytos dirbtinės kojos, kurių 
prisitaikinti ir atvyko amba
sadoriaus sūnus. Tikimasi, 
kad jis galės vaikščioti. Ant
ras ambasadoriaus sūnus, 
kapitonas, žuvo pernai per 
mūšius Egipte, o trečias — 
dabar yra Afrikoje.

denyne išsilaikė 132 dienas 
po to, kai jo prekybinį laivą 
priešo torpeda nuskandino. 
Lim tik vienas išsigelbėjo iš 
laivo įgulos 55 žmonių.

Lim savo gelbėjimosi val
telėje turėjo maisto ir gėrimo 
60 dienų; kai atsargos mais
to jam pradėjo trūkti, Lim 
pasidarė meškerę ir sėkmin
gai žuvavo. Daug kartų jis 
buvo netekęs vilties išsigel
bėti, kai praplaukią laivai jo 
nepastebėdavo. Sau nuramin
ti. Lim daug dainuodavęs. Lai 
kui atskirti jis sekdavo mė
nulį.

Lim pagaliau išgelbėtas 
žvejų ir pristatytas į uostą 
pietų Amerikoje, kur jis iš
buvo ligoninėje 45 dienas.

Madridas. — Karo minis- 
teris Carlos Asensio paskel
bė įsakymą, kuriuo birželio 
mėnesį iš Ispanijos kariuo
menės bus paleista į namus 
90,000 karių.

Susisiekimo įstaigos tvar
kytojai kreipėsi į visus ryti
nių valstybių gyventojus, pra 
šydami ne tik nevartoti au
tomobilių patiems įvairiems 
patogumams, bet ir nevažiuo 
ti autobusais ar taksi, jei ga
lima be to apsieiti. Autobu
sams ir taksi vairuotojams 
gąsdino vartojimas sumažin 
tas 40 nuošimčių.

Anglų lakūnams sėkmin
gai išbombardavus dvi di
džiules vokiečių užtvankas, 
vokiečiai sustiprino kitų už
tvankų apsaugą. Visa eilė 
užtvankų ir elektros jėgos 
stočių dabar aprūpinta prieš
lėktuvinėmis kanuolėmis.

New Yorko miesto vedybų 
leidimo raštinės kasdien pil
nos „kostumerių” — kasdien 
apie 300 leidimų išduodama.

Daugiau nei 75% vedybi- 
ninkų vyrų sudaro kariai.

I
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

KOMINTERNĄ UŽDARIUS

Gegužės 22 d. Maskvoje paskelbtas Trečiojo Interna
cionalo prezidiumo pranešimas, kuriuo sustabdoma Inter
nacionalo veikla, turėjusi savo šaknis visame pasaulyje 
nuo 1919 m. kovo 4 d. Tai data, kada Maskvoje gimė Inter
nacionalas, kurio tikslas buvo siekti visame pasaulyje ko
munistinės revoliucijos, brautis į kiekvienos valstybės vi
daus gyvenimą ir jungti „visų šalių proletarus”. Paskuti
nis oficialus Internacionalo kongresas buvo 1935 m. Kiek 
buvo kongresų ar šiaip Internacionalo susirinkimų, visi 
jie buvo Maskvoje.

Daugumoje valstybių komunistinis judėjimas netu
rėjo įstatymiško pripažinimo vien tik todėl, kad jo vadai 
vadovaudavosi ne savo nuomone, ne savo šalies interesais, 
bet grynai Internacionalo įsakymais, kurie visada ateidavo 
iš Maskvos. Sovietų Sąjungai palaikyti santykius su ki
tomis valstybėmis labai kenkė Internacionalo buvimas. Vi
sur Maskvą įtardavo kišimusi į kitų valstybių vidaus rei
kalus per Kominterną - Komunistų Internacionalą. Maskva 
aiškindavosi nieko bendra neturinti su Internacionalu, bet 
ir naiviausiam buvo žinoma ir aišku, kad Kominterno va
dovybė, susidėjusi neva iš įvairių tautybių asmenų, buvo 
gryna fikcija — tikrieji Internacionalo viešpačiai buvo 
tie asmens, kurie turėjo savo galioje Rusijos valdžią.

24 metus gyvavęs Internacionalas neva išnyksta iš 
gyvenimo. Jo paskutinis prezidiumas aiškina, kad Interna
cionalas nebetinka naujiems laikams, naujoms sąlygoms, 
kad komunistai niekada nesivaržė veiklos formai pakeisti, 
naujoms veiklos priemonėms surasti. Visi tautinių sekci
jų nariai raginami įsijungti į savo valstybių bendrą tautinę 
veiklą bendram priešui — hitlerizmui sunaikinti.

Internacionalo veiklos formalus sustabdymas sukėlė 
labai daug dėmesio ir Amerikoje, ir Anglijoje ir kitose 
valstybėse. Daugelio manoma, kad Stalinas Internaciona
lo panaikinimu sudavęs labai didelį smūgį ašiai, kuri ori
ginaliai ir atsirado neva kovos prieš Kominterną vardu. 
Kai kurių atmenu tikima, kad Internacionalo uždarymas

čios buvo tomis dienomis tuvos liaudžiai steigti moky- 
griežtai draudžiami dirbti.
Tiesos žodis išnaudotojams, atsisakę nuo žalingų įpročių,

Atsirasdavo d r ą s e s nių siektų šviesos ir geriau į- 
žmonių, kurie imdavo kelti 
balsą prieš tas neteisybes. 
Taip dar 1725 m. Vilniuje iš
leistame pamokslų vadovėly
je randame perspėjimą po
nams:

— Netinka neteisių moke
sčių pramanyt ir anais pa
valdinius sunkint, taipogi ne
tinka darbais neprigulinčiais 
jų spaust, juos keikt...”

O 1767 m. kun. Kaz. Kli
mavičius, išleisdamas knyge
lę apie krikščionių prieder
mes, turtingesniems pabrėžė, 
kad „užtūrėti algą šeimynai 
— griekas, šaukiąs pomstos 
(keršto) nuog Dievo.” Jis 
reikalauja, kad ir susirgus 
darbo žmogaus šeimai neturi 
būti atimti patogumai ir nors 
tasai sirgtų mėnesį, ar dau
giau, metų pabaigoje neturi 
būti nutrauktas jo atlygini- tas”, 

pradėt laužti šimtmečiais nu- SSSR atstovybės Kaune ir 
sistovėjusius papročius: jie raudonosios armijos karinės 
1857 m. carui pasiūlė panai- vadovybės kišimusi į Lietu- 
kinti baudžiavą, kad ir atlei- vos vidaus reikalus, nuolati- 
džiant žmones be žemės. Ca-1 
ras Aleksandras to nepamir
šo ir 1858 m. pas jį atsilan
kiusiai Lietuvos dvarininkų 
delegacijai kalbėjo su pagy
rimu:

— Jūs pirmieji parodėte 
pavyzdį, ir jus pasekė visa 
imperija.”

Džiaugsmas neišpasakytas 
Labiausiai gi baudžiavos 

panaikinimą nulėmė sukili
mai Lietuvoje. Dvarininkai, 
norėdami daugiau laimėti 
valstiečių į sukilėlių būrius, 
ėmė juos vilioti žadamomis 
laisvėmis. Kiti gi žmonės, 
sukilėlių vadas kun. Macke
vičius, berods, dėlto svar
biausia ir stojo į taip atkak
lią kovą, kad atneštų Lietu
vos žmonėms laisvę ir teisę į 
savo dirbamą žemę. Iš kitos 
pusės ir rusai norėjo Lietu-

savo 
usę, tod^lp^siskųbino žnjp-

klas, kad ir baudžiauninkai,

stengtų atsiekti išsiilgtojo 
geresnio gyvenimo.

Baudžiavos panaikinimas
Aukščiau suminėtieji atsi

tikimai turėjo geros įtakos 
visuomenėje, palengvindami 
baudžiauninkų kovą dėl že
mės ir laisvės, bet galutinai 
nulėmė prisidėjusios ir ki
tos aplinkybės: kultūrai ky
lant toks žmonių pavergimas 
kaskart darėsi neįmanomas, 
daugelis dvarininkų pasidavė 
naujoms, vakaruose skelbia
moms žmogaus teisių iškėli
mo mintims. Pagaliau, jie 
pastebėjo, kad laisvai gautas 
samdinys net ir jiems nau
dingesnis, negu varu verčia
mas baudžiauninkas.

Lietuvos dvarininkams rei
kia atiduoti nors tas „kredi- 

kad jie pirmieji išdrįso

K4 KRĖVE GIRDĖJO MASKVOJE

ne-
m.

mas.
Vyskupo balsas.

Baudžiauninkų vargai 
liko nepastebėti. 1800
Vilniaus vyskupas Kasakau- 
skas ragino bajoriją parody
ti daugiau žmoniškumo ir 
daugiau rūpintis valstiečiais, 
nes, kaip vyskupas kalbėjo:

— Jie yra mūsų artimi ir 
broliai, žmonės vienos su mu
mis prigimties, vieno tikėji
mo, kurie mums darbuojasi, 
liedami prakaitą.”

Radosi bajorų, kurie ėmėsi 
pagerinimus įvesti. Taip Jo
niškėlio apylinkėje Ig. Kar
pis atleido nuo baudžiavos 
net kelis tūkstančius valstie
čių.

Dar anksčiau už jį kanau
ninkas Bžostauskas atleido 
visus Merkinės dvaro bau
džiauninkus, suteikdamas 
jiems ir savivaldybę. Iš da
lies atleido nuo baudžiavos 
kai kurių savo dvarų valstie
čius ir Vilniaus vyskupas 
Masalskis. Jis buvo pažangus vos liaudį patraukti į 
ir šviesus žmogus. Jo a-

Lietuvos „liaudies vyriau
sybėje” ėjęs ministerio pir
mininko ir užsienio reikalų 
ministeris prof. Vincas Krė
vė - Mickevičius 1940 m. bir
želio 30 d. buvo nuvykęs į 
Maskvą pasitarti su komisa
ru Molotovu Lietuvos reika
lais. Molotovas jį priėmė 10 
vai. 30 min. vak. Apie buvu
sį pasikalbėjimą dabar prof. 
Krėvė - Mickevičius taip ap
rašo Lietuvos spaudoje, ku
rią kontroliuoja naciai. Nors 
Lietuvoje niekas negali pa
sakyti tikrai laisvo žodžio, 
bet įdomu, ką prof. Krėvė 
gali pasakyti apie savo buvu
sį Maskvoje pasikalbėjimą 
su Molotovu.

Krėvė taip rašo:
„Mano pasikalbėjimas su 

V. M. Molotovu užtrūko 5 
valandas. Išdėsčiau jam susi
dariusią padėtį ryšium su

nius grąsinimus, valdiško a- 
parato terorizavimą, nesi
skaitymą su krašto reikalais 
ir visuomenės nusistatymu, 
į dezorganizavimą darbinin
kijos miestuose ir kaimuose, 
pramonės ir prekybos įstai
gose, į nuolatinį mitingų ir 
eisenų organizavimą su rusi
škomis dainomis ir sveti
mų valstybių veikėjų garbi
nimą išimtinai... Jei tokia pa
dėtis nevaržomai tęsis ir to
liau, turės įvykti krašto eko
nominė ir ūkinė katastrofa... 
Būtinas reikalas sustabdyti 
SSSR atstovybės kišimąsi į. 
vidaus reikalus ir nurodyti 
raudonosios armijos vadovy
bei skaitytis su tuo, ką Lie
tuva gali padaryti ir ko ne
gali, apsaugoti Lietuvos vy
riausybę nuo nuolatinių grą- 
sinimų pavartoti prieš ją ir 
administracinį aparatą ir fi
zinę kariuomenės pajėgą....”

Krėvė Molotovo žodžius per 
jo pasikalbėjimą Maskvoje 
1940 m.:

„Molotovas šiandien turįs 
pasakyti atvirai tai, kas ry
toj visiems bus aišku: jeigu 
dar rusų carai, pradedant 
Jonu Baisiuoju, siekė prasi
veržti į Baltijos jūras, tai ne 
dėl savo asmeninių užuogai- 
dų, bet todėl, kad to reika
lavo rusų valstybės ir tautos 
išsivystymo eiga. Būtų nedo
vanotina, — dėstė toliau Mo
lotovas, — jei Tarybų Sąjun
gos vyriausybė dabar nepa
sinaudotų proga, kuri gali ki
tą kartą nepasitaikyti. Tary
bų Sąjungos vadovybė nuta
rė įjungti Baltijos valstybes 
į Tarybinių respublikų šei
mą. Vis tiek, esą, ateityje 
mažosios valstybės turėsian
čios išnykti... Todėl ir dabar
tinė Lietuvos vyriausybė tu
rėtų tiems įvykiams rimtai 
pasiruošti ir pamažėli pati 
priprasti ir valstybinį apara
tą pripratinti prie tos tvar
kos, kuri ateityje tuose kraš
tuose turės būti įvesta.”

Po šių Molotovo pareiški
mų, Krėvei pasidarė aišku, 
kad Sovietų Rusija, nežiūrė
dama gyventojų nusistaty
mo, yra pasiryžusi Lietuvą 
prijungti prie SSSR. Krėvė- 
Mickevičius davė Molotovui 
suprasti, kad Lietuvos 
riausybės bent kai kurie
riai dėl tokių aplinkybių yra 
nusistatę pasitraukti iš 
imamų pareigų. „V. M. Molo
tovas atsakė... jis tikisi, kad 
dabartinė Lietuvos vyriausy
bė savo krašto gerovės var
dan pasiliks ir toliau bendra
darbiauti su Sovietų Sąjun
gos vyriausybe nors tam, kad 
Lietuvos prijungimas ir vi
daus santvarkos keitimas į- 
vyktų be didesnių sukrėtimų 
ir ekscesų...”

„V. M. Molotovui pasakius

vy- 
na-

už-

pė dėmesio į tas tusi 
bas, bet jie nepaliaus 
galime tikėtis taikoj 
lymų iš satelitų taut 
taikos pasiūlymų ir . 
ralių tautų, kurios n 
kos savo tikslams.

Mes girdėjome toki 
iš gen. Franco, Ispani 
tatoriaus, lūpų. Praei 
rą gen. Franco pareis 
liberalis pasaulis smi

,0US FRONTAS
yra natą tik todėl, kad rėm 

. ..
; Racijonavimas dabar 
■į1 kad nai veikia. Turime save 
įveikė, reivius aprūpinti tik ge 

■ 'jįjky- siomis reikmenimis. Noi 
į<rresu. gUja padaugino augi 
^us ūkio produktų, bet ta i 
į buvo trializuota sala negali i 
triniu, tinti savo gyventojų, 
t'įnūni-biausią maisto gamyb 

myn, kaip auka savo ' 0. " “ ” " ~ 
Ti’q ksilhpjn am* p miiaii r ̂pmna 

zoiris- 
į prieš

oamię irsnro:—
kad dabar naciai1 ir fašistai nebegalės ir naiviausiai galvo- 
jantiems skelbtis Europos ir pasaulio gelbėtojais nuo ko
munizmo, nors ir taip niekas tiems melagingiems šūkiams 
netikėjo.

žodžiu, nuomonių, vilčių bei spėliojimų labai daug. 
Bet ateitis ir Maskvos elgsena viską parodys. Kiek naujos 
sąlygos liečia Lietuvą, galima drąsiai tvirtinti, kad Lie
tuvos žmonės nebijo komunizmo, nes jie žino iš teorijos ir 
vienerių metų bolševikų siautimo praktikos, kad komuniz
mas visiškai netinka Lietuvai, netinka vakarų Europai ir 
visam civilizuotam pasauliui. Ne komunizmas sutrempė 
Lietuvos nepriklausomybę 1940 m. vasarą. Ją nustūmė į 
šalį Rusijos armija, kurią atsiuntė Maskvos komisarai. 
Ją laikinai sustabdė Molotovo- Ribbentropo 1939 m. rug- 
piūčio susitarimas. Komunistų Internacionalas Lietuvos 
gyvenimui jokios reikšmės neturėjo, išskyrus jo remtą ir 
puoselėtą padugnių veiklą, kuri buvo patraukusi tik mik
roskopiškai įžiūrimą piliečių skaičių. Lietuva bijo Mask
vos imperializmo, kurio buvimo reiškiniai dar neišnyko.

Komunistų Internacionalas nereikšmingas ir Ameri
kos gyvenimui, kur veikia labai negausi komunistų parti
ja. Amerikos komunistai sakosi, kad Internacionalo išny
kimas jiems visai nesvarbus, nes jie iš jo pasitraukę jau 
prieš dvejis metus. Taip, oficialiai Amerikos komunistai 
iš Internacionalo buvo pasitraukę, bet visą laiką aklai lai
kosi Maskvos linijos. Kol Hitleris nepuolė Rusijos, kol An
glija viena didvyriškai laikėsi prieš biaurų užpuoliką, kai 
Amerika tada davė pagalbą Anglijai, Amerikos komunistai 
kėlė didžiausius skandalus, sabotažavo apsaugos darbus, 
piketavo Baltuosius Rūmus, visaip niekino ir puolė prezi
dentą Rooseveltą, rengė karo pastangoms priešingus susi
rinkimus ir tt. ir tt. Tik nuo 1941 m. birželio 22 d. Ameri
kos komunistai stojo kovon prieš Hitlerį.

Bet tenka pasakyti, kad Internacionalo oficialus su- 
z spendavimas yra vis dėlto didelė naujiena ir svarbus įvy

kis. Šio žygio reikšmė gal greit bus ryškesnė. Turime neuž
miršti, kad komunistų idėjiniam judėjimui tai yra didelis 
smūgis. Per 24 metus jiems buvo išugdytas centras, iš kur 
spinduliavo visi nurodymai, kur semdavosi stiprybės savo 
veiklai. Dabar staiga, vienu raudono rašalo brūkšniu, iš
ardomas tas centras, kurs buvo komunistams visos veik
los ir pradžia ir galas. Tačiau geriau neužsiimti spėlioji
mais. Palaikykime tai rytojui, o jis tikrai pasakys, kas lai
mėjo ryšium su Maskvos 1943 metų gegužės 22 dienos de
kretu.

_ U.*! .."*'| -----

MToldtovašpripazinę^Tginti kTebonai'furėjo steigti nes atleisti nuo baudžiavos ir 
valstiečiams mokyklas. Ta- įduoti išsimokėjimui žemę. U Lietuvos turėtą ūkinį apa- 
da tai buvo didelė najienybė, Baudžiavos panaikinimo ma- r&tą> veikusį laikrodžio tiks- 

nifestas dažniausiai buvo lumu, bet tolimesniame pasi
skelbiamas bažnyčiose, iš kalbėjime atvirai pareiškęs 
varpinių. Žmonių džiaugsmui | sovietų nusistatymą Lietuvą 
nebuvo galo. Štai kaip tas 
pergyventa Plungėje.

— Žmonės, išgirdę, 
prievarta dvarui nebetar
naus, iš džiaugsmo nebeįma
nė, ką ir daryti. Pašoko kele
tas varpinėn (iš kur buvo 
paskaitytas manifestas), pa
ėmė ant rankų skaitytoją, 
nunešė žemėn ir už švento
riaus nešiojo, džiaugsmingai 
rėkaudami. Kiti tarp savęs 
glamonėjosi, iš džiaugsmo 
verkdami bučiavosi,' kiti už
traukė giesmę: Linksmą die
ną apturėjom, kurios nuo se
no norėjom... Dauguma vai
tojo, sakydami:

— Gi, kad mūsų tėveliai iš 
kapų beprisikeltų: pasi
džiaugtų ir galėtų atilsėti...

K. J. Prunskis

šiuos žodžius, — rašo toliau ■
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LIETUVOS VALSTIEČIU KOVOS
Lietuvio valstiečio dalia 

buvo tokia, kad jis ilgus, il
gus metus kruvinu prakaitu 
laistė tėvynės laukus, o vai
sias ir derlių turėjo atiduoti 
kitam. Gyveno, bet ne sau. 
Ypač sunki buvo baudžiavos 
našta, kurios Lietuvoje pa
naikinimo 80 m. sukaktį šie
met prisimename.

nes mokslas buvo atviras tik 
bajorų vaikams.

Petras Ruseckas, kairiųjų 
pažiūrų žmogus, istorinės 
medžiagos rinkėjas, rašo 
(„Baudžiava,” pusi. 59), kad 
Sudeikių klebonas su taikos 
tarpininku raginę plačios a- 
pylinkės žmones į nepaklus
numą ponams. Kražių deka
nas jo žiniai priklausiusiuo
se dvaruose buvo uždraudęs 
baudžiauninkus plakti.

„Mužikų” vyskupas
Niekur Teisybės nerasda

mi, baudžiauninkai su nau
jomis viltimis ėmė kreiptis į 
vysk. Valančių, kurs pats bu
vo kilęs iš žemesnio luomo, 
ir buvo žinomas kaip „muži
kų vyskupas.” Baudžiaunin
kai rašė:

— šviesiaušias Ganyto
jau! Pažvelk į mūsų skurdą 
ir vargą, nes mes, vargšai 
valstiečiai, kenčiame su žmo
nomis ir vaikais dėl teisy
bės. Mums pagrobė nuosavy
bę, kenčiame nuolatinį ba
dą, visur žmonų ir našlaičių 
nesiliaujantis verksmas, de
jonės. Nebūna valandėlės, 
kad ašara iš akies netekėtų. 
Vieni kankinasi namie, kiti 
kalėjime. Paskutiniai ūkiai 
nyksta, o mūsų ponai žiūri į 
visą nugalėtojų veidais.”.

Valstiečiai prisipažįsta ki
tur globos sulaukti negalį:

— Jūsų Ganytojiška Myli- 
sta teiksis dovanoti mums, 
ištikimiems krikščionims 
valstiečiams, ieškantiems ti
kybinės paguodos ir bažnyti
nės globos, nes iš pasaulietiš
kos valdžios į mūsų paduotus 
prašymus nesulaukėme jokio 
teisingumo. . ..”

Ir Valančius, tasai lietu
viškos liaudies vyskupas, gy
nė žmones, kaip beįmanyda-

jog

ritorija Rusijoj yra 
rankose. Išalkę vyrai 
kovoti. Tai yra geras 
kas pasidalinti maistu 
sų talkininkais.

Mūsų dabartinis rs 
vimo planas mums di 

’ karną maisto atsargą 
jos racijonavimo sists 
giau jaučiama, negu 
kė, bet sveikatos pac

Jis kalbėjo apie mūšį 
lį — demokratijos ir 
pasaulį. Jis tada buv 
kinęs, kad Ašis viski 
lės. Bet po dviejų d 
Tuniso ir Bizertės p 
Franco staiga įsitiki 
nei mes, nei Ašis neg 
laimėti, taigi jis pasi 
ką dabar. Yra dau rikraščius 
priežasčių, kodėl Fra įose. Už- 
bar siūlo taiką. Bet 
buvo jo paties pasiūk 
kitų per jo lūpas, Wi 
tonas nekreipė dėmėsi 
buvo pareikšta, kad Ą 
ir Britanija priims til 
sąlyginį pasidavimą, i

Toksai pasidavimas 
kia prapultį visiems 5 
jos valdžios vadams 
siems jų pakalikams, 
padėjo kankinti ir i 
tūkstančius o k u p u ( dūktų kainomis, 
kraštuose. Kaip Prez. 5 ~ v------
veltas pareiškė praeits 
mėn., šių prasižengii 
dai bus apkaltinti ir i 
pagal kriminalinio 
sprendimą. Tas irgi tu .. . 
japonams ir tiems it 
kurie prisidėjo prie šii 
kaitimų. Tada prasidė 
dymai išsisukti tų, kui 
nys, kad jie galės.

Nacių partijoj kils r 
ei j a arba kariuomenės 
mas prieš visus nacius -31s^raclios 
kombinacija generolų 
nierių su kokiu nes 
vardu priešaky, kad ti 
suktų nuo pražūties, 1 - Jisįrodė po 
laukia. Visi tie išsisu 
mai neapno \s tų, kuris aotf Roose-^specializuojasi 
— — _____ J_ l^XCCXll 111*1 ! ^1**/*1 T7 IctF-

gėsi mano labai ilgas ir visiš
kai nevaisingas pasikalbėji
mas. Man pasidarė aišku, 
kad SSSR užmaskuota jėga 
inkorporuos Lietuvą į Sovie- 

įjungti į SSSR. Toliau tęsia tų Sąjungos sudėtį.”

TUNISIJOS PERGALES PAMOKA

ji Stig- 
■. atosto- 
•įo vaisti-

resnė negu prieš ka 
įkonomiją nesusipratimai bus : 

ti, kada mūsų sistei 
.per kelius mėnesius; riestą jis .per kelius mėnesius 

:iasiųpra" administracijos įsta 
idilinė ka- įėjo legalę akciją į 

Jis buvo iš- įągias rinkas, 
apskrities' 

i pareigose Brown pranešė, k
LKMV*hvww • • 1'.į Po nuoja geresnį adn

Prizo kuro aliejaus.
čiomis algomis irj praktiką.

-įvfe ty- Prek's bus aukšte 
pe 1939 m. rugsėje 

,Teikti de. tų sausio, gyvenii 
hmuda- Pakil° 21%' BrOT 

įhjnlj.kidtuoatvėpd! 
ta.

P. Brown sten 
žinti keleivinių 
mylias ligi 5,0001 
nustatė Baruch

irius metus.
. išrinktas į
i Rūmus.
a Aukščiau- 
wganizavi- kada peržiūrėjo 
a daugumą gą- Tas paaiški

ritas Senato 
jvosvarbiuo-
. Į1UUV J 
M jis suti-l 
atato Rnnsp-

žinimą gazolino 
ligi 6 galonų p<

Planai racijo 
kuro aliejų, mc 
mobilių ir tt. d 
Įse valdžios įst

ŽUVO ADMIROLAS
Praeitą savaitę japonų ra

dijas paskelbė, kad fronto 
veiksmų metu žuvo admiro
las Isoroku Jamamoto, Japo
nijos karo laivyno vadas, 59 
metų amžiaus. Tai tas pats 
admirolas, kuris buvo pasa
kęs diktuosiąs Amerikai tai
ką Baltuose Rūmuose.

Jamamoto buvo įžymiau
sias japonų laivyno asmuo. 
Jis suplanavo ir įvykdė pasa- 
lingą Perlų Uosto užpuoli
mą.. Jam suruoštos Japoni
joj valstybinės laidotuvės, 
kas yra Japonijoj didžiausias 
pagarbos savo didvyriui pa
reiškimas. Jo įpėdiniu paskir 
tas admirolas Koga, vadova
vęs japonų žygiams prieš 
Hong-Kongą ir Filipinus.

Jamomoto žuvimo aplinky
bės nežinomas. Yra tikro pa
grindo manyti, kad admiro-

Ponų į darbą brukama, ti
jūnų botagais plakama Lie
tuvos liaudis nors truputėlį 
rasdavo progos atsigauti 
bažnytinėmis šventėmis, ku
rios, kaip Velykos, Sekminės, 
tęsdavosi net po keletą die
nų. Tai buvo didelis paleng
vinimas baudžiauninkams, 
nes jų sunkieji darbai Bažny- traukti prie blaivystės ir Lie- ir kituose Pacifiko frontuose.

mas:. rašė prašymus guber-las pats nusižudė, o ne žuvo 
natoriui, užtardamas vargo nuo amerikiečių lakūnų šū- 
žmones, ragino dvarininkus vių. Jis galėjo nusižudyti 
žmoniškiau su jais elgtis, persipiaudamas pilvą, dėl ne- 
dvasiškiją skatino žmones pasisekimų Saliamono salose

Laimėjimas Afrikoj gal ne nors išsisukti, kad savo kailį 
toks svarbus galutinam karo 
vedimui, kaip trys lemiamos 
kovos 1942 metais — Mid
way, Stalingrad ir EI Alla- 
mein. Jeigu mes būtume pra
laimėję nors vieną šių kovų, 
pergalės kelias būtų buvęs il
gesnis ir sunkesnis. Bet pasi
sekimas Afrikoj yra svarbus.

Vokiečiai susilaukė to, ką 
jie davė kitiems — lenkams, 
olandams, belgams ir pran
cūzams. Ir jie to negalėjo pri
imti. Berlyno laikraščiai 
skelbė, kad jų pulkai Tunisi- 
joj kovojo ligi paskutinio šū
vio. Bet jie turėjo užtektinai 
amunicijos, kada jie pasida
vė. Atrodo, kad jie turėjo 
visko pakankamai, išskyrus 
vieno dalyko — to, ką rusai 
turėjo, kada jie laikė Stalin
gradą; ką mūsų marinai tu
rėjo pradžioje Gvadalkanale, 
kada jie nežinojo, ar kada 
nors sulaukus reikmenų arba 
pagalbos; ką britai turėjo 
1940 m. vasarą, kada jie vie
ni kovojo, ši yra didelė Tu- 
nisijos kovos pamoka: „val
dytojų” rasė negalėjo tą per
gyventi, jie negali kovoti, 
kada jaučia, kad jie įveikti.

Tunisija įrodė, kad „valdy
tojų” rasė sustoja, kada jau
čia, kad įveikta. Vieną dieną 
taip atsitiks Vokietijoj — 
taip buvo praeitame kare — 
kada tautinė moralė vokiečių 
subyrėjo, kai tik jie realiza
vo, kad jie negalės laimėti. 
Bet tas neįvyks be tolesnių 
pergalių — pergalių Europo
je, ne Afrikoje. Ir kada taip 
įvyks, „išminčiai” Vokieti
joj tą atjaus daug greičiau, 
negu kiti iš šalies. Ir kada jie r_ —j — ------------------------— ----------------------------------------

matys pradžią,-jie norės kaipĮčiais. Ligi šiol, niekas nekrei-

išsaugotų. Nacių valdžios va
dai, kaip ir kariuomenės i r 
industrijų vadai, kurie juos 
rėmė, žino, kad jie negalės iš
sisukti iš pražūties. Visi na
cių vadai, daug militarinių 
vyrų yra įmaišyti į prasižen
gimus prieš nekovo jaučius 
okupuotų šalių gyventojus, o 
alijantų valdžios prisiekė už 
tai nubausti; ir tie, kurie pa
bėgs nuo nubaudimo, neišsi
suks nuo vokiečių žmonių į- 
tūžimo prieš gaują, kuri jiem 
pažadėjo pasaulį, o nuvedė į 
prapultį.

Pirma, jie bandys, kaip jie 
dabar bando, kiekvienu pro
pagandos būdu perskirti 
Jung. Tautas. Jie bandys iš
naudoti pavydėjimus ir nepa
sitikėjimus tarpe tautų ir pa
čiose tautose, bandydami vis
ką, kas tik galėtų susilpninti 
Alijantų karo pastangas. Jie 
bandys įtikinti žmones, kad 
yra nauja Vokietija, saugi 
Vokietija, kad būtų saugu 
mums atšaukti karą ir neau
koti daugiau gyvybių kitu 
susitarimu, negu besąlyginiu 
pasidavimu.

Jie dar prie to nepriėjo, bet 
jau dabar platina gandus Vo
kietijoje, kad aukštuomenės 
išminčiai galės sudaryti kom
promiso taiką su Amerika ir 
Anglija ir kad tada vokiečiai 
galės pult Rusiją visa atsar
ga ir stiprumu. Čia jie sklei
džia gandus, kad jie gali taip 
pat susitarti su Rusija, ir ta
da su mumis greitai apsidirb
ti. Tų gandų tikslas yra toks: 
jeigu mes nenorime jų kom
promiso su Rusija, mes turi
me daryti taiką su vokie-

Idoje. Ir neaTTaus'tūkd 
žmonių Anglijoj, kur I 
vyrų, moterų ir vaiki 
nuo nacių bombard) 
Bet dabartinė nacių 
ganda įrodė, kad jie n A Algų Kontro- 
muilinti žmones mūsųp tik Brown 
je. Mes toli nuo jų ir dpSeuatepri 
matėm karo vaisių. Ma 
norėtume pamatyti pl ikti jis turėjo 
su ko mažiausia gy vyb jirbias ir stip- 
kų. Taigi, Vokietijos Lizacijas, ku- 
tiki, kad jie galės mus ai 
ti ir pasiūlyti „pergalę! 
ri visiškai nebūtų pel 
bet paliktų vokiečiams! 
gumą jų grobio, kuri ] 
pradžia kitos ] 
kuri nesitęstų net 
slaugėmis, kurias aš pal 
jantų diplomatai pan 
Kasablankos doktriną -| 
kių sąlygų priešui, išsk 
besąlyginį pasidavimą. I

Elmer D

į arflaci- Kada tos įst: 
. 1 į.... ‘‘■1 h i iImcptm.'taalu. (prof. Biržišk 

llCb rtAikcbAa.VA_£x 
’rice Admnin 
įvesti racijom 

„Racijonavi 
kontroliavimą 
sauga, o ne k 
mas”, p. Bro' 

Com

p© pravesta 
pyti kainas ir 
perstas taip 
byriu įsaky-

š prieš bilių. 
praeitą ruden. 
■Sukimus į se

t

STUDENT!

Amerikai 1 
kalinga 65,001 
gfo.

Sū

KOLEGIJOSE MAŽ 
KOMUNISTŲ

“Kai-šėk romantiška Apys 

^laikotarpyje, kuomet kir 
'štilius pasiekė labai aukš 
f-kuriam dar iki šiol lyg: 
p apylinkėje gyveno senas 
m Būdamas net 27 me 
į įar bemokslis, bet stebėti) 
'Tėjęs mokslu, jis pasie 
R ir tapo net garsiosios 
^oriškosios Akademijos 
■ Patekti tik visoje šalyje 
Iri mokslininkai.

F amu ir vieną dukterį. J 
|W iš žymiausių tų lai! 
r T tėvo ir nuo vienas k 
Filebuvo vadinami: tėvą 
|^is sūnus — Didysis Si 
j'Mažasis Sū. Jų raštai 
Iri o Didžiojo Sū raštai ta 
Įp net lygią sau vietą. 
T Sū labai didžiavosi sa
ikiausiai jis mylėjo sa\ 
lfj« šeima vadino Sesele, i

New Yorko miesto Aul 
jo Mokslo Taryba susid( 
jo komunistų įtaka mi 
kolegijose ir nutarė praj 
tyrinėjimą. Norima ižais 
ti, ar kolegijų ribose veil 
čios komunistinės grupės 
kosi kolegijų vadovybių 
statų, ar jos neskleidžia 
pagandos prieš tikybą ii 
sės.

New Yorko, Hunter, J 
klyno ir Queens kolegija 
dovybės pareiškė, kad ji 
damose kolegijose komi __ ____
tų studentų yra visai mtijį mokslą, kaip ir savo 
Tik pažymėta, kad komfc didelį įgimtą p 
tai moka garsiai šūkauflltrumpu laiku literature 
visur lįsti, tad atrodą, liti aukštai pakilo. Būdam 
jų labai daug.

PERGALES PARAD

jau pralenkė moksle i 
R amžiaus moksleivius 
pkimas moksle suteikė 
purno, bet kartu ir da 

kad gal turės daug 
p surasti didžiai mokytą

Į-rlies premjeras Wang

l^tė premjero ir buv 
Išūžiančių Wangą, dėl

1;^ tikrais apsiskaičiavi 
Iri pietauti. Premjeras, 
I škentė Senojo Sū,

Gegužės 20 d. Tunise įM 
milžiniškas kariuomenes 
galės paradas. Tuniso ga| 
se žygiavo 21,000 karių & 
rikiečių anglų ir praneš®) pas save pietų. No 
padangėse skraidė per T-^tė premjero ir buv 
lėktuvų. Paradą priėmė g! kančių Wangą, dėl 
Eisenhower, gen. Girau^^uktų visuomenės 
kiti aukšti karininkai.
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žodžius per 
į Maskvoje

pė dėmesio į k r ----------- —   

gMėJ NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
AMERIKA

lymų iš Batelį

andien turįs 
tai, kas ry- 
aišku: jeigu 

pradedant 
siekė prasi- 
jūras, tai ne 

inių užuogai- 
tad to reika- 
zbės ir tautos 
a. Būtų nedo- 
stė toliau Mo- 
"arybų Sąjun- 

dabar nepa- 
i, kuri gali ki- 
taikyti. Tary- 
idovybė nuta- 
ijos valstybes 
spublikų šei- 
esą, ateityje 
ybės turėsian- 
'odėl ir dabar- 
ryriausybė tu- 
kiams rimtai 
jamažėli pati 
stybinį apara- 
prie tos tvar
te tuose kraš- 
ti įvesta.” 
tovo pareiški- 
sidarė aišku, 
usija, nežiūrė
tų nusistaty- 
ryžusi Lietuvą 
SSSR. Krėvė- 
lavė Molotovui 
[ Lietuvos vy- 
: kai kurie na- 
aplinkybių yra 
Įtraukti iš už- 
į. „V. M. Molo- 
jis tikisi, kad 

uvos vyriaųsy- 
o gerovės var- 
• toliau bendra- 
Sovietų Sąjun- 
e nors tam, kad 
mgimas ir vi
nos keitimas į- 
snių sukrėtimų

taikos pasiūlą jss M. Brown yra 
ralių tautų, Administratorium, už- 
kos savo tikslį, ,eon Henderson vietą.

monių sutinka, kad 
sonas daug nuveikė, 
n sunku buvo palaiky- 
ykius su Kongresu, 
išbuvo tris terminus 

se — du kartu buvo 
Jis kalbėjo at l’ vieną ~ senatorium. 
- ’ -T uri svarbaus admini-

io patyrimo, bet jo da- 
i tarnybai visų pirma

Mes girdėju 
iš gen. Franco' 
tatoriaus, lūp^ 
rą gen. FraįJ

myn, kaip

lį — demoknj 
pasaulį. Jis į 
kinęs, kad Ajį
lės. Bet po t l^a Pasiryzimo ir 
Tuniso ir fe? lr atsispyrimo pries 
Franco Btaį uotas sPaudim° g™’

m yra kilęs iš St. Ig- 
lissouri. Per atosto-

laimėti, taigi j 
ką dabar y- 
priežasčių, b-sar4 .jis. dirbo vaįsti-
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bar siūlo tąjį 
buvo jo pat® ; 
kitų per jo į 
tonas nekreiui' BLUU1Javo ekonomiją 
buvo pareiki univerBitete.
ir Britanija^ ^žęs i savo mlest£l Rs 
sąlyginį paaį 1° Prie tėv0 teisiM Pra" 

Toksai^ Ir ‘JĄ-’I’”.“7.
kia prapik"’•?sldeJ.------------ --r..-
jos valdžios r, 
siems jų pakt 
padėjo kanfc;
tūkstančius oi 
kraštuose. Ear 
veltas pareiškė: skyrg j, vaistybes ty- 
men., šių pg L J
dai bus apkį prajėjo veikti dė

rdavinėjo laikraščius 
avo viešbučiuose. Už- 
Albion kolegiją 1911 
studijavo ekonomiją

Ir taip jo politinė ka- 
jo. Jis buvo iš- 

Machinac apskrities 
)ru, kurio pareigose 
u buvo jo tėvas. Po 
lėnesių Brown grįžo 
privatinę praktiką. 
Michigan gubernato-

ų partijoj, tarnauda-

jtovui pasakius 
— rašo toliau

jVlcidš^^^bal- 
ai ilgas ir visiš- 
as pasikalbėji- 
lasidarė aišku, 
naskuota jėga 
sietuvą į Sovie- 
sudėtį.”

sprendimą, k 
japonams iri eime 1924 m. šią vie- 
kune prisidėjo į 
kaitimų. Tai 
dymai išsisuk
nys, kad jiegi s priešinosi Aukščiau- 

Nacių part
cija arba ha town rėmė daugumą 
mas priešvk eito administracijos 
kombinacija j inų.
nierių su h
vardu priešai
suktų nuo pn: itetuose. Jis įrodė po 
laukia. Visi Lprsumą, kada jis šuti
niai neapoi
io

natą tik todėl, kad rėmė tą 
bilių.

Racijonavimas dabar pil
nai veikia. Turime savo ka
reivius aprūpinti tik geriau
siomis reikmenimis. Nors An 
glija padaugino auginimą 
ūkio produktų, bet ta indus
trializuota sala negali išmai
tinti savo gyventojų. Svar
biausią maisto gamybos te
ritorija Rusijoj yra nacių 
rankose. Išalkę vyrai negali 
kovoti. Tai yra geras daly
kas pasidalinti maistu su mū 
sų talkininkais.

Mūsų dabartinis racijona- 
vimo planas mums duos tin
kamą maisto atsargą. Angli
jos racijonavimo sistema dau 
giau jaučiama, negu mūsiš
kė, bet sveikatos padėtis ge
resnė negu prieš karą. Visi 
nesusipratimai bus išnaikin
ti, kada mūsų sistema veiks 
per kelius mėnesius. Kaimi 
administracijos įstaiga pra
dėjo legalę akciją prieš juo
dąsias rinkas.

Brown pranešė, kad jis pla 
nuo j a geresnį administravi
mą kuro aliejaus. Su kylan
čiomis algomis ir kitų pro
duktų kainomis, kai kurios 
prekės bus aukštesnės. Tar
pe 1939 m. rugsėjo ir šių me
tų sausio, gyvenimo kainos 
pakilo 21%. Brown jaučia,

Jūs galite pasididžiuoti Meksikos generolas, dabar y- 
slaugėms, kurias aš palikau ra Camp Rucker, Alabamoj, 
Corregidor... Jų darbas yra studentė slaugė. Leit. Gentile 
milžiniškas ir jos atlieka jį 
puikiausiai — leitenante Flo
ramund Anna Fellmuth taip 
parašė draugui, kai ji vyko 
į Australiją iš Filipinų su 
grupe sužeistų kareivių.

Pasakojimai apie narsius 
ir humanitarinius slaugių 
darbus Corregidor ir kitose 
kovų zonose dabar pasiliko 
istorijoj. Slaugės kovų lau
kuose visam pasaulyje kas
dien prideda naujus asmeni
nio heroizmo skyrius prie 
šios istorijos. J

Amerikai šiandien reika
linga daugiau tokių mote
rų, kaip Įeit. Fellmuth ir jos 
draugės, kurias ji paliko Cor
regidor. Jeigu nebus galima 
pritraukti 65,000 studenčių 
slaugių prie kursų 1943 me
tais, sveikatos ekspertai sa
ko, Jungt. Valstybėse įvyks 
aiški sveikatos krizė.

Dabar Armijos ir Laivyno veiklą. Kovoje sumušti nau-

laukia paskyrimo į už jūrinę 
tarnybą.

Klasės naujoms studen
tėms prasideda birželio mė
nesį ir rudenį. Dėlei karo, 
trejų metų kursai dabar su
trumpinti į nuo 24 ligi 32 mė
nesių.

Norėdama tapti slauge, 
studentė turi užmokėti išlai
das, kambarys ir valgis ap
mokama. Galima gauti sti
pendijų, kurios padengia da
lį arba visas lavinimo išlai
das. Jas siūlo įvairūs fondai 
studentėms, kurios neturi iš 
ko užmokėti. Galima gauti 
aplikaciją iš mokyklos, ku
rion kandidatė ketina įstoti.

O.W.I.

Pertvarko maisto atsargą
Jungtinių Valystybių val

džia neseniai bandė pertvar
kyti maisto atsargą arba su
stabdyti juodosios biržos

-------

ON D

AMOKA

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Greitai atsirado
Jauna panelė įlipus į gat- 

vekarį nerado vietos atsisės
ti. Norėdama išbandyti vai
kinų mandagumą, garsiai iš
sitarė: „Būtų malonu, jei tas 
gražus jaunikaitis atsistotų 
ir man duotų savo vietą”.

Penki vaikinai atsistojo.

Dangtis
Mikalauskienė, atėjus į 

svečius, pasiliko kambaryje 
su namų šeimininkės keturių 
metų dukrele. „Mariute, a- 
teik pas mane. Noriu, kad 
atsisėstumei ant kelių”.

Mariutė: — Ačiū tetuke. 
Negaliu.”

Mikalauskienė: — „Kaip 
tai negali? Gal nesveika jau
tiesi?”

Mariutė: — „Mamai, tetu
ke, įsakius, turiu čia sėdėti ir 
uždengti skylę, kuri randasi 
kedėje”.

Teisingas paaiškinimas
Mokytoja: — Ar šianie 

kambaryje randasi bent vie
nas išmintingas vaikelis, ku
ris galėtų man išaiškinti rei
kšmingumą žodžio SUPUO
LIMAS.

Rikardukas: — Aš žinau, 
panele mokytoja.

Mokytoja: — Tai gerai. 
Pasakyk mums, Rikardai.

Rikardukas: — Mano ma
mytė ir tėtukas toje pačioje 
dienoje „apsivedė”.

Pasibijojo
Jonukas, pareidamas iš se

kmadienio katekizacijos mo
kyklos, graudžiai verkė.

Motina: — Jonuk, kas pa
sidarė? Gal vaikai tave mu
šė?

Jonukas: — Ne, mamyte, 
Dar blogiau. Klebonas šian
dien kalbėjo apie mūsų iš an
tro karto užgimimą.

Jonukas: — Aš nenoriu, 
kad taip būtų.

Motina: — Tai kodėl ne
nori antrą kartą užgimti?

Jonukas: — Bijausi, kad 
galiu užgimti mergaite.

slaugių korpusai turi 33,000 
narių. Bet tai negana. Ka
riuomenėn stoja 3,000 naujų 
slaugių per mėnesį. Ir kada 
nauji kovų frontai pradėti, 
reikia daugiau slaugių.

Industrijų miestai, karo 
reikmenų fabrikai ir viešos 
sveikatos aptarnavimai irgi 
reikalauja tūkstančių naujų 
slaugių. Slaugės būtinai rei
kalingos epidemijų, nelaimių, 
sabotažo ir priešo veiksmų 
metu.

Kaip galima tapti studen

jausią juodąją biržą vištie
nos — kainos nustatytos pir
kėjams ir krautuvininkams. 
Vienodos kainos įvairių rū
šių vištienos įvestos, kaip ir 
žymus numušimas kainų 
brangesnių paukščių ir padi
dinimas kainų pigesnės viš
tienos. Prasižengėliai bus nu 
bausti, kada tik jų darbai iš
eis aikštėn.

Nuo gegužės 17 d. jautie- 
inos, avienos ir veršienos kai
nos bus trys centai žemiau 
originaliai nustatytų kainų. 
Sumažinimas padarytas, ka
da Office of Price Adminis
tration peržiūrėjo planus nu
spręsti tinkamas 
gal prezidento 
„laikykite liniją’ 
kuris, ketinama, 
gyvenimo iškaščius ir sulai
kyti infliaciją.

Dolerių ir centų lubos tų 
mėsų padės šeimininkei atsi
sakyti mokėti nelegalias kai
nas. Tikima, kad tas padės

giau. Pavyzdžiui, punktų ver- les ir paštu jos bus sugrąžin
tos į OPA pašto centrus. 
OPA pašto centrai pradės 
siuntinėti knygas 
gale.

te 12 uncijų dėžutės šaldytų 
žirnių ir kitų šaldytų daržo
vių numuštos, nuo 10 ligi 4 
punktų.

Dvi svarbios sumažinimo 
punktų vertės priežastys y- 
ra: maistas, kuris greitai 
genda, turi būti greitai par
duotas — kituose atsitiki-

birželio

OWI.

JUDOMI PAVEIKSLAI

Filmuoto j as Kazys Motu-
muose maisto padidintas kie- |ZT“ ^ijo _į'”1;'’"1’1.1-0'™8 

kis palengvino trukumą ir ei- į 
viliai gali daugiau gauti. Ga
lima pirkti įvairių rūšių žir
nių be punktų todėl, kad yra 
daug to maisto.

Valgyklos yra įspėtos 
prieš nereikalingus pakėli
mus kainų dėl valgių, maisto 
arba gėrimo savo lankyto
jams. Kontroliavimas valgy
klų kainų pasiliks vietinių 
valdininkų rankose.

Racionavimo knyga No. 3.
War Ration Book 3, kuri 

parūpina naujų ženklelių pa
keisti tiems, kurie baigiasi 

dalintos paštu, pradedant 
birželio gale ir baigiant lie
pos 21 d. Pagal naują planą 
paprastos atvirutės aplikaci
ja pristatys Book 3 kiekvie
nam. Nereikės vykti į moky
klas užsiregistuoti, kaip bu
vo daroma išleidžiant pirmas 
dvi racionavimo knygas.

Aplikacijos formos vienam 
asmeniui arba visai šeimai 
bus siunčiamos paštu, tarpe

Guadalupe mažintos, kai kuiruose atsiti-Į gegužės 20 d. ir birželio 5 d. 
let 50% arba dau-'šeimos galva išnildvs korte-

Jonas Valaitis Lietuvos, ka
ro, New Yorko parado ir ki
tas įdomias filmas rodys an
gliakasių rajone Pennsylva- 
nijoj.

KINGSTON, Pa., Šv. Ma
rijos par. salėj, 258 Zerby 
Ave., 7:30 v. vak. penktadie
nį, gegužės 28 d.

LUZERNE, Pa., Ideal Ball 
room salėj, 80 Main St., 7:30 
vai. vak., šeštadienį, gegu
žės 29 d.

MINERS MILLS, Pa., par. 
salėj, kampe Thomas ir Chan 
dler Sts., sekmadienį, gegu
žės 30 d., 12 vai. dieną.

ipo pirmininkas vals- [kad tuo atveju daug nuveik- 
. ta.

P. Brown stengiasi suma
žinti keleivinių automobilių 
mylias ligi 5,000 kasmet, kiek 
nustatė Baruch komitetas, 
kada peržiūrėjo gumos atsar 
gą. Tas paaiškina jo suma
žinimą gazolino kiekio nuo 12 
ligi 6 galonų per mėnesį.

Planai racijonuoti maistą, 
kuro aliejų, motorinių auto
mobilių ir tt. daromi įvairio
se valdžios įstaigose, kurios 
specializuojasi tose šakose.

Kada tos įstaigos mato trū 
■į,,-. , gff

j per penkerius metus, 
i. Brown išrinktas į 
so Atstovų Rūmus.

sismo perorganizavi-

m. išrinktas Senato 
tur jis buvo svarbiuo-

ti Prezidento Roosę? 
b’lymą priešu Arflaci- 

’ %‘jci*nacionh.iul.
jei nebus pravesta 

io sulaikyti kainas ir 
is bus priverstas taip 
egzekutyviu įsaky- 

ganda'įrodlb|ainli ir A1^ Kontro- 
1 siūlymas tik Brown 
gomis buvo Senate pri

vyrų, moterų 
nuo nacių Ė 
Bet dabartinė

i, kad savo kailį 
icių valdžios va- 
kariuomenės ir 
dai, kurie juos

muilinti ždme 
e. Mes toli e 

matėm kam 
norėtume par. 
su ko mažiau 
kų. Taigi, Ve 
tiki, kad jie p. 
ti ir pasiūlyti 
ri visiškai K

tam atsiekti jis turėjo 
prieš svarbias ir stip
rio organizacijas, ku- 
,ug veikė prieš bilių. 
įa, kad praeitą rudenį 
aimėjo rinkimus į se-

a.d jie negalės iš- 
ažūties. Visi na- 
laug militarinių 
lišyti į prasižen- 
! neko vejančius 
[ių gyventojus, o 
Ižios prisiekė už 
; ir tie, kurie pa- 
įbaudimo, neišsi- 
•kiečių žmonių į- 
gaują, kuri jiem 

įsaulį, o nuvedė .

sele Su

Paduodame minimumo rei
kalavimus:

1. Amžius nuo 17 ilgi 35 
metų.

2. Užbaigusios bent aukš
tesnę mokyklą.

3. Gera sveikata.
Norint sužinoti apie slau

gių mokyklas jūsų valstybėj, 
reikia parašyti į Student 
Nurses, Box 88, New York 
City, New York. Galima gau- 

kj k/w* w.r>x-M-y

kainas pa- 
Roosevelto 

įsakymą, 
stabilizuos

IPtot. Biržiškos, gen. ^^WrtatmacfJTfs 'gydytojo ar- 
nes'TėiikctižirrAjK- . of ba ligoninėse jūsų apylinkė].

Kaip Įeit. Floramund, ku
rios tėvai atvyko į Ameriką 
iš Vokietijos, slaugių profe
sija pritraukė daug svetimos 
kilmės moterų.

Leit. Olga Constantine 
Benderoff, kuri atsižymėjo 
Piet. Pacifiko karo teatre, 
veždama pirmą būrį slaugių į 
karo kovas, yra 
sijos.

Leit. Marie
Gentile, kurios tėvas buvoĮkimuose net 50% arba dau-[šeimos galva išpildys korte-

Price Admninistration įsako 
įvesti racijonaviiną.

,,Racijonavimas' ir kaimj 
kontroliavimas turi būti ap
sauga, o ne kokis apsunkini
mas”, p. Brown pareiškė.

Common Council.

STUDENTĖS SLAUGĖS

Amerikai 1943 metais rei
kalinga 65,000 studentų slau
gių-

pradžia kite 
kuri nesitęsr. 
slaugėmis, t 
jantų diplo-. 
Kasablankos los CianS Kai-Sek romantiška Apysaka 

kių sąlygų P ' dinastijos laikotarpyje, kuomet kinų apy- 
besąlyginį pt

; bandys, kaip jie 
), kiekvienu pro- . 
būdu perskirti ; 

is. Jie bandys iš- : 
ydėjimus ir nepa- ' 
tarpe tautų ir pa- 
>e, bandydami vis- 
galėtų susilpninti 
.ro pastangas. Jie 
dnti žmones, kad 
Vokietija, saugi 
kad būtų saugu 

ūkti karą ir neau- 
iu gyvybių kitu 
negu besąlyginiu

L.
rie to nepriėjo, bet 
jlatina gandus Vo- 
cad aukštuomenės 
alės sudaryti kom
iką su Amerika ir 
kad tada vokiečiai 
Rusiją visa atsar- 
umu. Čia jie sklei- 
is, kad jie gali taip 
rti su Rusija, ir ta
ils greitai apsidirb- 
lų tikslas yra toks: 
nenorime jų kom- 

1 Rusija, mes turi- 
taiką su vokie- 

šiol, niekas nekrei-

rašymo stilius pasiekė labai aukšto lite- 
i laipsnio, kuriam dar iki šiol lygaus ne- 
1, Sečwan apylinkėje gyveno senas moks- 

KOTFfll S Sū — Hsin. Būdamas net 27 metų am- 
K *s buv0 dar bemokslis, bet stebėtina, kad 

iau susidomėjęs mokslu, jis pasiekė lite- 
3 aukštumų ir tapo net garsiosios Han— 

NewYoft [an Imperatoriškosios Akademijos nariu, 
galėjo patekti tik visoje šalyje labiau- 
džymėję mokslininkai.

irėjo du sūnų ir vieną dukterį. Jo sūnūs 
lip pat vieni iš žymiausių tų laikų rašy- 
ad juos nuo tėvo ir nuo vienas kito būtų 
atskirti, jie buvo vadinami: tėvas — Se
to; vyresnis sūnus — Didysis Sū, o jau- 
sūnus — Mažasis Sū. Jų raštai yra išli- 
Įių dienų, o Didžiojo Sū raštai tarp klasi- 
ištų užima net lygią sau vietą.
' Senasis Sū labai didžiavosi savo sūnu- 
t už vis labiausiai jis mylėjo savo dukte- 
ą visa jo šeima vadino Sesele, ir suteikė 
pat aukštą mokslą, kaip ir savo sūnums.

;i ji turėjo labai didelį įgimtą palinkimą 
rai, ji trumpu laiku literatūros srityje 
no ir gan aukštai pakilo. Būdama dar tik■ 1 n [ v A

tai moka ^ amžiaus, jau pralenkė moksle net už sa- 
g vyresnio amžiaus moksleivius. Jos ne- 
;as pasisekimas moksle suteikė jos tėvui 
aug malonumo, bet kartu ir daug rūpes- 

PERGA^ 1 b^°J0’ kad gal turės daug sunkumo
/ ikteriai surasti didžiai mokytą vyrą, ku-

Geg#* pa;iktų-- ■■ • - - ...

KOLEGĖ

jo Mokslo 
jo komunisU 
kolegijose B* 
tyrinėjimą.- 
ti, ar kolegių 
čios komiui 
kosi kolegija 
statų, ar jos: 
pagandoe 
sės.

New Yo^ 
klyno ir 
dovybės pi
damose koU: 
tų studentą 
Tik pažymi

visur lįsti.; 
jų labai

į dieną šalies premjeras Wang Anših pa- 
j Sū—Hsin pas save pietų. Nors Senasis 
ii neapkentė premjero ir buvo parašęs 
yru, įžeidžiančių Wangą, dėl jo keistų 
ių, kad patrauktų visuomenės dėmesį į 
;t, su tam tikrais apsiskaičiavimais, priė-

milžiniškas 
galės parsįj 
se žygiavo^ 
rikiečių 
padangės5 
lėktuvų^ švietimą pietauti. Premjeras, kuris taip 
Eisenhoffi 
kiti aukšti

irdies neapkentė Senojo Sū, sugalvojo,

MlOriri ui

kilusi iš Ru-

jumiyją ■ un zą? 
kuri eikvoja mūsų mėsą ir da 
liną ją be racionavimo per
tvarkymų tiems, kurie gali 
mokėti daugiau.

Kitos maisto kainos ir pun 
ktų vertės žygiai irgi stabi
lizuos maisto pirkimo padė
tį. Punktų vertės visų šaldy
tų vaisių ir daržovių, raci- 
jonuotų sriubų ir mėsos pro
duktai, kurie lengvai genda 
kaip įvairių dešrų, žymiai su-

WILKES BARRE, Pa., — 
Švč. Trejybes par. salėj, So. 
ir South Meade Sts., sekma
dienį, geg. 30 d. 7:30 vai. va
kare.

Norį apylinkėj surengti f ii 
mų rodymą, prašome kreip
tis į: Jonas Valaitis, 179 So. 
Second St., Brooklyn, N. Y.

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

Jonas: — Ar tu tiki, kad 
galima įsimylėti iš pirmo 
žvilgsnio ?

Marė: — Aš manau, kad 
tas sutaupo labai daug lai
ko.

Pranas Bekampis.

kad geriau yra palaikyti šiokius tokius draugi
škumo santykius su ta rašytojų trejuke, kurių 
satyros jau ne kartą buvo jį gan giliai įžeidę.

Pasibaigus pietums, premjeras nusivedė Se
nąjį Sū į poilsio kambarį pasėdėti ir pasikalbėti. 
Išgėrus keletą stiklų vyno, premjero liežuvis pa
sidarė lankstus, ir pradėjo jis girti savo sūnaus 
literatūrinius gabumus.

— Mano sūnūs irgi yra nepaprasti rašytojai, 
— pasigirdamas atsakė, nuo vyno jau įkaitęs, 
Senasis Sū. — Mano duktė....

— Oh, dukterys! — šiurkščiai pertraukė se
nąjį Sū pusgirtis premjeras.

— A, a, nepalyginsi dešimties žvakių su vienu 
žibintu, — juokdamasis tarė premjeras.

— Kur nėra dukterų, ten nebus ir motinų, — 
su žymiu įkarščiu, pajuokdamas premjerą, tarė 
Senasis Sū.

— Mm, mm, — tęsė premjeras, — kaip aš pir
miau sakiau, mano sūnus turi labai nepaprastus 
gabumus: jam užtenka tik vieną kartą kokią 
nors knygą ar rankraštį perskaityti, ir jis gali 
viską, ką perskaitė, be jokios klaidos, žodis žo- 
din pakartoti!

— Ir kaip aš sakiau, kuomet jūs mane per
traukėte, — aštriai tarė Sū, — mano duktė nie
kados daugiau neskaito, kaip tik vieną kartą, ir 
padaro kuo teisingiausią rašinio įvertinimą. Ji 
turi tam dalykui labai puikų įgimtą gabumą. Aš 
dar niekad nesu pastebėjęs, kad ji būtų toj sri
tyje kada nors suklydus. Be to, jai dar rankraš
tis atidengia ir parodo jo rašytojo doros vertę ir 
jo gabumus bei trūkumus.

Išeinant iš premjero Senajam Sū namo, susi
jaudinęs premjeras padavė 
rankraštį ir tarė:

— Ar aš galiu paprašyti 
sūnui malonumą, padarant 
trumpai apysakėlei? — Tai taręs palydėjo savo 
svetį iki vartų.

Kuomet Senojo Sū apsvaiginta vynu galva pra
siblaivė, jis apgailestavo savo pas premjerą pa
sigyrimus: „O, Dieve, girta kvailystė! O, Dieve, 
nelaimingasis liežuvis! Wang An—ših, tur būt, 
iš tikrųjų tikisi mano dukters Seselės rankos 
savo sūnui prašyti, kitaip jis nebūtų manęs pra
šęs savo sūnaus rašinį įvertinti? Labai galimas 
dalykas, kad jis gal neužilgo pradės tuo reikalu

jam savo sunaus

Jus padaryti mano 
įvertinimą šiai jo

derybas. Kokį aš galėsiu, jo neįžeidžiant, jam 
atsakymą duoti? Už jokį atlyginimą aš neati
duosiu savo dukters taip išdidžiam paikui, kaip 
kad jo sūnus yra.”

Visą naktį Senasis Sū nemigo ir stengėsi nors 
kokią iš to nemalonumo išeitį surasti, bet nerado.

Sulaukęs ryto, jis neturėjo dar jokios išeities 
sugalvojęs. Giliai atsidusdamas jis paėmė par
sineštą rankraštį ir pradėjo jį skaityti. Koks bu
vo jo nustebimas, kai pamatė, kad tas rašinys 
buvo labai tvarkingai ir puikiai parašytas.

— Rašinys labai puikus! — sušuko linksmai 
Senasis Sū. — Kiekvienas jo žodis yra blizgantis 
perlas; kiekviena jo eilutė yra auksinis siūlas, 
bet tegul apie šį rašinį savo nuomonę dar ir ma
no duktė išreikš.

Pasišaukė Seselės tarnaitę, padavė jai tą rašinį 
ir tarė:

— Nunešk šį rašinį savo jaunai panelei. Vienas 
asmuo prašė manęs šį jo rašinį peržiūrėti ir įver
tinti, bet kadangi aš dabar esu labai užimtas, tai 
tegul ji už mane šį rašinį peržiūri ir įvertina.

Tarnaitė padavė rašinį Seselei, kuri tuojau į jį 
įsigilino. Beskaitydama, Seselė dažnai sustodavo 
ir giliai atsidusdavo. Kai pabaigė jį skaityti, ant 
rašinio viršelio užrašė sekantį jo įvertinimą: „Jo 
vertė — drąsūs išsireiškimai, savarankus elgesys; 
jo klaidos — neatvirumas jausmingume, paviršu
tinis mąstymas. Tavo puikios ypatybės atneš tau 
didelės garbes, bet, deja, ar tu jų sulauksi?”

Gavęs atgal nuo Seselės rašinį, Senasis Sū, kai 
tik perskaitė jo viršelį ir pakeitė jį nauju ir para
šė savo įvertinimą. Vos tik jis užbaigė savo dirbti
ną pagyrimą rašyti, atėjo premjero pasiuntinys. 
Paėmęs iš Senojo Sū rašinį, pasiuntinys vogčio
mis, paslapčia peržvelgė į užrašytą pagyrimą ir, 
su patenkinančia nuotaika veide, šypsodamasis 
tarė: „Koks didis yra palaiminimas šiame tavo 
garbingame name! Visai neabejoju, kad daugelis 
jaunikių, gal būt, jau meldė Jūsų garbingosios 
dukters rankos, ir, gal būt, ji yra jau susižiedavu
si?”

Senasis Sū pagalvojo: „Jei pasakysiu jam, kad 
mano duktė jau susižiedavusi, tai šis kvailas pa
siuntinys užsigeis sužinoti jos sužieduotinio var
dą. Jei pasakysiu jam teisybę, kaip aš galėsiu iš
vengti, kad neįžeisčiau Wang An-ših nedvipras
miu atsakymu?” Pagaliau, apsisvarstęs, kad, pa-

sakant jam teisybę, bus vienu piktuoju mažiau, 
kiek pakeltu balsu jis tarė: „Ne. Ji dar nėra susi
žiedavusi”.

Nežiūrint Senojo Sū pastangų apsisaugoti nuo 
tų negeistinų jam piršlybų, užsispyręs piršlys 
stengėsi savo tikslą atsiekti.Kuo daugiau Senasis 
Sū mėgino kiton pusėn kalbą nukreipti, tuo labiau 
jo svetys tos kalbos įsikibęs laikėsi, ir tik vėliau 
supratęs, kad su Senuoju Sū savo kalba prie savo 
tikslo neprieis, jis nutraukė savo kalbą ir atvirai 
išdėstė savo atsilankymo tikslą.

— Jo Didenybės nuolankumas, — atsakė Sena
sis Sū, — suteikia iš vienos pusės man daug ma
lonumo, o iš kitos — apgailestavimą. Jaunikis, be 
abejonės, yra didelių gabumų žmogus, o Wango 
giminė siekia net septynius kartus po septynias 
gentkartes į praeitį. O kad aš galėčiau tai pada
ryti, kaip jo didenybė geidžia, — ir čia Senasis 
Sū negalėjo savo pašiepiančio šypsnio sulaikyt, 
— ar šis posakis neteisingai pažymi jo kaipo 
premjero didybę — ,virš daugybės žmonių: tik 
žemiau vieno asmens’? Iš tikrųjų jo pavaldiniai 
privalo kiekvieną jo norą patenkinti, bet aš, nors 
ir jaučiu sau pavojų iš jo piktumo, geriau neap
sunkinsiu jo sūnaus su taip nepatrauklia mergina, 
kaip mano duktė, kuri yra neverta tos garbės tokį 
puikų sau vyrą gauti. Būk taip malonus ir per
duok Jo Didenybei mano širdingą dėl to apgailes
tavimą.^—Tai pasakęs jis linkterėjo prieš pasiun
tinį ir išlydėjo tą nemalonų svetį per duris.

Tuo tarpu Seselei jaunikių netrūko. Iš kiekvie
no atsilankiusio, busimojo savo dukters vyro, Se
nasis Sū pareikalaudavo parašytos jo apysakėlės, 
kurią jis tuoj perduodavo savo dukrai, kad ši ją 
įvertintų. Jo duktė kiekviename jai paduotame 
rankraštyje vis surasdavo kokių nors silpnybių. 
Senasis Sū tuo labai susirūpino. Pagaliau, vieną 
dieną vienos apysakėlės viršelyje jis pastebėjo 
parašytą tokį įvertinimą: „šiandien uolusis Hsiū- 
Ts’ai; rytoj žymus mokslininkas. Gaila, kad Sū 
broliai tam pačiam su tavim laike gyvena, kitaip 
tik tu vienas būtum visų garbinamas.”

Nežiūrint į šį pusiau pasityčiojantį rašinio įver
tinimą, Senasis Sū pamatė, kad jo duktė visgi bu
vo šio rašytojo gabumais ir jo asmenybe sužavėta. 
Jis paliepė, kai tik mokslininkas Čin Šao-yū a- 
teis, kad jis būtų tinkamai priimtas. Laikas bėgo, 
bet šao-yū vis nepasirodė. Susirūpinęs Senasis Sū
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Atauginami plaukai 
pašalinamos pleiškai

Plaukus garbiniuojame 
vėliausios mados reikals

L iki pat 
k rugsėjo

Jau ilgesnis laikas kai ser
ga senukė Mockevičienė. Ji 
jau susilaukusi virš 80 metų, 
bet lig šiol nepasidavė ligai 
ir vis laikėsi, bet paskutinė
mis dienomis susilpnėjo jos 
sveikata.

Plaukų,-Spalvos mūsų s]

Gegužės - May 28

sekmadienį 
žnuadienį,— 
■'.antradienį

asistoje 
Mokslus sa- 
-h. J, Kar-

Dažnai ir griežtai pasiruo- 
šiame oriniam puolimui Phi- 
ladelphijoj. Kartais net po 
du kartu tą pačią dieną da
romi bandymai. Bet žmonės 
turi priprasti, kad reikale ti
krai mokėtų elgtis.

3304 - 16 Richmond Street

J. A. Valstybių x 
bė planuoja pardui 
šioje šalyje esantį ai 
tybių turtą. Pardan 
sis apie 6 mėnesius/

lįsriisyje
[gižias ir

3. Barbora Socha 
thy Simanavičia, 
John Widunas, 6. 
Staiga.

Gegužės m. įstoj< 
moterystės ir palai 

1. Paul

Komite
to veikimo. 
• Bendrovės 

rtalius Rau-

<hs buvo 
- iievotai be- 
hpijiečių.

Runtruota, 
p* Lietuvių 
po leidinys, 
pdaus kai 
|>t50eg- 
rtau-30c.

M labai 
'•įspūdį pa
na ir gražus

lUolulu pl'a- 
ais mišiomis 
4 kurias at- 
as J. Simo- 
< J. Star-

Sekmadienį, geguži 
. vietos* sodalietės 1 

spūdingas Marijos 
vainikavimo apeigas 
žės karaliene buvo 1 
zaitė. Tomis iškilnu 
rėjosi pilnutė bažny

Didysis Sū, dar palaukęs balkone kol Nuo’ 
Kambario durys atsidarė ir vėl užsidarė, nū’ 
čiai nusižiovavo ir nuėjo savo kambarin

Sulietuvino S. K. Lukas Serž. Jų* 
sėjo 10 die

greit pasveikti. Jo brolis Sta- puošiamos prieš Decoration įjrtof. Biržiško
Kap. Kershn 

šęs Kaukliams, 
gruodžio 14 d. 
vo jų sūnus St 
savo pareigas.

Kap. Kershn 
nai pagerbti E 
gė vaišes, kur 
L. Vyčių veikė 
su žmona ir d\ 
LRKSA. 165 ] 

, rasis ir rašt. 
nė, P. Vaškis 

, Vaškytė, Jom 
silioniai, Kauk 
Vaišės buvo ls 
metu labai įč 
beta.

Kap. Kersh 
papasakojo 
Įeit. Kauklio 
lijoje, jo gabi 
nūs; pasakė, 1 

, sų labai myli 
. mas; jau būt 

nas. Jis nei 
Škotijoje. Jo 
mo vietą atg 
niu. Lydėjo 
žmonių, o jo 
mūs Amerik

su pasigėrėjimu jis pažvelgė į sidabrinį Į 
ir pašėlusiai gražiai mirgančias Žvaigždį 
glostė savo galvą ir suko ūsus, kuriuos bii 
dyboms užsiauginęs. Jis iš eilės prisimini 
net nuo garsaus poeto T’ang laikų dainas,! 
vienoje nerado sau reikiamo įkvėpimo. Giį 
sidusdamas nerimo. Visos jo pastangos sm 
tuos vaizdelius eilėraščio tvarkoje buvo!

Pagaliau, išmušus prakaitui ant jo kaktd 
kelta galva į dangų, laikydamas vieną ran! 
geistų duris uždaryti, o kitą, lyg norėtų užį 
mėnulio reginį nuo savo akių, jis patylomn 
dėjo sau murmėti: „Uždarydamas duris,! 
linsi mėnulio šviesą iš langų.”

Didysis Sū, kuris buvo vestuvių metu ne 
vyno ištraukęs, negalėdamas užmigti, atsil 
išėjo lauk į balkoną, norėdamas nors kiek 8 
dinti. Čia jis pastebėjo Šao-yū ir užgirdo jį 
mant savo dvieilio pirmą eilutę.

— Tai taip Seselė su savo jaunikiu aps 
— tyliai nusijuokė Didysis Sū. Jis norėjo, į 
kiek pasilenkęs, nelaimingą Šao-yū pasiŠ 
bet, pastebėjęs per pusiau pravirą langą iš 
takos Kambario žiūrinčią lauk nuotaką, jis 
laikė. Kuo daugiau jaunikis judėjo, tuo gal 
jaunoji juokėsi. Pagaliau, negalėdama tj 
juoke išsilaikyti, ji užsidengė savo veidą 
rankomis. Tai matydamas, Didysis Sū paėu 
ną saują iš čia pat buvusio didelio gėlių ] 
žardinierija vadinamo, akmenukų ir metė 
prie balkono lelijų buvusį prūdą. Akmenų! 
gautas vanduo ištiško į viršų ir aptaškė S 
veidą Šao-yū greit pašoko iš vietos, pabudo 
vo svajonės ir pažvelgė į prūdą. Čia jis pi 
ant vandens, kur akmenukai krito, didelius 
dens ratus, kuriuose mirguliuodami žaidė : 
lio šviesos spinduliai ir atsispindėjo atvirai 
gus. Pilnas džiaugsmo jis skubiai sugrįžo į 
kambarį ir, paėmęs rašomąjį šepetuką, pa] 
savo dvieilį:
„Uždarydamas duris, prašalinsi mėnulio Š

Eleonora Kriviskaitė buvo 
įstojusi tarnauti moterų ar
ini j on, bet dėl silpnos sveika
tos mergaitė sugrįžo. Dabar 
ji gyvena su broliais ir vėl 
dirba fabrike karui laimėti.

LIETUVĖS VEIKIA
TARPT. INSTITUTE

džiusios savo veikimą. Da
bar visos vyčių kuopos vėl 
pradeda veikti ir tuoj orga
nizuos tarpkuopinį veikimą 
ir gal bendrą jaunimo šventę 
pagerbti kareivius vyčius ir 
kitus.

3 kuopos vyčiai turėjo sa
vo susirinkimą gegužės 23 d. 
kuriame nutarė savo veiklą 
dar sustiprinti, nes vis nau
jų narių atsiranda, kurie pri
sideda prie vyčių veiklos.

ukrainiečiai — su nalesnin 
kais.

Gegužės 3 
nį, 3 vai. po 
bo salėje vis 
gijos rengia 
mą, kurian 
karo bonai 
prakalbų br

Kalbas p; 
monas Aut’ 
redaktorius 
kiti. Tą die 
už žuvusius 
čiami. Į pr: 
mą nebus j 
kesčio.

armėnai su savo Pilav

vainiką nuj 
kap. Kershne 
sant, tėveliai 
jo, ir svečiai

Visiems la 
tonas su sav 
dėjo ir vėl a

taikingai pasiroJS’R.TeLT^fe- 
kais drabužiais pasipuošu
sios ponia Burbienė ir pane
lė Gelžinytė. Jos sudainavo 
„Jurginėlį” ir kitas daineles. 
Prie lietuviško stalo buvo iš
kabinta ir Lietuvos trispal
vė.

Gražu, kad lietuvių vardas 
ir garbė taip sumaniai kelia
ma tarp kitų tautų. Jauni
mas taipgi galėtų telktis prie 
Instituto, išmokti lietuviškų 
šokių, pasiklausyti savo mu
zikos ir tt.

Praeitą savaitę į Philadel- 
phiją buvo atvykę svečiai 
kunigai — Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. J. Karalius 
ir kun. K. Klevinskas, Miner
sville klebonas.

Kun. Karalius buvo atvy
kęs Lietuvos bei lietuvių gel
bėjimo reikalais. Kunigų su
sirinkime nutarta padėkoti 
K. V. Centro Valdybai už lai
šką Amerikos Prezidentui ir 
Amerikos Vyskupams Lietu
vos Nepriklausomybės reika
lais.

Visų lietuviškų mokyklų 
mokiniai uoliai darbuojasi, 
baigdami egzaminus ir ruoš
damiesi savo mokslo užbaigi
mo iškilmėms, kurios bus 
birželio 6 d.. Baigiantieji tą 
dieną turės šv. Mišias, pasi
mels, o paskiau atliks prog
ramą, kuriai taip rūpestingai 
visi rengiasi. Tą pačią die
ną bus ir Hallahan High 
School užbaigimas, kurioj 
šiemet baigs ir kelios lietu
vaitės — Spudaitė, Mažeikai
tė, Tylaitė. Šiemet baigian
čios lietuvaitės visos yra vy-

nutarė kaip nors slaptai tą jauną vyrą ištirti. Nors 
Šao-yū tą visą laiku sužinojo, bet Senajam Sū ne
pasirodė.

—Kadangi aš jau visą žinau, — galvojo jau
nas vyras — gal tik tos garsios Seselės protas ir 
jos išsimokslinimas yra perdėtas? Be to, aš dar 
girdžiu nuo žmonių, kad ji yra labai paprasta mer
gina. Tiesa, protiškas pasisekimas ir išmintis mer
gaitei yra puikūs dalykai ir verti pagerbimo, bet, 
gal būt, ji pati yra taip negraži, kad aš, iš pirmo 
jos pamatymo, gal nejausiu prie jos jokio patrau
kimo? Ir ar iš tikrųjų ji yra taip žymi mokslinin
kė? Gražumas, laikui bėgant, dingsta, ir aš myliu 
gražumą ne dėl gražumo ypatybių, bet žmona pri
valo nors vidutinio grožio išvaizdą turėti. Kas bus, 
jeigu aš, apsivedęs su ja, vėliau surasiu, kad ji yra 
tik siauro proto asmuo, jos išsimokslinimas men
kas, o jos išvaizda man nepakenčiama? Kodėlgi 
aš negaliu kaip nors slaptai jos elgseną ištirti ir 
su ja pasikalbėti, neišsiduodant jai, kas aš esu?

Šao-yū sumanymui įvykdyti greitai atėjo puiki 
proga. Jis sužinojo, kad Pirmą Antrojo Mėnulio 
Dieną panelė Sū atnašaus vienoje šventykloje au
kas. Tą dieną jis apsirengė Taiost kunigiškais dra
bužiais, užsidėjo ant kaklo maldos retežėlių pote
rėlius ir atsistojo prie maldyklos vartų, laikyda
mas rankoje elgetos dubenėlį. Neužilgo pasirodė 
nešyklose nešama panelė Sū. Jis nusekė paskui ją 
į Aukojimo Salę. Koks jo buvo nustebimas ir 
džiaugsmas, kai jis pamatė, kad jos veidas, nors 
ir nebuvo pailgas, kokį poetai ir moterų grožio 
žinovai labai garbina, buvo labai patraukiantis 
ir malonus!

— Ne bloga, — tarė jis į save. — Ir kaip ji pui
kiai eina! Jos judesiai primena gluosniu lapų ma
žam vėjelyje šlamėjimą ir dvelkia švelnumu bei 
rūpestingumu!

Jis išėjo paskui ją į šventyklos kiemą, kur jis, 
prieš ją labai nusižeminęs, ištiesė jai savo ranką 
su dubenėliu ir tyliai tarė:

— Tegul jauną mergelę lydi laimė ir ilgas gy
venimas už jos gerus darbus.

— Oh, Taiost, kokią jūs teisę ir užsitarnavimą 
turite viltyje išmaldai gauti? — ji paklausė „ku
nigą”.

Jis vėl jai tarė:
— Tebūna jauna mergelė gyvybės medis ir lais

va nuo šimtų žmogiškų blogumų.

Vakarinėse J. A. A 
se ir dalinai vidurį 
paprasti potvyniai. ] 
mų nunešta, yra žna 
kų; daug valdžios k; 
tuvių uždaryta. N 
dideli.

Be lietuvių dalyvavo dar riką”, iš kurios ir a 
ir vius daugiau sužino 

Dolma valgiais. Olandiečiai: viškai gali pasiskaį 
Griesmeel Pudding; italai— 
su spageti ir Meat Balls 
vengrai 
toltott Kaposzta ir studel 
lenkai — su Pastries ir Go 
lembki; švedai su fruit soup 
syri j iečiai — su Lebey b(

Day. Lietuvių kapinės yra su 
dideliais ir gražiais pamin— 
klais, o dabar ir gėlėmis puo
šiamos labai skoningai. De
coration Dieną susirinks 
daugybė lietuvių pasimelsti 
už savo mirusius ir taip atsi
minti ir visus mirusius lietu
vius visame pasaulyje, ypač 
tuos, kurie yra pamiršti ir 
palaidoti ištrėmimuose ir 
karo laukuose. Gera proga 
prisiminti savuosius.

BRANGINA LIETU 
AIŠKUMĄ.

,I’m an American D 
mėse lietuviai pradl 
išparduoti tiek bonųl 
tų galima nupirkti b| 
ir duoti jam lietuvis! 
Pradėtas vajus eina 1 
mingai, nes jau pirl 
vaitę nupirkta bonų 
000.
Jei taip eis ir toliau! 
ladelphiniečiai nup 
vieną,bet kelius lėkti 
riais ir lietuviams bl 
ta laisvė ir neprikiš 
Lietuvoj ir visame pi 
Taip mąsto visi padoi 
viai.

šv. Kazi- 
jaunučiai 

Komuniją, 
kruopščiai

Garbė jaunuolėms, kad jos 
ir mokosi ir dirba lietuviško
se organizacijose .

žymus Sv
Šiomis dienon 

Br. Kauklius, ! 
Avė., lankėsi kai 
phen Kershner d 
vo žmona. Abu 
parvyko iš Angli 
tojo Asbury Par

Kap. Kershne 
mas a. a. elekti 
Stasio J. Kauki

■ Juodu drauge b 
• Angliją, kur ka
■ susipažino su
- Velionis Įeit. K

Teko nugirsti, kad Phila- 
delphijos jaunimas, savo va
dams vadovaujant pagyvės, 
vėl pagyvins savo veiklą. 
Mat, čia buvo trys veiklios 
jaunimo vyčių kuopos, ku
rios visos dar nemirusios,

b mišias at- 
s svečiams 
pirmadienį, 
mtradienį—

Savo metinės vakarienės 
metu Tarptautinio Instituto 
tautos rengia savo krašto 
valgių stalus, čia svečiai su
sirenka ir eina prie kiekvie
no stalo ir perkasi kas kam 
patinka. x

Lietuvės šiemet turėjo lie
tuviškos duonelės, p. Jakštie
nės iškeptos, lietuviško py
rago su razinkomis ir lietu
viams žinomų daržovių. Visi 
valgiai tuoj buvo išpirkti ir 
pasivėlinę nebegavo. Valgius 
gamino ir prie to dirbo po
nios: Ramanauskienė, Dovi- 
donienė, Deksnienė, čeledie- 
nė, Grigaliūnienė. Vėliau bu
vo programėlė, kurioj nuo-Nullūdlmo valandoje prašau 

šauktis prįg manęs.

sys yra jau žuvęs, o dabar 
nukentėjo antras sūnus. Be 
to, pažymėtina, kad iš šios 
šeimynos kariuomenėj tar
nauja 5 broliai ir 6-tas se
sers vyras.

Walter Scrupskis jau ku
ris laikas tarnauja U. S. ka
riuomenėj. Išeidamas paliko 
savo jauną žmoną Juliją (Pe 
trašiūnaitę), kuri dabar ne
leidžia laiko veltui, bet dir
ba „defense” darbą, kad pa
lengvintų ir pagreitintų ka
ro laimėjimą. Ji yra prisira
šiusi prie Šv. Kazimiero pa
rapijos.

Joseph Bradley, Lili jos 
Tutkaitės vyras, taip pat jau 
kariuomenėje, jis tarnauja 
laivyne. Jo žmona dirba gai
lestingosios sesers darbą, 
kad taip galėtų pagelbėti 
kariams, kurie sužeisti ir nu 
silpę.

Stasys Križinauskas, 2845 
Winton St., išėjo tarnauti 
kariuomenėn palikdamas 
žmoną ir kelių mėnesių sūne
lį namuose. Jis dabar papra
šė savo sūnaus paveikslo, 
kad taip jam būtų ramiau 
eiti valstybės pareigas, kai 
pasižiūrės, kad ir jo sūnus, 
įpėdinis auga jam pavaduo
ti. Jo žmona taipgi dirba ap
saugos darbą ir taip pelnosi 
sau ir sūnui pragyvenimą.

Jonas ir Viktoras Stane
vičiai ir iš tolimos šalies vis 
nepamiršta savo mamytės ir 
ją gražiai pasveikino Moti
nos dienos proga, atsiųsdami 
po gražią paduškėlę ir laiš
kutį. Motina labai nudžiugo, 
kad sulaukė žinių iš savo 
vaikelių.

Tomas E. Žukauskas, 1315 
S. 58 St„ yra sužeistas Afri
koj. Bet jis savo paskutiniuo 
se laiškuose rašo, kad sveik-

1201 GREEN STREET

Harrison-K
New Jei

p susirinkimas, vienok ] 
J 1 buvo tiek, kad Raude

Kryžiui teko likęs
Ą . pelnas virš $500. Pag 
^al veikimas tų, kurie p; 
jetų sū" tę dirbo ir sukėlė tą 
$i®ier0 |kuri kelia vardą liet 
-;!ovaU!a tataučių tarpe.

znycioje
Sofija Lillian Raj 
Walter Žydzik su 
Kalanta, 3. Walter 
kis su Mary Kasele

Tame mėnesyje a 
vuosius Amelia 
(60) ir Jonas

1 (50). Krikšto sa 
j šiems: :

Juozas Vileikis, 59 metų, 
gyv. 1522 E. Moyamensing 
Avė., mirė gegužės 22 d. Ge
neral ligoninėje. Palaidotas 
geg. 26 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse iš šv. Kazimiero par. 
bažnyčios.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

— Už tokį prastą linkėjimą, kaip šis, aš neno
riu nė vieno pinigėlio tau duoti, — ji atkirto jam 
ir įlipo į savo neštuvus.

Sekančią dieną šao-yū atsilankė pas Senąjį Sū 
ir meldė jo atiduoti jam už žmoną savo dukterį. 
Senasis Sū labai linksmai su jo prašymu sutiko 
ir, norėdamas vedybų laiką nustatyti, jis nuėjo 
pas savo dukterį Seselę pasitarti.

— Pasakyk jam, — sakė Seselė, — tegul jis 
pirma išlaiko kvotimus Paaukštinto Vyro laip
sniui gauti. Dabar yra Antras Mėnulis. Trečiojo 
Mėnulio dieną prasidės kvotimai. Iki tam laikui 
tegul jis pasiruošia.

Viduryje Trečiojo Mėnulio Šao-yū, gavęs gei
džiamąjį laipsnį su pagyrimu, vėl sugrįžo pas Se
nąjį Sū vestuvių dienai susitarti. Seselei rimtai su
tikus su savo tėvo noru, vestuvių laikas buvo nu
statytas.

Sulaukus vestuvių, po iškilmių, kuriose vestu
vininkai ir svečiai iki pusiaunaktų linksminosi, 
Šao-yū privalėjo nueiti pas savo nuotaką į jos 
kambarį, bet rado Nuotakos kambario duris už
sklęstas. Besidairydamas prieškambaryje, jis pa
stebėjo stalą, ant kurio buvo rašomasis šepetukas, 
popieris, rašalas, trys vyno indai ir trys geriami 
puodukai, o netoli prie stalo stovėjo jauna tarnai
tė. Kreipdamasis į tarnaitę tarė:

— Pasakyk savo panelei, kad jos jaunikis jau 
čia. Kodėl neatidaro durų?

— Mano panelė, — žemai nusilenkdama tarnai
tė tarė, — liepė man čia būti ir jos jaunikio laukti. 
Čia ant stalo yra rašymui daiktai ir trys užlipdyti 
vokai. Ir tik kuomet jaunikis pasekmingai tuos 
visus bandymus, kurie randasi vokuose įdėti, at
liks, tuomet ir tik tuomet Nuotakos Kambario du
rys bus jam atidarytos.

Šao-yū paėmė iš tarnaitės ištiestos rankos tris 
vokus ir paklausė, ką tas visa reiškia, rodydamas 
į tris vyno indus ir puodukus.

— Šiame žaliame žaltakmeniniame inde yra 
saldusis kvepiantysis vynas, — paaiškino tarnai
tė. — Jei jaunikis laimingai visus tuos tris bandy
mus išlaikys, jis galės tris puodukus šio vyno iš
gerti, ir bus tuojau pas savo mylimąją įleistas. 
Šiame blizgančiame sidabriname inde randasi gin
taro spalvos arbata. Jei jaunikis iš trijų bandymų 
tik du išlaikys, tai jis galės du puoduku šios ar
batos išgerti, ir galės dar rytoj savo laimę ban-

mąstyti ir gyventi! 
kad ateis diena, kai 

su beef Porkolt, lės su lietuviais gyv

jaunas karys - korporalas, bef tik laikinai buvo sustab 
gimęs 1920 m. gegužes 26 d., 
Adolfo ir Monikos Arlauskų 
sūnus, 318 Earp St. Jis gi
męs ir užaugęs šv. Kazimie
ro parapijoje, čia ir pradžios 
mokyklą išėjęs. Kariuome
nėn įstojo 1942 m., kur jam, 
kaip gabiam ir darbščiam 
jaunuoliui, puikiai sekasi. 
Neseniai buvo parvykęs ap
lankyti savo mamytės, nes 
tėvelis neseniai mirė ir į jo 
laidotuves nesuskubo par
vykti. Paskutiniame laiške 
rašo, kad jo gyvenamoj vie
toj šalta, bet gera, nors ir ne
sitiki ten ilgiau pasilikti. Jis 
viskuo kariuomenėje paten
kintas, yra labai stiprus ir 
sveikas. Geriausio pasiseki-

Edvardui.

kkyklą nuo 
l» užbaigta suteikta.s______

Hcsstaty- cįurczak( 2. Caro] 
pi visi 8 
h čia moko 
ps. 1934 
k atidarė

Motinos Dieną 
miero parapijos 
priėmė Pirmąją 
Šiai šventei taip 
buvo prisirengta ir taip gra
žiai atlikta, kad iškilmės at
rodė jau nežemiškos, bet 
dangiškos. Toje šventėje da
lyvavo ne tik tie vaikučiai, Jahm ir Rice Syrian Style 
kurie priėmė Komuniją, bet 
ir jų tėveliai, broliai, bei se
sutės ir jų jaunesnieji bei vy
resnieji draugai. Vieni įlydė- 
jo su procesija į bažnyčią, ki
ti buvo palydovais lig pat 
altoriaus. Visi taip rimtai ir 
įspūdingai atliko, kad ne vie
nas galėjo stebėtis tokiu gra
žiu prisiruošimu ir visų tų 
iškilmių pravedimu. Šv. Mi
šias aukojo ir komuniją išda
lijo tikybos mokytojas kun. 
V. Vėžis. Jis pasakė ir pritai
kytą pamokslėlį ir priėmė pa
sižadėjimą iš vaikučių, kad 
jie lig 21 metų nevartos 
svaigalų. Vėliau vaikučiai ir 
kiti buvo įrašomi į rožan
čiaus ir škaplierių draugystę. 
Ši parapinė šventė praėjo su 
didžiu pasisekimu. Garbė se
serims Mokytojoms už tokį 
pasidarbavimą.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Bešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS I) Z ĮKAS 

1019 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai Kreipkitės 
diena ar naktį.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

Phfladelpl

irdaę High 
įgavo pil
es ir vidu- 
> iabar yra 
sriuos mo- 

mdečių. 
kimo iškil- 
: J. E. vysk.

Viena lietuvaitė, atsidūru
si toli nuo lietuviškų draugų 
ir pažįstamų, net Washing
ton valstybėj, rašo savie 
siems, kad ji labai pasiilgsta 
lietuviškumo. Pirmiausia, ra
šo, pasigendanti lietuviškų 
jaudinančių pamaldų, širdį 
veriančių graudžių verksmų, 
40 valandų atlaidų iškilmin
gumo, procesijos su lietuviš
ka giesme „Garbė ir šlovė”. 
Bet labiausiai sunku pergy
venti sekmadienį, kai prieš 
sumą negirdi „Pulkim ant ke
lių visi krikščionys”.

Apgailestauja ir kitų lietu
viškų papročių, lietuvių kal
bos, kurios nebegirdi tarp sve 
timųjų gyvendama. Bet ji da
bar džiaugiasi, kad gauna 
lietuvišką laikraštį — „Ame-

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRAB ORIUS 

Lalanluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

dyti. šiame baltam porcelano inde yra tik tyras 
vanduo. Jei jaunikis iš trijų bandymų tik vieną 
išlaikytų, tuomet jis galės išgerti tik vieną puo
duką tyro vandens savo troškuliui numalšinti ir 
privalės vienas per tris mėnesius čia prieškam
baryje pasilikti, dar savo protui palavinti.

— A,a, — pamanė sau jaunasis, — Seselė abe
joja mano protiniais išsilavinimais.

Atplėšęs pirmą voką, jis rado jame plonutėlį 
kaip voratinklis blizgančio balto šilko lapelį, ku
riame buvo parašytos keturios poemos eilutės.

— Jūs turite panašią šiai poemai poemą para
šyti, kurios kiekviena eilutė, savo tema ir svarbu
mu, atitiktų kiekvienai šios, mano ponios, poemos 
eilutei, — tarė tarnaitė.

Šao-yū, mosterėjęs ore ranka su šepetuku, nusi
juokė. „Raktas jos poemai privalo išreikšti: .Dan
gus Nulėmė Maldingajam Taiostui. „Skubiai atsi
sėdęs prie stalo jis parašė reikalaujamą poemą ir 
padavė ją tarnaitei, kuri ją tuojau pakišo po Nuo
takos Kambario durimis. Perskaičius poemą, Se
selė nusišypsojo.

Antrame voke jis rado kitą ketureilį poezijos 
kūrinėlį.

— Kiekviena šio rašinėlio eilutė nurodo seno
vės didvyrį, — paaiškino tarnaitė.

Šao-yū, kiek pagalvojęs, parašė visų tų didvyrių 
tikrus vardus. Tarnaitė, paėmus jo rašinį, vėl pro 
apačią durų padavė Seselei, kuri perskaičius labai 
maloniai savo galva palingavo.

— Na, dabar trečią, — juokavo Šao-yū.
Trečiame voke jis rado parašytą tik dvieilį, iš

reiškiantį septynius vaizdelius.
— Jūs privalote parašyti kitą dvieilį iš septy

nių vaizdelių, kurie savo skirtumu kartu su šiais 
voke vaizdeliais sudarytų tam tikrą skirtingą po
rą dvieilių junginių, — paaiškino tarnaitė, kuri 
pati, matyt, nebuvo mokyta.

— Labai lengva! — sušuko jis skaitydamas ei
lutes.

Jis ėmėsi darbo, bet šis dalykas jam jau nesi
sekė, nes jis negalėjo surasti septynių vaizdelių, 
kurie prilygtų tiems septyniems, trečiame voke 
rastiems vaizdeliams ir išlaikytų tas pačias ei
lėdaros taisykles ir turėtų tą patį savo galūnėse 
sąskambį. Negalėdamas sėdėdamas galvoti, jis 
pradėjo aplink save dairytis, bet, nerasdamas sau 
įkvėpimo, pakilo iš vietos ir išėjo į balkoną, kur

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.



į dalyvavo dar 
savo Pilav ir 
,is. Olandiečiai: 
idding; italai—

Meat Balls; 
u beef Porkolt, 
izta ir studel; 
Pastries ir Go- 
,i su fruit soup; 

su Lebey be 
Syrian Style; 
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StpRESPONDENTV PRANEŠIMAI
mąstyti ir f ------------------------

tsburgh, Pa
arapijai 50 metų 
žės 23 d. iškilmingai 
rvavimo 50 metų su-

JA LIETU- 
IUMĄ.

»H)^

,I’m an K
mėse liet? ningj° šv. Kazimiero 
išparduoti t a’ kuriai vadovauja 
tų galima? agnus J< Kazgnas, e- 
ir duoti ja? e Parapijoje nuo 1920 
Pradėtam .. . ....................
mingai, feP1]al stei^tl P™^1 

Praryti 1891 m.
000 7 ų ; vasario 18 d. gautas

susirinkimas, vienok pajamų 
buvo tiek, kad Raudonajam 
Kryžiui teko likęs grynas 
pelnas virš $500. Pagirtinas 
veikimas tų, kurie pasišven
tę dirbo ir sukėlė tą sumą, 
kuri kelia vardą lietuvių ki
tataučių tarpe.

susi-

ir duoti jau; e parapijoje nuo 1920

nėlę. Grįžta atgal į karo tar
nybą geg. 28 d. Linkime Juo
zui laimingos kelionės.

Susirinkimas
Šv. Onos draugijos

rinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 30 d. 5 vai. popiet, 
parapijos namuke. Visos na
rės privalo būti ir naujų na
rių atsivesti. Po susirinkimo 
būsite gerai pavaišintos.

vaite, atsidūru- 
tuviškų draugų 

net Washing- 
j,- rašo savie 
labai pasiilgsta 
Pirmiausia, ra
mti lietuviškų 
pamaldų, širdį 
iidžių verksmų, 
laidų iškilmin- 
jos su lietuviš- 
'arbė ir šlovė”, 
i sunku pergy- 
ienį, kai prieš 
,Pulkim ant ke- 
•ionys”.
ja ir kitų lietu- 
ų, lietuvių kal- 
jegirdi tarp sve 
lama. Bet ji da- 
)i, kad gauna 
raštį — „Ame-

New Britain, Conn. |toriaus bus giedamos iškil
mingos šv. Mišios. 3 vai. po
piet, bus iškilmingi Mišpa
rai ir procesija.

Visas pasaulis yra paplū
dęs krauju. Tūkstančiai jau
nuolių žūsta karo laukuose, 
didelis skaičius nekaltų žmo
nių badauja ir miršta kon
centracijos stovyklų vietose.

Visi esate kviečiami atsi
lankyti į tuos didelius atlai
dus, kad čia ramioj šv. Kun. 
Bosko globojamoj vietoj, ga
lėtumėt pakelti savo širdis 
prie Dievo ir melsti pasauliui 
taikos.

Dar norėčiau pranešti, kad 
nuo liepos mėn. 4 dienos iki 
rugpiūčio mėn. 28 d. Don Bo
sko Institute, Ramsey, N. J., 
bus atidarytas veikams nuo 
8 iki 16 metų amžiaus, vasa-i 
rojimo (Camp) vieta; čia at-

Don. českevičius, uolus al
toriaus ministrantas, sveiks
ta po sunkios galvoj opera
cijos. Jo tėvas, Jonas česke
vičius, yra žymus šiame mie
ste pienininkas ir geras para
pijietis.

AL. IR O. IVAŠKŲ SVEIKINIMAS
„Amerikai” pradėjus minėti savo dešimties me

tų gyvavimo sukaktį įspūdingu koncertu, Webster 
Hall, New Yorke, kuriame teko laimės dalyvauti, 
leiskite, tos sukakties proga, pasveikinti savo ir vi
sos Bostono jaunamečių grupės vardu ne tik laik
raštį „Ameriką”, bet ir jos visą drąsų, sumanų ir pa
sišventusi štabą. Prašome ne tik gausios Dievo pa
laimos, bet ir ištvermės šiame darbe šio karo už 
tautų laisvę, už demokratiją metu.

Ši šalis, tur būt, vienintelė pasauly, kur lietu
viai dar gali turėti savo laisvą spaudą. Todėl bran
giname ją.

Dešimtmečiui minėti pridedame $10.00.
AL. ir ONA IVAŠKAI

Jonas Rikteraitis, vienas 
iš Stellarian’s jaunimo gru
pės, kenčia kojos kraujo už
krėtimu Jis guli jau trečia 
savaitė abejonėj ir skausmu© 
se. Linkime jam kantrybės ir 
greitai pasveikti.

Sekmadienį, gegužės m. 23 
d. vietos* sodalietės turėjo į- 
spūdingas Marijos stovylos 
vainikavimo apeigas. Gegu
žės karaliene buvo D. Motu
zaitė. Tomis iškilmėmis gė
rėjosi pilnutė bažnyčia žmo
nių.

Bayonne, N. J.

kunigas — kun. A-
Lopatto, kurs ryto- 
eną katedros rūsyje 
lietuviams mišias ir 

_ , pamokslą. 1893 m.
ta laisvė jį įį0 kj klebono vietą
Lietuvoj^ mg kun. Jonas J. Sut- 
Taipmąstoij jurs klebonavo iki pat

“J™7 “• Waiter Žydžik

Jei taip eise 
ladelphiniea; 
vieną,bet 
riais ir 11^ 
A. _ 1 ' ■ .

viai.
uo 1920 m. gegužės 10 I 
kun. J. Sutkaičio pa- 
administratorium bu-bė planuoja

šioje šalyje į viestas kun. Magnus 
tybių turtą. : inas.
sis apie 6 jį pija turi mokyklą nuo 

etų. 1912 m. užbaigta 
Įikštų mokyklos staty- 
pradėjo veikti visi 8 
t: nuo tada čia moko 
į pranciškietės. 1934 
I. M. Kazėnas atidarė 
Įrinę mokyklą — aka- 
I ir komercinę High 

 j kuri 1938 m. gavo pil- 
Pradžios ir vidu- 

TlflQ oi|Įmokyklose dabar yra 
iIJUo vilivZlv ™ mokinių, kuriuos mo- 

peselių pranciškiečių.
Plauta rfties min6jimo iškil- 

vėtatarf1?™™ ir J- E- vVsk' 
C. Boyle.

Vakarinės

paprasti pofr 
mų nunešta,- 
M; daug d 
tuvių uždar 
dideli.

Gegužės m. įstojo luoman 
moterystės ir palaiminti ba
žnyčioje — 1. Paul Bauer su 
Sofija Lillian Rajūnas, 2.

: su Katarina 
Kalanta, 3. Walter Stažyns- 
kis su Mary Kaselonis.

Tame mėnesyje apleido gy
vuosius Amelia Liogienė 
(60) ir Jonas Barauskas 
(50). Krikšto sakramentas 
suteiktas šiems: 1. Michael 
Ciurczak, 2. Carole Reeves, 
3. Barbora Socha, 4. Doro
thy Simanavičia, 5. George 
John Widunas, 6. Sally Ann 
Staiga.

— Birželio 6—8 d. d. bus 
40 vai. atlaidai. Birželio 4 d. 
prasidės novena, kurią ves 
ir per atlaidus pamokslus sa
kys kun. J. Kidykis.

Geras bazaras
Parapijos bazaras gražiau

siai pasisekė. Visus tris va
karus gausiai lankėsi. $25.00
karo bonus laimėjo: J. Bau- Vykę jūsų vaikučiai galėtų 
ba, 9 Chase Crt., Bayonne; linksmai gryname ore pralei- 
Helen Gutkauski, 1092 Bou- s^į vasaros atostogas.

Ha r r i son-Kea rny,

levard, Bayonne ir Helen Ma- 
tuszewski, 593 Ave. A, Ba
yonne; 10 dol ženklai atite
ko — Hazel McDevitt, 28 
Bertholi Ave., Jersey City, o 
5 dol. ženklai — R. Cassin- 
ger, 421 Schiller St., Eliza
beth, N. J.

Kleb. kun. M. Kemežis nuo 
širdžiai dėkoja visiems baza- 
ro darbininkams, visiems au
kotojams, visiems atsilankiu
siems ir lietuviškų radijo pro 
gramų vedėjams už gražius 
pranešimus.

Kun. J. Stašaitis, S. C.

Bridgeport, Conn
Praeitą sekmadienį para

pijos vikaras kun. A. J. Zene- 
vičius šventė savo dviejų me
tų kunigystės sukaktį. Lin
kėtina kūn. A. J. Zenevičiui 
ilgos darbuotės prie 
J. V." Kazlausko šiame 
te.

kleb. 
mies-

Gegužės 30 d. 3:30 popiet, 
mūsų parap. įvyks Marijos 
metinės Vainikavimo iškil
mės. Sodalietės ruošiasi stro 
piai, kad viskas gražiai ir į- 
spūdingai įvyktų. Sodalici- 
jos pirm. P. Šilingaitė uždės 
vainiką ant Marijos statulos. 
M. Pavasarytė, M. Matulaitė, 
M. Kalinauskaitė ir V. Šim-
kiūtė, jos palydovės, suteiks,T. Serž. Ed. Kripas (dabar 
puokštes gėlių, o visos kitos lanko karininkų mokyklą), 
narės taip pat neš gėles, ku
rios bus padėtos prie Mari
jos kojų.

So. Boston, Mass.
1943 m. gegužės 22 d.

sijoje daug dirba kun. J. Vil- 
čiauskas, S. Gaučias, R. Mon- 
čiūnienė, J. Barolis, St. Šriu- 
pša.

— Buvo parvykę atostogų

— Gegužės 18 d. 10 katali
kiškų mokyklų ,spelling bee” 
konteste laimėtoju išėjo Kaz. 
Rūkas, liet. par. mokyklos 
mokinys. Jis gavo taurę i r 
25 dol. boną.

įvaircs ®|izabeth, N. J.
-•I ----------

AtaogiMfflližės m. 16-18 dd. šv. 
pašalinami*ir Povilo par. turėjome 

,| atlaidus. Gražiai iš- ; 
ne altoriuje šv. Sa- , 
ite Dieviškasis moky- 
irėjo visą laiką’, lanky- 
irie Jį adoravo 1 mal-

—^tMTcionalu.aLictiuai pjt’ii- 
pm skilmingomis mišiomis 

sekmadienį, kurias at- 
:un. klebonas J. Simo- 
asistoje kun. J. Star- 
kun. J. šeštoko.

4S4.

VEID01Į
—i 

Plaukų ĄjKm e 
rr P

' Idoje. Ir^nea® 7 v. lįBr'r OlUrM rdesimtes <
ivms,*'*~ * *uar

J STREET

Telefonas: POplar 330*

arais iškilmingas pa
3 laikė: sekmadienį 

jHMOND GROCERY [akalnis, pirmadienį,—
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai StaponaviS
'. Švagždys, antradienį 
i A. ~ Bružas, asistoje 

IRKAMEČIA — REMIAMESll kunigh; Pamokslus sa-
ichmond Street K 1 •, • ’ ’ tis, pirmadienį — kun. 

lkus, antradienį —kun.
------------------------------ g jas. šventas mišias at- 
jasigėrėjimu jis pažvelgė į£ > kunigams svečiams 

ojant — pirmadienį, 
tė savo galvą ir suko ūsus.t j vasys, antradienį—
•ašėlusiai gražiai mirgančiu

)ms užsiauginęs. Jis iš eilėj 
nuo garsaus poeto T’ang 1$. 
oje nerado sau reikiamoįkr? 
sdamas nerimo. Visos jo 

i vaizdelius eilėraščio tvartr 
įgaliau, išmušus prakaitui t 
a galva į dangų, laikydamas' 
tų duris uždaryti, o kitą, 1$: f ......
ulio reginį nuo savo akių,F lzlanciU parapijiečių.

’. Juraitis.
ūdai atšvęsti labai 
iai; malonų įspūdį pa- 
raži procesija ir gražus 
giedojimas.

• visas pamaldas buvo 
ė bažnyčia dievotai be-

sau murmėti: „Uždarydat 
mėnulio šviesą iš langų."

idysis Sū, kuris buvo vestini
o ištraukęs, negalėdamas^ -ės m. 8 d. Bendrovės 
j lauk į balkoną, norėdami 
i
t savo dvieilio pirmą eilutę.
- Tai taip Seselė su savo £ 
yliai nusijuokė Didysis SP

pasilenkęs, nelaimingą Sf 
pastebėjęs per pusiau pra$ 

)s Kambario žiūrinčią lauk i- 
ė. Kuo daugiau jaunikis j$ 
toji juokėsi. Pagaliau, 
:e išsilaikyti, ji užsidengė5; 
tomis. Tai matydamas, W 
saują iš čia pat buvusio

nvai Gelbėti Komite- 
irodo ir naujo veikimo.

nėję buvo balius Rau- 
i. Čia jis pastebėjo Šao-yūi- o Kryžiaus naudai. 

■, įir neskaitlingas buvo

Nauja Knyga
IE LITHUANIAN 

. LANGUAGE
še prof. Alfred Senn 
galima įsigyti

>aują is čia pai uuvubw merikos” Įstaigoje 
linierija vadinamo, akmenį 2 So. Ninth Street 
balkono lelijų buvusį . ... _

:as vanduo ištiško į viršų ^aina hk 40 centų 
ą Šao-yū greit pašoko iš yi^ r -------------
vajonės ir pažvelgė į prijk 1RIKOS” administraci- 
vandens, kur akmenukai jjte gauti A. Vaičiulai-

balkono lelijų buvusį p#,

ą Šao-yū greit pašoko iš yif:“

i ratus, kuriuose mirguliu^ 
viesos spinduliai ir atsispi^. 
Pilnas džiaugsmo jis skubai 
barį ir, paėmęs rašomąjį 
i dvieilį: 
darydamas duris, prašaliu

'LINE HISTORY OF

damas akmenis vandenin,

idysis Sū, dar palaukęs baW 
ibario durys atsidarė ir vėl H 
nusižiovavo ir nuėjo savo y]

I LITERATURE
yga gausiai iliustruota, 
56 pusi, ir yra Lietuvių 
trinio Instituto leidinys, 
sno egzemplioriaus kai- 
50c., o užsisakant 50 eg- 
tforių ar daugiau—30c.

Žymus Svečias
Šiomis dienomis pas 

Br. Kauklius, 206 Wilson 
Ave., lankėsi kapitonas Ste
phen Kershner drauge su sa
vo žmona. Abu jie neseniai 
parvyko iš Anglijos ir apsis
tojo Asbury Park, N. J.

Kap. Kershner buvo arti
mas a. a. elektros inž. Įeit. 
Stasio J. Kauklio draugas. 
Juodu drauge buvo išsiųsti į 
Angliją, kur kap. Kershner 
susipažino su savo žmona. 
Velionis Įeit. Kauklis buvo 
"-radybose pirmuoju pabrr-.; 
(prof. Biržiškos, gen. K’

Kap. Kershner buvo para
šęs Kaukliams, kaip 1942 m. 
gruodžio 14 d. tragiškai žm 
vo jų sūnus Stasys, eidamas 
savo pareigas.

Kap. Kershner ir jo žmo
nai pagerbti Kaukliai suren
gė vaišes, kuriose dalyvavo 
L. Vyčių veikėjas P. Velyvis 
su žmona ir dviem dukrelėm, 
LRKSA. 165 pirm. K. Nak- 
rašis ir rašt. M. Nakrašie- 
nė, P. Vaškis su žmona, M. 
Vaškytė, Jonas ir Pr. Sta- 
silioniai, Kauklienės broliai. 
Vaišės buvo labai gražios; jų 
metu labai įdomiai pasikal
bėta.

Kap. Kershner su žmona 
papasakojo apie a. a. inž. 
Įeit. Kauklio gyvenimą Ang
lijoje, jo gabumus ir nuopel
nus; pasakė, kad jis buvo vi
sų labai mylimas ir gerbia
mas; jau būtų buvęs kapito
nas. Jis nelaimingai žuvo 
Škotijoje. Jo kūnas į laidoji
mo vietą atgabentas trauki
niu. Lydėjo didelės minios 
žmonių, o jo karstą nešė įžy
mūs Amerikos ir Anglijos 
karininkai. Tėvų vardu gėlių 
vainiką nupirko ir uždėjo 
kap. Kershner. Visa tai klau
sant, tėveliams ašaros byrė
jo, ir svečiams buvo graudu.

Visiems labai patiko kapi
tonas su savo žmona; jie ža
dėjo ir vėl atsilankyti.

Bonų vajus
Gegužės 30 d., šį sekmadie

nį, 3 vai. popiet, piliečių klu
bo salėje visos lietuvių drau
gijos rengia didelį susirinki
mą, kuriame bus platinami 
karo bonai ir ženkleliai. Po 
prakalbų bus šokiai.

Kalbas pasakys kongres
menas Autlei, „Amerikos” 
redaktorius J. B. Laučka ir 
kiti. Tą dieną pamaldos bus 
už žuvusius karius. Visi kvie
čiami. Į prakalbas-susirinki- 
mą nebus jokio įžangos mo
kesčio.

M. Newark, N. J

Misijos
Švč. Trejybės lietuvių 

rapijoje gegužės 30 d. prasi
dės misijos, kurios baigsis 
birželio 15 d. Pamokslus sa
kys Tėvas Geraldas, pasijo- 
nistas. Birželio 13-15 d.d. bus 
40 vai. atlaidai, kurių pa
mokslus irgi sakys misijonie- 
rius.

Klebonas kun. Ig. Kelme
lis kviečia, visus naraniiie-

pa-

Jau kalbama, ar bus 
pijos metinis piknikas, 
patirta iš klebono, piknikas 
bus toje pačioje vietoje, kur 
gražus daržas ir graži salė 
jaunimui pasišokti.

para- 
Kiek

Žmonės vis kalba apie pra
eitą choro gražų vaidinimą, 
kurs įvyko Motinų dienoje. 
Kiti net pradeda reikalauti, 
kad rudeniop paantrintų šią 
gražią komediją. Tikrai dide
lė padėka tiems, kurie vai
dino ir išmoko tokias ilgas 
roles. Keturi vaidintojai bu- 
yn norbnrigtni Jairiem^ ryi-

Elena Šnyderiūtė ir Ear
nest Ibets susituokė mūsų 
bažnyčioje geg. 24 d. per 9 
vai. mišias. Elena buvo uoli 
ir darbšti sodalietė, todėl jai 
buvo suteiktos visos šiai 
draugijai paskirtos privile
gijos. Altorius buvo gražiai 
papuoštas; muzikalinę dalį 
atliko A. Grigoraitis su Vik
toru ir Marija Sintautais.

Baltimore, Md.

Gegužės 23 d. bažnyčioje 
buvo rinkliava katalikiškoms 
mokykloms ir misijoms ūkių 
rajonuose, kur mažai katali
kų.

Pirmadienį ir antradienį 
per Novenas seserys prie

Įeit. T. Spelis, V. Makauskas, 
(O. Tamošiūnaitės vyras;

Juodu susilaukė sveiko kūdi
kio), J. Kalbikas ir kt.

— Raudonojo Kryžiaus lie
tuvių skyrius nutarė, pirkti 
R. K. automobilių už 1,200 
dol. Aukos jau renkamos. 
Lietuvių skyriui vadovauja 
Valerija Kauniety te.

— Gegužės 13 d. Matas ir 
Teodora Kripai minėjo ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Ilgiausių jiems me
tų!

— Gegužės 23 d. netikėta 
puota pagerbti Motiejus ir 
Agnieška žilioniai, sulaukę 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties. Sveikintojų tarpe 
buvo prel. J. Ambotas, kun. 
J. Kripas, kun. J. Vilčiaus- 
kas, muz. J. Balsis, Lebec- 
kienė, Čebatorienė, Alubaus- 
kienė ir kiti.

— Gegužės 30 d. 5 vai. vak. 
par. salėje Manchesterio jau-

Marianapolis

ir kaimynus pasinaudo-įklauso tikrai didi garbė už- 
jų pasišventimą.

Č1m.k3

ti proga Dievo malonėms lai
mėti.

Paterson, N. J
Staniulis — leitenantas

Iš Camp Gordon, Ga., pra
nešta, kad antrasis leitenan
tas Edvardas A. Staniulis 
šiomis dienomis pakeltas pir
muoju leitenantu. Jis dirba 
26 pėstininkų divizijos viešų
jų santykių skyriuje.

Edv. A. Staniulis įstojo 
kariuomenėn 1942 m. birželio 
4 d. Prieš išeidamas kariuo
menėn buvo Patersono „Eve
ning News” reporteriu. Visa
da buvo veiklus lietuvių or
ganizacijose, kaip L. Vyčiuo
se ir kitose.

Leit. Staniulio tėvai yra 
„Amerikos” skaitytojai.

Kariuomenėje Edv. A. Sta
niulis jau pasiekė reikšmin- 
ko įvertinimo, per trumpą 
laiką pasiekdamas pirmo lei
tenanto laipsnio. Jis buvo 
vienas pirmųjų savanorių 
kandidatų į karininkus. Kari
ninkų mokyklą Edvardas bai 
gė Fort Benning, Georgia.

Linkime leitenantui labai 
sėkmingos karo tarnybos.

RAMSEY, N. J.

Don Bosco Institutas
Šv. Kun. J. Bosco Institu

te, Ramsey, N. J. gegužės 31 
d., Decoration Day, tėvai Sa
leziečiai rengia dideles meti
nes iškilmes Panelės Šven
čiausios, Krikščionių Pagel- 
bos garbei.

Pamaldų tvarka yra sekan 
ti:

Šv. Mišios Instituto Koply
čioje nuo 6 vai. iki 10 vai. 
kas valandą. Ir tuo pat laiku 
prasidės išpažinčių klausy
mas ir kas penkiolika minu
čių dalijama šv. Komunija. 
Po paskutinių šv. Mišių pra
sidės iškilminga procesija į 
įkalną ir ten miške, ramioj,

^_Serž. Juozas Yuknelis vie- gražioj vietoj, prie Panelės 
šejo 10 dienų pas savo moti--švč. Krikščionių Pagelbos al-

Viešėjo

bažnyčios durų prašys aukų nimas> jono Bako vadovybė-

Connecticut apylinkės var
gonininkų susirinkime daly
vavo ir A. Stanišauskas. Nu
tarta ateinantį sezoną pasi
mainyti vaidinimais A. Sta
nišauskas jau pradės rinkti 
vaidintojus ir solistus, kurie 
galės per vasarą veikalą iš
mokti ir tuoj aus rudens 
pradžioje vaidinti keliose vie
tose. Čia vaidintojų ir dai
nininkų netrūksta; turime 
net gerą šokėją.

Turiu visiems patarimą: 
kurie skaitote „Ameriką”, 
tai nepraleiskite K. J. Pruns- 
kio straipsnių. Tai vieni gra
žiausių raštų iš Lietuvos pra
eities.

serys yra grįžusios iš Japo
nijos, kur buvo patekusios 
nelaisvėn.

Valdžios ligoninėje yra a- 
pie 16 lietuvių beturčių. Ne
seniai j on pateko J. Mažei
ka. Jis turėjo pinigų, bet 
gyveno tokioje aplinkumoje, 
kad greitai pranyko 3,000 
dol. Kai užbaigė pinigus ir 
nustojo sveikatos, jį atidavė 
našlės sesers globai, bet ji 
negalėjo jo išlaikyti. Tad 
dabar valdžios pašalpos pa
reigūnų žinion pateko.

J.

Hartford, Conn

K.

— Parapijos piknikas bus 
birželio 27 d. Lighthouse 
Grove, Glastonbury. Komi-

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

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDE, 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 pridės dar 50 centų 
gaus didelį spalvotą Jėzaus Širdies paveikslą.

Užsakymams adresas:

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

Motinų Dienos proga šv. 
Kazimiero parapijos, Wor
cester, Mass., Socialinis Klu
bas surengė Marianapolio 
Kolegijos naudai šaunią lai
mėjimų pramogą. Pelno Ko
legijai susidarė $100.00. Už 
visa tai Marianapolio vado
vybė yra giliai dėkinga kleb. 
kun. A. Petraičiui dėl jo vi
sokeriopos paramos, gero
sioms pramogos rengėjoms 
ir įvykdytojoms, visiems mū
sų brangiems prieteliams ir 
rėmėjams.

Šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester, Mass., Marijonų 
Rėmėjų 12 kuopos rūpesčiu, 
gegužės 16 d. parapijos salė
je buvo rodoma Marianapo- 
ly įvykusių didelių iškilmių 
filmos, kurias rodė ir gyvai 
aiškino Marianapolio vyres
nysis, kun. A. Morkūnas, M.I. 
C. Ta proga buvo surinkta 

...... —

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laldotuvių Direktorius
(Priefi pat ApreiSkimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krlkStynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

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 
(Šulinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



KUNIGAI K. PAULONIS IR P. LEKEŠIS
MINI 15 METŲ SUKAKTĮ

Š. m. birželio 2 d. sukanka 
lygiai 15 metų, kai kunigys
tėn įšventinti kun. Kazimie
ras E. Paulonis ir kun. Pijus 
Lekešis. Juodu abu įšventin
ti 1928 m. birželio 2 d. šv. 
Juozapo katedroje, Buffalo, 
N. Y.

Abu kunigai sukaktuvinin
kai yra veikę ir dabar vei
kia ir plačiame visuomeninia
me darbe. Kun. K. Paulonis 
yra buvęs Kunigų Vienybės 
centro sekretorium. Kun. P. 
Lekešis jau kelinti metai yra 
moksleiviams šelpti „Moti
nėlės” draugijos sekretorium.

Kun. K. Paulonis savo su
kaktį atžymės gegužės 31 d., 
pirmadienį, 10 vai. ryte, iš
kilmingomis šv. mišiomis 
šv. Jurgio par. bažnyčioje. 
Mišiose jam asistuos kun. P. 
Lekešis ir kun. J. Aleksiūnas. 
Pamokslą pasakys kun. J. 
Kripas.

Kun. P. Lekešis savo su
kaktį paminės iškilmingomis 
mišiomis birželio 3 d. 8 vai. 
ryte Maspetho par. bažnyčio
je. Birželio 6 d. 6 vai. vak. 
par. salėje įvyks pagerbimo 
vakarienė, kurią ruošia Ma
spetho parapijos draugijos.

Statulai vainiką uždėjus, 
visos užgiedojo giesmę „Šioj 
Dienoj.” čia pat ir atkalbėtas 
pasiaukojimo aktas.

Pamokslą pasakė kun. V. 
Pinkus, šv. Jurgio par. Soda- 
licijos direktorius. Pamoksli
ninkas iškėlė Marijos nuopel
nus moterims. Gražiais pa
vyzdžiais pamokė, kaip kata
likė moteris privalo sekti 
Mariją.

Palaiminimą švč. Sakra
mentu davė kun. K. E. Pau
lonis, asistuojant kun. Su
therland ir kun. A. Masaičiui. 
Prie Švenčiausiojo atkalbėta 
malda už kariaujančius. Po 
Palaiminimo atgiedota gies
mė: „O Marija, Būk Vado
ve.”

Arbatėlė.

LIETUVIŲ DIENA BUS VĖLIAU
Per 13 metų New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena bu- 

liepos 4 d., vis toje pačioje vietoje — Klasčiaus parkevo
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.

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Apreiškimo 
Parapija

ĮSPŪDINGA SODALIEČIŲ ŠVENTĖ
Per dvejis metus laukta 

Panelės Švenčiausios Soda- 
licijos . konferencija galop 
įvyko gegužės 23 d. Atsimai
nymo V. J. parapijoje, Mas- 
pethe.

te, šv. Onos par. — Anelė An
drews, šv. Mykolo par. —Je
an Rogers, Sopulingosios P. 
Šv. par. — Anne Peters ir 
šv. Petro ir Povylo — Fran
ces Balandis.

Gegužės - May 28 d

Brooklyno Lietuviai Gydytoja 
___________ —_______ __ 1

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

1
TeL EVergreen 8-Ml

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

Šventadieniais susitari

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

TeL EVergreen 7 - 684 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždary

.iriai. Wa- 
Tarybos 
birželio

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Pakvies- 
>cių, ruo-

AMERIKOS LIETU 
LIKŲ,VISUOMET 
KULTŪRINIO G5 

SAVAITRA1

EINA KAS PENI

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

LIETUVOJ
RIE

-jkmti ju- 
į lietuvių

ažsimoji-

Pasitaikė saulėta, šilta die
nelė. Iš aštuonių lietuviškų 
apylinkės parapijų suvažia
vo atstovės antrą valandą po 
pietų. Užsiregistravo 130 at
stovių iš šių parapijų: Atsi
mainymo Maspethe, Šv. Jur
gio ir Angelų Karalienės 
Brooklyne, Šv. Onos Jersey 
City, Šv. Mykolo Bayonne, 
šv. Petro ir Povilo Elizabethe 
ir Sopulingosios Pan. švenč. 
Harrisone. Visoms buvo pri
segti ženkleliai. Visos nešio
jo užsikabinusios medalikė- 
lius. Dauguma turėjo savo 
uniformas — mėlynas kepu
raites ir apsiaustus. Prieš a- 
tidarymą sodalietės susipa
žino ir šnekučiavosi. Kartu 
užsiregistravo ir keturiolika 
seselių pranciškiečių iš Pitts- 
burgho, Elibazetho, Kearny 
ir vietinės.

Posėdis
-' r<^ČTŽIaWs salė buvo" tin" 
karnai išpuošta, su šūkiais, 
vėliavomis ir gėlėmis. Stalai 
pasieniais' užkandžiams pa
ruošti. Vidury susėdusios so
dalietės pilnai perpildė sa
lę.

Lygiai 2:30 vai. p.p. prasi
dėjo konferencija, kurią 
atidarė vietinių sodaliečių 
seimininkė -— Jozefą Zam- 
brauskaitė, pakviesdama vie
tos kleboną kun. Joną Balkū- 
ną sukalbėti maldą. Po mal
dos atstovės atgiedojo Ame
rikos ir Sodalicijos himnus.

iPrmuoju konferencijos re
ferentu buvo kun. A. J. Ma- 
saitis, Angelų Karalienės 
par. Sodaliečių Dv. Vadas. 
Referatas apibudino Sodali
cijos tikslą, veikimo būdą ir 
priemones. Kun. A. J. Ma- 
saitis, ką tik prieš keletą sa
vaičių įšventintas kunigas, 
pasirodė gabiu kalbėtoju ir 
nuoširdžiu sodalicijos rėmė
ju. Savo kalboje iškėlė orga
nizacijos idealus ir Marijos 
garbinimo svarbą.

Po kalbos sekė šv. Jurgio 
par. sodaliečių skičas „Kodėl 
Marija?” Skičas pamokė, ko
dėl mergaitės privalo pri
klausyti prie sodalicijos. Jis 
buvo sumaniai perstatytas.

Toliau sekė parapijų so- 
dalicijų raportai: Atsimai
nymo V. J. par. — J. Zam
brauskaitė, Šv. Jurgio par.— 
S. Jankauskaitė, Angelų Ka
ralienės — Em. Astrauskai-

Seselė M. Ursula, O.S.F. 
labai plačiai išaiškino soda
liečių vaidmenį parapijoje. 
Iškėlė Katalikų Akcijos svar
bą ir sodalicijos dalyvumą 
joje. Referato praktiškos 
mintys ir aktualūs klausi
mai davė konferencijai vi
suomeninio pobūdžio spalvą.

Atsimainymo V. J. Soda
liečių skičas „Review of 
1894” linksmai nuteikė visus 
dalyvius. Atstovės turėjo iš
dalintus lapelius su progra
ma ir dainų bei giesmių tek
stu. Čia visos paadinavo ke
letą „pep songs.”

Prieš konfeerncijos užbai
gą susirinkimas nutarė tu
rėti kasmet panašias konfe
rencijos ir kitiems metams 
pasiirnko šv. Jurgio parapiją 
C. Brooklyne. Nutarimas bu
vo tik rekomendacijos for
moje, prašant kun. klebonų 
•konferenciją ruošti' 194'4 
gegužės mėn. šv. Jurgio pa
rapijoje.

Baigiant dar trumpai kal
bėjo kun. Jonas Balkūnas ir 
Brooklyno vyskupijos Soda- 
licijų direktorius kun. Su
therland. Kun. J. Balkūnas 
ragino sodalietes lietuvaites 
melstis prie Marijos už taiką, 
ypač už grąžinimą ramybės 
ir laisvės Lietuvai,. Kun. 
Sutherland pabrėžė reikalą 
katalikiškam jaunimui tiky
biniai įsisamoninti.

Konferencija baigėsi 4:35 
vai. p.p. su malda, kurią at
kalbėjo kun. Jonas Kartavi- 
čius
Procesija ir vainikavimas.
Lygiai 5 vai. išsirikiavo vi

si dalyviai procesijai. Alto
riaus vaikai, kryžiaus vedi
ni, nuo salės durų gatvėmis 
pradėjo procesiją. Būrys jau- 
namečių sodaliečių taipgi 
prisidėjo prie Panelės Šven
čiausios Statulos vainikavi
mo apeigų. Procesija išsitie
sė per pora blokų: Altoriaus 
vaikai, sodalietės, keturioli
ka seselių ir aštuoni kuni
gai. Jos. Zambrauskaitė ir 
palydovės buvo pasipuošę 
vainikavimo apeigoms. Įė
jus bažnyčion dalyvės ir visi 
žmonės užgiedojo Laureta- 
nišką Litaniją. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių; papuošti 
altoriai, degančios žvakės, 
procesija sukėlė visuose 
šventės nuotaiką.

Parapijos salėje 6 vai. vak. 
delegatės priimtos arbatėle. 
Dalyvavo visos sodalietės ir 
visi kunigai. Kalbas pasakė 
kunigai: P. A. Lekešis, K. E. 
Paulonis, J. Kartavičius, J. 
Aleksiūnas ir V. Pinkus. Pa
sveikino dalyves dar iš Eli
zabeth ir Apreiškimo par. 
(Brooklyne) sodalietė Mary 
Yusko. Visiems-padėkojo p- 
lė Zambrauskaitė.

Buvo dar pastatyti du ški
cai: Angelų Karalienės so
dalietės: „Boosting the U- 
nion” ir Atsimainymo V. J. 
sodalietės — „Pantomimas”. 
Abu klausytojus palinskmi- 
no. Su dainomis ir žaidimais 
taip ir baigėsi ši sodaliečių 
šventė.

Visos skirstėsi džiaug- 
damosios pasisekusia konfe
rencija ir pasiryžimu glau
džiau dirbti Marijos garbei 
ir Sodalicijos gerui. Daugiau 
tokių konferencijų!

Buvusi.

218 E. 122

karių iškil-
Apreiškimo

PAVASARINIS BALIUS
RENGIA ŠVENTO VARDO DRAUGIJA

Penktadienį, GEGUŽES - MAY 28,1943
Angely Karalienes Parap. Salėje

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.

Maspetho Žinios
Perkeltas kitur

Karys Konstantinas Pet
rulis iš Washington valst. 
perkeltas Kalifornijon. Sėk- 
mingai baigė lavinimo kursą 
ir dabar dirba kariuomenės 
raštinėje. Naujomis pareigo
mis labai patenkintas. 
Džiaugiasi, kad kas savaitė jį 
lanko „Amerika” ir „Tab
let.”

Atvyks į namus
Viktorijai Vyšniauskienei 

karo departamentas prane
šė, neseniai sužeistas Petras 
še, kad jos sūnus Petras Tau
ras, neseniai sužeistas Aus
tralijoj, netrukus parvyks į 
namus

Vestuvės
Geg. 23 d. kun. P. Lekešis 

sutuokė Leną Navickaitę su 
lakūnu Julium Baranausku. 
Vestuvių puota įvyko Navic
kų salėje. Buvo daug svečių.

Pamergėmis buvo Rita 
Navickaitė, Adelia Tuskaitė 
ir Lucille Navickaitė; pabro
liais — Jonas Punzevičius, 
Mart Quick ir R. Lockwood.

• Pranas Blozis, karys, ki
lęs iš New Yorko, žuvo Afri
kos fronte. Jo sesuo, Mary 
Azostak, gyvena 
Street.

• 500 lietuvių 
mingai pagerbti
par. bažnyčioje gegužės 26 d. 
Tiek jaunų vyrų iš šios para
pijos išėjo kariuomenėn. A- 
pie šias iškilmes plačiau ki
tame numeryje.

• Kun. Jonas Balkūnas ge
gužes 26 d. buvo išvykęs į 
Wilkes Barre, kur įvyko Ku
nigų Vienybės centro posėdis.
• Jonas Jakaitis su žmona 
„Amerikos” koncerte daly- 
„Amerikos” koncerte negalė
jo būti, bet jo fondan paauko 
jo $1.00. Neseniai juodu Am. 
Raud. Kryžiui paaukojo $25.
• Petras Venslauskas išėjo 
kariuomenėn; lanko karo po
licijos mokyklą. Jo žmona 
Albina (Ambraziejūtė) iš 
Washington© grįžo į New 
Yorką.
° Apylinkės Sodai iečių 
šventė Maspethe gegužės 23 
d. praėjo gražiausiu pasise
kimu. Kitas apylinkės susi
rinkimas bus 1944 m. šv. Jur
gio parapijoje.

• Jurgis Vitkevičius, ser
žantas, yra patekęs į japonų 
nelaisvę,Elizabeth,.

Sąjungiečių veikla
Gegužės 19 d. įvyko Mote

rų S-gos 29 kuopos susirinki
mas, kuriam vadovavo pirm. 
O. Dobrovolskienė. Pranešta, 
kad nuo Motinos Dienos pus
ryčių liko $16.62. Pusryčiams . 
valgius paaukojo viena geros 
širdies narė.

Jei parapijoje atsidarytų 
Raudonojo Kryžiaus viene
tas, tai pasižadėta jį remti 
ir jame dalyvauti. Jei l\us ga
lima, bus rengiamas išvažia
vimas į Forest parką. Komi- 
sijon išrinkta Neverauskie- 
nė, Stučienė, Subatienė. Įsto
jo dvi naujos narės — Teofi
lė Stučienė ir A. Trainienė. 
Užprašytos mišios už a. a. 
Pr. Barbšio, sąjungietės vy
ro, vėlę.

Žaidimų vakaras.
Birželio 4 d. 8 vai. vak. 

Apreiškimo par. salėje bus 
kauliukų žaidimo vakaras. 
Rengia sąjungietės. Bus 
tingų dovanų, gardžių 
kandžių. Bilietai tik po 
Visus kviečia rengėjos.

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias paalrin
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, J

Tel.

„kable- 
į „Herald 

gegu- 
: labai tiu
lį parašė 

;js Širvy-

FEDERACIJOS NARIAMS

Paskutiniame Federacijos 
apskrities susirinkime nu
tarta susirinkimus turėti kas 
trys mėnesiai. Sekantis su
sirinkimas tad bus gegužės 
28 d., penktadienį, 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje.

KOPERNIKO SUKAKTIS

Šv. Jurgio Parapija
Jaunų Moterų parengimas

Gegužės 29 d. 7:30 vai. va
kare Jaunų Moterų dr-ja ren
gia žaidimų vakarą. Jos pa
rengimai visuomet įdomūs. 
Tad vertėtų skaitlingai į jį 
atsilankyti. Šios rūšies pa
rengimuos jos visuomet duo
da visiems dykai užkandį.

Smagi pramoga
Gyvojo ir Amžinojo Ro

žančiaus dr-jos sekmadienį,

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.

ver- 
už- 

40c.

IŠ BUVUSIO KONCERTO

Gegužės 23 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko komp. Vyt. 
Bacevičiaus, koncertasr-toi,. 
ruošė New Yorko Lietuvių ! 
Tarybos išrinkta komisija 
(J. V. Stilsonas, A. Strimai
tis). Programą išpildyti pa
gelbėjo dainininkė Aid. Gri- 
gonytė — Larlee.

Vyt. Bacevičius išpildė Šo
peno, Skriabino, Čiurlionies, 
Debusey, savo ir kitų kūri
nius. Publika jo skambinimą 
sutiko labai šiltai. Visi stebė
josi pianisto aukšta techni
ka.

Aid. Grigonytė — Larlee 
nuoširdžiai padainavo Sarpa- 
liaus, Aleksio, čerienės, Bi- 

____ ; ___ _____ zet, Borgermanno, Laumens- 
jama, kad į šį balių susirinks kienės, Vanagaičio ir šim- 
daug apylinkės lietuvių. Lau- kaus dainas, 
kiama ypač šv. Vardo drau
gijos vyrų iš Apreiškimo, Šv. 
Jurgio, V. J. Atsimainymo 
(Maspeth) ir Aušros Vartų 
(New York) parapijų.

Mūsų vyrai yra gerai pasi
rengę visus svečius sutikti ir 
pavaišinti, nepaisant šiuo me 
tu veikiančios „point” siste
mos. 

Visi maloniai kviečiami 
ateiti šį penktadienį 8 vai. 
vakare į parapijos salę ir 
praleisti smagiai laiką. Bus 
ir šokių. Bilietai tik 35c.

Gegužės 24 d. sukako ly
giai 400 metų, kai mirė Nika- 
lojus Kopernikas, įžymusis 
astronomas, pakeitęs dan
gaus kūnų mokslų sistemą. 
Jis buvo lenkas, todėl šiai su
kakčiai atžymėti Amerikos 
lenkai buvo sudarę visoje ša
lyje platų minėjimo komite
tą. Įtraukta labai daug mok- 
■giiainkų

įisi negir- 
asme

nuoti 
:-ji didelės 
įtaėjaga- 
, galėtume 
jd! Bet ne 
kreipia dė-

Iš Londono pr; 
kad Lietuvos vy 
vieningai, pareiš 
vokiečių okupaci 
sybei Lietuvoje.1 
reiškime reikalai) 
gurno ir primena 
kiečių okupacinė 
nelaiko savo pas 
sąmoningai lai 
įgimtas teises. 
Vyskupai protes 
bažnytinės nuos 
dojimą kariškiei 
reikalauja grąž 
tas bažnyčių br; 
bažnytinių ape 
Proteste pasmer

VOKIEČIA

nrodo, kad 
sjodraugiš- 
a jos žmo- 
ciekada ne- 

■ Jis teisin
ius” 1940 

s as ji| pasek
usiems ži

ojos impe- 
M AISTO KORTE] • * B^°S

tų sukakties minėjin 
nius.

Visi nariai turėtų d 
ti. Visi ne tik savo 

čius užsimokėkime,
draugijos reikalų tv 
domėkimės. Kiekvien 
pareiga dalyvauti šiai 
rinkime, kurs labai

Draugijos m

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.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos pava
sarinis balius įvyksta šį pen
ktadienį, gegužės 28 d. Spė-

Raudonojo Kryžiaus lietu
vių skyrius antradienių va
karais dirba bandažus ka
riuomenei. Moterys ir mer
gaitės, turinčios laiko, ateiki
te į parap. salę 8 vai. vak. 
ir pagelbėkite laimėti karą.

Mūsų parapijos švento Var 
do draugijos vyrai jau rengia 
si prie didžiulio Brooklyno 
vyskupijos šv. Vardo drau
gijų suvažiavimo, kuris į- 
vyks birželio 6 d. Ebetts 
Field, Brooklyne. Smulkme
nų bus pranešta kitame „A- 
merikos” numeryje.

60 METŲ

60

Karo Racionavimo 
tės nr. 2 raudoni žen 
sai, sviestui, riebalam 
riui galioja: E, F, S, 
geri iki šio mėnesio 
gos; J. ženklas bus g 
są birž'elio mėn.; K, L 
N žeiAlai tinka birža?' ,• •’‘Ė jam ko-XLesi11' , ■ —

Londono „Tii 
bal. 14 d. įdėjo 
respondento p 
Stockholmo:

„Nuo to laik 
tija atnaujino 
suteikti Balti j o 
tam tikrą saika 
tonomijos, Lieti 
ta pirmenybė „ 
kos” įvedime”.

Toliau laikra 
jau minėtą lieti 
ciją Vilniuje. ' 
LKFSB iš save 
respondento oi 

1 tokį pranešimą

užsienio 
zbuvo Aus- 
i velionies
j Jis nore-1 „Dėl įvykusi
pSovie-

Imlu šnekė-
Cham-

jos pasidarė d 
mų, nes negali: 
noti. Dalyvav

T. P.
DĖKOJA UŽ KONCERTĄ

Tariu nuoširdžią padėką 
už gražų ir pasekmingą su
rengimą koncerto New Yor
ko Lietuvių Tarybai ir jos 
pirmininkui kun. Pakalniui 
bei koncerto komitetui: Stri
maičiui, Stilsonui, Tysliavai; 
spaudai: ,Amerikai,” „Vieny
bei”, „Naujajai Gadynei” ir 
„Tėvynei”; radijo vedėjams: 
Valaičiui, Ginkui ir Pociui; 
kunigams: Balkūnui, Alek
siumi! ir Pauloniui už kon
certo rėmimą; bilietų platin
tojoms ir paltintojams; taip 
pat visiems tiems, kurie bet 
kuriuo būdu prisidėjo prie 
šio koncerto ruošimo; talen
tingai, simpatiškai ir taip 
maloniu balsu apdovanotai, 
gražios ateities dainininkei 
poniai Aldonai Grigonytei 
Larlee už dalyvavimą kon
certe ir pagaliau gerb. publi
kai už gausų atsilankymą 
mano koneertan.

Prof. Vyt. Bacevičius.

New”? o?Ke’ K8$£rnik’o"su- 
kakties minėjimo iškilmės 
suruoštos gegužės 24 d. va
kare Carnegie salėje. Jas a- 
tidarė prof. H. N. MacCra- 
cken, Vassar kolegijos prezi
dentas. Programai vadovavo 
Dr. Harlow Shapley, Ameri
kos Meno ir Mokslo Akade
mijos pirmininkas, Harvardo 
universiteto profesorius. Sa
vo sveikinimus atsiuntė pre
zidentas Roosevelt, Lenkijos 
prez. Raczkievicz, viceprez. 
Wallace ir visa eilė kitų įžy
mybių. Amerikos astronomų 
vardu sveikino prof. Joel 
Stebbins. Katalikų mokslinin 
kų vardu kalbėjo kun. prof. 
Michael J. Ahern, S. J. iš 
Weston, Mass. Apie Koperni
ko laikus Lenkijoje kalbėjo 
prof. Oscar Halecki, lenkų 
Meno ir Mokslo Instituto di
rektorius.

Minėjimo iškilmių dalyvių 
tarpe buvo ir būrys lietuvių.

Mėlynieji G, H ir J 
mi iki birželio 7 d. K 
tinkami nuo gegužės 
liepos 7 d.

ausėčičeri- 
. reikalingas

2 taip atsa-

(pfof. Biržiški 
liūno, gen. Nov 
Ramanausko) 
nutarimai: ai

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

NAMŲ FRONTO 
VAJUS

Gegužės 24 d. sukako 
metų, kai atidarytas Brook
lyno tiltas. Ta proga miesto 
rotušėje įvyko atitinkamas 
paminėjimas.

Birželio 2 d. New Yorke 
bus pradėtas naujas vajus ci- 
vilės apsaugos savanoriams 
gauti. Jam vadovauja „Civi
lian Defense Volunteer Offi
ce”. Reikalingi oro apsaugos 
sargai ir kiti savanoriai.

PARDUODA 0amalą...
5 namai, labai pigiai ir -’anglai tik- 
Gražiose ir patogiose vie 
ti parkų, krautuvių ir „s 
stočių. Į

Kas nori pigiai įsigy 
nuosavybę, patartina ne 
geros progos šiam pirk'

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

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

Trečiadienį, birželio 2 d., 
7:30 vai. vak., piliečių klubo 
salėje, Union Avė., įvyks šv. 
Jurgio dr-jos svarbus prieš- 
pusmetinis susirinkimas. Bus 
renkama dalis valdybos — 
vicepirmininkas, protokolų 
sekretorius, knygų peržiūrė
tojas ir vienas maršalka. Gal 
bus pranešta ir apie 50 me-

Parduoda Namus

Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896
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Saugok Savo i
Teikiamas geriausias: 
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AKINIAI prieinamiau 
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pasi- 
^,’etke- 
Įešino. Jie 
ispanimą

' Aleksan-
; Steponas
Kutavičius

Washington, 
pagaliau priėn 
mų mokesčių 
gal kurį nuo 
siems algų gai 
skaitoma 20 i 
birželio 15 d. 
savo mokesčiu: 
metų pradžioje 
vo mokesčius 
trys mėnesiai.

Pagal naują 
mokesčių bus 
siems tiems, k 
tus reikėjo mo 
daugiau; kam 
ti 50 dol., tie 
džiami nuo m

KARO
frisada bu- 
p Vokiečių 
p nebuvo 
hi jį išga-

Lietuviška F““’
I Menuose, 

ALUDEI taniai badu 
w Buvo 

povėse kris 
k Apskri- 
piien badu

KARŠTI UŽKANDŽJ 
KASDIEN

Patogi vieta užėjim 
su MOTERIMS j 

RHEINGOLD Extra Dry: 
— Didelis pasirinkimas vi 

gCrimų

Juozas Žeidi
411 GRAND STRE1

BROOKLYN, N. Y. |
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