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iniam kare, galimas 
dar reikės laukti ke- 
ėtus, ligi ši žmonijos 
lusis niokojus pasau~

aip prezidentas Roo- 
šiemet yra pasakęs, 
idėjo „galo pradžia” 
i kare.
sn Jungtinės Tautos 

|ia naujų pergalių 
SALDAINIU P.įU eš japonus, tiek Eu- 

■ Vokiečiai ir japonai 
rgiuoja, bet bėga at- 
jau nėra ta „viešpa-

lel. EVergreen 4 - 7142

GERIAUSIOS
Lengvi Užkandžiai, Kava, Afaį;

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE * m**** r

AISKRYMAS gamintas namie 15 geriau' į” kuri prieš ketve- 
bausiu bravoru, per kelio]ika die.

Juozas Ginhi
195 Grand Street,

ŽUVO J. PAVILONIS

laivyno departamentas 
lesa, kad liepos mėnesį 
įsių prekybos laivyno ju
okų tarpe yra Jonas Pa- 
ois, gyvenęs 25 South St., 
r Yorke.
acifiko fronte sužeistųjų 
>e yra William S. Toma
is, kurio tėvai gyvena Ha- 
Iville, Conn.

iiuždė Lenkiją, arba 
kaip ugnis, išsiplėtė 
i. „Viešpačių rasė” 
aprastais, nuveikia- 
mirtingais žmonėmis 

PU; ršta jie krisdami kaip 
udenį.
tarpu laisvės ištroš- 

burgorj aulis laukia, kada jie 
ko igniuš. Galimas daik-

.lemiamas smūgis jau 
toli iiek Europoje, 

Pacifike.
gi kol pergalė nušvies 
ris, dar daug kraujo ir 
utekės.

Iš Europos neseniai gauta 
žinių, kad vokiečiai Lietuvo
je vis labiau šėlsta ir perse
kioja žmones, ypač inteligen
tus.

Po nepasisekusios legijonų 
akcijos šį pavasarį vokiečiai 
nutarė atkeršyti lietuviams 
ir savo kerštą dar tebevykdo. 
Esamomis žiniomis, vokiečiai 
nusistatė išnaikinti 20,000 
lietuvių inteligentų. Įvykdy
ta daug naujų suėmimų, o kas 
spėjo, ištrūkę slapstosi.

Iš tų besislapstančiųjų vo
kiečiai ieško J. Ambrazevi
čiaus, kuris 1941 metais 
trumpą laiką stovėjo Lietu
vos vyriausybės priešakyje.

Vokiečiai griebėsi naujų

YKO PITTSBURGHAN

m. Jonas Balkūnas rugp. 
. vakare, tuojau po Kimi- 
Tienybės seimo, išvyko į 
sburgą, kur rugpiūčio 15 
adovaus naujų seselių 
ciškiečių įvilktuvių a- 
oms.

LSPETHO DRAUGIU
IŠRINKO ATSTOVI

naujas^ 
kapas &

vyskup:- 
nados n

Berlynas Paverstas Griuvėsiais
priemonių lietuviams nugrūs
ti į frontą. Agentūra „Ona” 
praneša, kad paskelbtas į- 
sakymas, pagal kurį visiems 
lietuviams yra privaloma ka
rinė tarnyba vokiečių armi
joje. Drauge paskelbtas įsa
kymas visoms moterims, gi
musioms tarp 1914 m. ir 1922 
metų, registruots karo dar
bams. Žiaurų savo siautimą 
Lietuvoje, ypač prieš šviesuo
menę, vokiečiai teisina taip: 
jie sako, kad liaudis einanti 
su jais, tik inteligentai prie
šinasi ir kursto plačiuosius 
sluoksnius.

Kad liaudis neina su vokie
čiais, matyti iš vieno įdomaus 
fakto. Ūkininkai stengiasi 
kuo daugiau suvalgyti, kad 
tuo būdu mėsos ir javų ne
reikėtų atiduoti vokiečiams. 
Iš to aišku, kad naciams prie
šinasi Lietuvoje ne tik švie
suomenė, bet ir visa tauta.

Tas priešinimasis nėra pa
krikęs, bet organizuotas. Yra 
susidarius ir visam Lietuvos 
išlaisvinimo darbui vadovau
ja taryba, į kurią įeina visų 
grupių žmonės ir kurios svar
biausias tikslas — iškovoti 
tėvynei laisvę.

Be kita ko, daug darbinin
kų vėl siunčiama į Vokieti
ją. Tai praneša jau minėtoji 
žinių agentūra. Patys vokie
čiai pripažįsta, kad Vokieti
joj dirba ąrti 7 milijonai sve
timšalių. Bet manoma, kad 
ten svetimšalių darbininkų 
gali būti ligi 12 milijonų. Ne
seniai vokizieir ;ng£xrp-.tė mi-

atvykimą į Vokietiją. Bet iš 
tikrųjų ten dirba daug dau
giau negu milijonas lenkų. 
Vokiečiai taip pat sakosi tu
rį. 2 milijonus rusų darbinin-

ATLANTO ČARTERIS BUS VYKDOMAS 
- PATVIRTINO PREZ. ROOSEVELT

Prezidentas Rooseveltas 
prisipažino dabar negalįs tų 
sprendimų skelbti; jie savo 
laiku bus paskelbti per Vo
kietiją, Italiją ir Japoniją, ir 
tai tokia kalba, kurią naciai 
ir japonai suprastų.

Liesdamas ateitį ir pokari
nius laikus, Rooseveltas pri
žadėjo, kad pasaulis susi
lauks „naujų ir geresnių die
nų” negu kad buvo prieš šį 
karą.

Čia prezidentas priminė ke
turias didžiąsias laisves ir

sykius buvo galingesnė už 
bet kurį ankstesnį Berlyno 
puolimą, kurių iš viso būta 
72, ir bent keturis sykius 
smarkesnė už bet kurį vokie
čių žygį ant Londono.

Buvo pastebėta didžiulių 
sprogimų Berlyno centre.

Visas žygis ant vokiečių 
sostinės buvo atliktas gero
mis oro sąlygomis, giedrią 
naktį. Vokiečiai, priešinda
miesi anglų lėktuvams, pa
siuntė į orą tiek savo lėktuvų, 
kiek dar niekados nebuvo iš
siuntę atmušti sąjungininkų 
oro žygiams. Nežiūrint to, 
jie negalėjo apginti nacių sos
tinės.

Pradedant bombarduoti 
Berlyną, smarkiai veikė 
priešlėktuvinės patrankos, 
bet vėliau jos nusilpo — ma
tyti, buvo išdaužytos ir pra- * 
retintos.

Anglų lakūnai pasakojo, 
kad jiems teko prasimušti 
bent pro 20 prožektorių juos
tų, apvestų aplinkui vokiečių 
didžiausią miestą.

Be anglų, šiame žygyje da
lyvavo dar kanadiečių lakū
nų ir keletas amerikiečių. 
Septyni kanadiečių lėktuvai 
negrįžo.

Iš viso šiame skridime da
lyvavo apie 5000 lakūnų, ku
rie per 42 minutes užvertė 
Berlyną bombomis. Manoma, 
kad lėktuvų skaičius siekė 
apie 700.

Londonas. — Didžiulis an
glų lėktuvų skaičius numetė 
apie 2000 tonų bombų ant 
Berlyno nakčia į antradienį. 
Tokio milžiniško puolimo vo
kiečių sostinė niekados nebu
vo mačiusi. Galimas daiktas, 
kad su Berlynu atsitiks tai, 
ko susilaukė Hamburgas, ku
ris buvo su žeme sulygintas.

Anglai pranešė, kad iš šio 
žygio negrįžo 58 britų lėktu
vai. Tai didžiausias lėktuvų 
skaičius, negrįžusių po skri
dimo į Europos žemyną.

Didžiulės keturių tonų bom 
bos ir begalė gaisrinių bom
bų Hitlerio sostinę pavertė 
degančiu pragaru. Grįžtą la
kūnai iš 250 mylių atstumo 
dar matė Berlyno ugnis.

Šios atakos didumas rodo, 
kad sąjungininkai pradėjo 
svarbiausią puolimą prieš vo
kiečių sostinę, kuri nuo kovo 
mėnesio neturėjo stambesnių 
puolimų iš lėktuvų.

Patys vokiečiai per savo 
radiją pripažino, kad į dide
lius Berlyno plotus nukrito 
daug sprogstamosios medžia
gos ir gaisrinių bombų.

Milžiniški anglų lėktuvai, 
kurių kiekvienas gali pakel
ti ligi aštuonių tonų bom
bų, numetę bombas, paliko 
vokiečių sostinėje gaisrus, 
nuo kurių dūmai kilo ligi 
15,000 pėdų.

Visa ataka neužėmė nė va
landos laiko, bet ji bent du

Ottava. — Prezidentas 
Rooseveltas trečiadienį savo 
kalboje prieš Kanados parla
mentą, pažymėjęs Kanados 
ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių solidarumą, nurodė, 
kad Quebeco konferencijoje 
buvo svarstyti kariniai pla
nai ir taip pat „žmonijos pa
žangos statymas”.

Paskutiniai žodžiai rodo, 
kad toj konferencijoj buvo 
aptarta ir pokariniai planai.

Toliau prezidentas pasakė, 
kad buvo tartasi, kaip pasiek
ti pergalę trumpiausiu laiku, Atlanto Čarterį. Tai pagrin- 
ir kad šiuo reikalu buvo pri
eita galutinių sprendimų.

sios leidyklos. Patys leisda
mi, mes net ir su svarbiu vei
kalu pasiliekam lokalinėse 
ribose ir tuo siaurinam jo įs
pūdį. Knyga įgyja kitokią 
reikšmę, kada ją išleidžia 
kuris garsus universitetas ar 
didelė pačių amerikiečių lei
dykla. Tada knyga garsina
ma ne mūsų pačių tarpe, bet 
visame Amerikos krašte, ir 
ji daug pldtesniems sluoks
niams esti žinoma ir prieina
ma.

Linkim „Timeless Lithua
nia” knygai rasti stambią 
amerikiečių leidyklą.

dai, kuriais naudosis visa 
žmonija — sakė Rposeveltas.

RUSAI ATSIĖMĖ CHARKOVU
tro. Buvo atkirstas vieninte
lis jų ryšis geležinkeliu su 
vokiečių kariuomenės dali
mis, kurios yra Taganroge, 
prie Azovo jūros.

Vokiečiams gresia pavo
jus, kad turės išsinešdinti iš 
visos Doneco srities, kuri 
yra turtingiausia pramonės 
atžvilgiu visoje Rusijoje.

Tik per vieną dieną rusai 
sakosi prie Charkovo suga
dinę 85 vokiečių tankus ir nu- 
mušę 134 lėktuvus.
Vokiečiai pasigyrė,Jfkrksjie

Londonas. — Charkovas 
yra iš eilės ketvirtas didžiau
sias Rusijos miestas, ligi šio 
karo buvęs svarbiausias to 
krašto pramonės centras. Dėl 
to jis buvo vadinamas „Rusi
jos Pittsburghu”.

Šią savaitę Charkovas vėl 
pateko į Sovietų rankas. 
Miestas per šį karą jau ket
virtą kartą perėjo naujiems 
šeimininkams. Šių metų pra
džioje Sovietai buvo išviję 
nacius iš Charkovo, bet ne
trukus vėl turėjo pasitr Drt i %

kiečiams ant kulnų, apie 150,- 
000 rusų kareivių įsiveržė į 
Charkovą po 17 dienų puoli
mo.

Pačioje Maskvoje šioji per
galė buvo sutikta su nepap
rastu džiaugsmu, žinia buvo 
pranešta sunkiųjų patrankų 
šūviais, ir ją paskelbė patsai 
maršalas Stalinas. Jis savo 
atsišaukime sakė, kad „bran
gusis mūsų Charkovas buvo 
išvaduotas iš. vokiečių fašis
tų niekšų jungo.”

Stalino įsakymu, Charkovo 
paėmimas buvo pasveikintas 
224 patrankų šūviais Mas
kvoje.

Vokiečiai, pabėgdami iš 
Charkovo, neteko svarbaus 
geležinkelių susisiekimo cen-

B numeryje dedame 
ikšto straipsnį „Ame- 
ietuviai Katalikai Ko- 
1 Lietuvos Nepriklau

są t®
Ogfe ipiame skaitytojų dė- 

plotasę ieną to straipsnio vie- 
aktuali ryšium su 

mtho Konferencija: 
BtųV pradžioje 
Behnviu veĄėŲy 
I duvo paskelbta pir- 
Btuvos nepriklauso- 
fleklaracija. 
likšmingas prisimini- 
fclabartinės Pittsbur- 
jerencijos atstovams: 
fina išlaikyta tradici- 
■ine mieste spręsti ir 
;| didžiulius darbus.
I — * —
tiniu metu šioje ša- 
d keletas ir lietuviškų 
Tai' „Amerikos lietu- 
;alikų darbai” (336 
Įi), J. O. Sirvydo 
jos bruožai (494 pus- 

Brall- m. Dr._K. Urbonavi- 
nyga apie kun. Joną 
: ir dar viena kita 
nė. Be to, spaudoj yra 
) P. Bučio stambus

šų teiĖ

lias; h: 
106,00(1

[aspetho parapijos drau- 
į susirinkime rugpiūčio 9 
lutarta pritarti Amerikos 
tuvių Konferencijai ir mi
sti j on savo atstovą. Mas- 
ho atstovu išrinktas muz. 
tanas Vismanas.

AUTA MAŽIAU MĖSOS

ii

Geri,® 
mai. Gd 
navimisJ

ko prašo 
riliu) ir^

Praeitą savaitę New Yor- 
miesto gyventojams mė- 

s teko dviem milijonais 
arų mažiau, nei savaitę 
ksčiau. Maisto paskirsty- 
3 vadovybė tačiau nenusi- 
ena ir sako, kad ateityje 
ėsos bus gaunama daugiau.

496G®':
TiF

ŽAIBAS NUTRENKĖ
DU SVAINIUS

iTai^

’ išj \ja.g^ailėj^ vie- fiko pakra.

Rugpiūčio 8 d. 2:30 vai. po- 
iet žaibo smūgis užmušė 
ronxe, prie Soster gatvės, 
u pasivaikščioti ėjusius as- 
lenis-Joseph Ring, 55 metų

Joseph Humble, 52; abu 
ie svainiai. Vienas jų vedėsi 
unį, kuris išliko gyvas.

Žaibo smūgis sudraskė a- 
dejų nelaimingųjų drabu- 
jus, net ir batus, bet jų kū- 
įai išliko visai nesužaloti.

Sten?

pačioje Lietuvoje 
ntas žodis yra vokie- 
niaužtas, tai džiugu 
tad šioje šalyje lietu- 
lyga pradeda bent po 
atkusti.

eito tai toli ligi tų die- 
a čia buvo spausdina- 
didžiuliai raštai, kaip 
to istorija arba Dr. 
navičiaus surinktos

SH-S!1'

DOVANOS KARIAMS

i vertus, ar negeriau 
rėjus kokį knygų lei- 
mtrą ir planą, o ne- 

I it atsitiktinėmis ir pa- 
> s pastangomis.
i iuo tarpu džiugu ma- 

.’ tas pavienes pastan-
New Yorko miesto pašto 

vadovybė prašo visus, kurių 
sūnūs ar dukterys yra Dė
dės Šamo tarnyboje užrube- 
žy, Kalėdų dovanas jau da
bar pradėti pirkti ir jiems 
siųsti, kad laiku jie galėtų 
gauti.

Zakristijonas
Skubiai reikalingas vienai 
parapijai New Yorko apylin
kėje. Kreiptis „Amerikos" 
adresu.

Ko daugiau bonų išpirk* 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsi®-

Labai svarbu būtų, kad ir 
amerikiečių periodinėje spau
doje anglų kalba dažniau bū
tų parašoma apie Lietuvą.

yra nusipelnęTT Chicag&s žur^ 
nalistas St. Pieža, dirbąs 
„Herald — American”. Jis 
atvejų atvejais yra rašęs apie 
Lietuvą, negailėdamas savo 
jėgų, nei gargiu ir įtakos 
patarnauti savo'tėvų žemei.

Ta proga pastebėtina, kad 
Amerikos laikraščiai, išeiną 
anglų kalba, neatsisako dėti 
straipsnių ar laiškų, liečian
čių Lietuvą ir ginančių jos 
reikalus. "

Būtų gera, kad šiuo Ame
rikos laikraščių palankumu 
mūsų lietuviškieji veikėjai 
dažniau pasinaudotų.

Svetimšalius darbininkus 
vokiečiai suskirstė į penkias 
grupes, kurių vienas rasiniu 
požiūriu laiko „rasiškai ly
gias,” o kitas — „rasiškai 
Žemesnes.”

Lietuviai, estai ir latviai 
laikomi vienu laipsniu žemes
niais naciškų rasės vertybių 
kopėčiose. Į tą pat grupę į- 
eina čekai, serbai ir kroatai.

Lenkai ir rusai nacių yra 
laikomi žemesnės veislės su
tvėrimais, ir jiems skiriami 
sunkiausi darbai.

kad iš visų šiame 
rašančiųjų jis dau-

Ambas. Litvinovas
Atšauktas

Naciai Stiprina 
Vidaus Vietas

Negalim pamiršti vieno ne
nuilstamo darbininko, atsi
davusi© visomis jėgomis lie
tuviškajai spaudai šioje ša
lyje.

Turime galvoje kun. J. 
Prunskį. Vargiai suklysime 
pasakę, 
krašte
giausia padeda lietuviškajai 
spaudai. Retą dieną laikraš
čiuose nematai jo straipsnių 
ir informacijų, dažniausiai 
pažymėtų Katalikų Spaudos 
Biuro inicialais.

Drauge džiugu, kad skai7 
tančioji visuomenė nuošir
džiai laukia kun. J. Pruns
kio straipsnių: jie lengvi, vi
siems suprantami, aktualūs 
ir tiekią pirmaeilės informa
cijos.

Ką tik išėjęs naujas „Li
thuanian Bulletin” turi labai 
vertingą prof. K. Pakšto 
straipsnį „Barbarians storm 
in Lithuania”. Straipsnyje 
nušviečiama žiauri nacių o- 
kupacija Lietuvoje ir dabar 
visu žvėriškumu ten siaučią 
persekiojimai.

Toks straipsnis savo rim
tumu ir giliu nuoširdumu tik
rai būtų vertingas įsidėti 
kiekvieno laikraščio ir žurna
lo lapuose šiame krašte ir 
svetur.

Lietuviškajai visuomenei 
tenka pareiga visomis jėgo- 

etuviai, bet amerikie- mis paremti „Lithuanian Bul-

— •’* —
iama, kad lietuvių 
irinkta daug aukų iš
orėm o knygai „Time- 
įhuania”.
:rųjų gera, kad pasi- 
)ent vienas stambes- 
:alas anglų kalba apie 

apskritai — tokių 
reikėtų daug ir įvai- 
lusimais, susijusiais 

č uvos gyvenimu tiek 
r b tiek dabarties die-

nums rodos, kad to- 
ygas turėtų leisti ne

klos — ir tai didžio-

■ ••SgTjĮĮ*"

letin”.

Washingtonas.—Sovietų vy
riausybė paskelbė, kad ligšio
linis Sovietų ambasadorius 
J. A. Valstybėms Litvinovas 
jau negrįš į Ameriką ir kad 
nauju ambasadorium skiria
mas Gramyko.

Litvinovas jau nuo gegužės 
mėnesio buvo Maskvoje.

Ši žinia sukėlė didžiausio 
susidomėjimo pasaulio sosti
nėse. Litvinovas tam tikra 
prasme yra simbolinis Sovie
tų diplomatas: jo atšaukimas 
praeity paprastai būdavo su
sijęs su stambiais posūkiais 
Sovietų tarptautinėje politi
koje. Ryšium su tuo esama 
spėjimų, kad Sovietai galį 
net daryti atskirą taiką su 
vokiečiais.

Tuo tarpu sunku numatyti, 
kas slepiasi po šiuo diploma
tiniu pakeitimu, ir sunku be
tikėti, kad tarp vokiečių ir 
rusų būtų padaryta taika: 
rusai gerai atsimena, kuo bai
gėsi jų sutartis, 1939 metais 
sudaryta su vokiečiais, — ta 
sutartis nesutrukdė naciams 
užpulti 1941 metais Sovietus.

Londonas. — Heinrich 
Himmleris, vokiečių Gestapo 
viršininkas, paskirtas vokie
čių vidaus reikalų ministe- 
riu vietoje Fricko, kuris siun
čiamas į Čekoslovakiją „pro
tektoriaus” pareigoms.

Ligi šiolei Himmleris buvo 
baisiojo Gestapo galva, ir 
jos savo rankose laikė dau
gybės milijonų žmonių gyvy
bę. Jis išžudė milijonus žydų 
Europoje,daugel lenkų ir ki
tų tautų gyventojų.

Dabar Himmlerio valdžia 
dar padidinama. Iš vienos pu
sės tai gali rodyti, kad pa
čiame Vokietijos krašte ga
lima laukti didesnių nepasi
tenkinimų ir didesnės pries
paudos. Antra vertus, Him
mlerio paaukštinimas yra lyg 
mirties vėliava daugeliui 
žmonių visuose kraštuose, 
kurie yra vokiečių rankose.

Neseniai Himmleris lankėsi 
Lietuvoje. Po jo apsilanky
mo visoje Lietuvoje prasidė
jo žiauriausias nacių teroras.

Kur tik Himmleris pasiro
dydavo, visiems prasidėda
vo didesnė priespauda.

kingai, pagal iš anksto numa
tytą planą, palikdami miestą 
griuvėsių krūva.

Charkovas yra sovietų 
stambiausias laimėjimas šios 
vasaros kovose. Vokiečiai 
yra skaudžai nukentėję tose 
kovose. Rusų pranešimu, nuo 
šių metų liepos 5 dienos na
ciai yra netekę vieno milijono 
kareivių, kurie buvo užmušti 
arba sužeisti. Rusai neprane
šė, kiek jie patys turėjo nuos
tolių.

Mokslo Pradžia 
Marianapolyje

Šiemet mokslo metai Ma- 
rianapolio Kolegijoje prasi
dės rugsėjo 13 dieną, pirma
dienį.

Mokiniai registruojami bus 
rugsėjo 9 ir 10 dienomis.

Šiais metais Marianapolio 
Kolegijoje veiks High School 
ir dveji kolegijos metai (Ju
nior College).

Pragyvenimo sąlygos Ma
rianapolyje ir mokestis už 
mokslą pasilieka toki pat, 
kaip pernai. Jei kas norėtų 
gauti daugiau informacijų, 
prašytume parašyti mums 
šiuo adresu: Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

Marianapolio Kolegijos Va
dovybe.

Tūkstantis Dolerių
L. T. Tarybai

Rochester, N. Y. — šio 
miesto lietuviai, Federacijos 
skyriui vadovaujant, Lietu
vių Tautinei Tarybai parem
ti sukėlė 1,000 dol.

Kvota užbaigta rugpiūčio 
21 d. piknike, kurs surengtas 
parapijos darže ir salėje, čia 
sutiktas kleb. kun. J. Bakšys, 
grįžęs iš gydymosi.

1,000 dol. dovana bus į- 
teikta Pittsbu^he, 
Konferencijos metu.

Valio Rochesterio 
viai!

lietu-

Quebec. — Quebeco konfe
rencija pasibaigė rugpiūčio 

24 dieną, antradienį.
Po ilgų ir nuodugnių pasi

tarimų apėmusių sąjungi
ninkų stategiją visuose pa
sėlio frontuose, Jungtinių 
Valstybių Prezidentas Roose
veltas ir Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchilis pas
kelbė oficialų tos konferen
cijos komunikatą.

Tas pranešimas gana šyk
štus, kadangi, kaip komuni
kate sakoma, „Nepagelbės 
bekovo jančiai kariuomenei 
skelbiant nutarimus, kurių 
buvo pasiekta. Tie nutarimai 
išryškės tik per akciją.”

Pirmoje vietoje tuose nu
tarimuose stovi didelis susi
domėjimas karo veiksmais 
prieš japonus. Ryšium su tuo 
buvo kalbėtasi, kaip suteikus 
didesnę paramą Kinijai.

Manoma, kad po Quebeco 
konferencijos Jungtinės A- 
merikos Valstybės ir Angli
ja karą prieš japonus statys 
lygiomis su karu prieš na
cius. Galimas daiktas, japo
nai numatyta sutriuškinti 
tuo pačiu laiku, kaip ir Hit
leris.

Šiuo atžvilgiu Quebeco kon 
ferencija turi lemiamos isto
rinės reikšmės, kadangi ligi 
šiolei ir Anglija ir Ame
rika buvo maniusios pirmiau 
susidoroti su Vokietija, o tik 
po to visu sunkumu užgulti 
Japoniją.

Reikia manyti, kad po šio 
naujo posūkio Jungtinės A- 
merikos Valstybės greičiau 
susilauks karo pabaigos, ka
dangi po paliaubų Europoje 
sykiu turėtų ateiti paliaubos 
ir Pacifike, sugniuždžius ja
ponus.

Komunikate toliau pažymi
ma, kad buvo apsvarstyti ka
ro veiksmai visuose pasaulio 
frontuose ir padaryti nuta
rimai, susiję su tolesniais a- 
biejų kraštų laivyno, kariuo
menės ir aviacijos veiksmais.

Apie tai, kas Quebeco kon-

ferencijoje buvo nutarta dėl 
Vokietijos ir Italijos, bus pil
nai pranešta Sovietų Sąjun
gai. šis nutarimas turėtų ro
dyti, kad Europoje tuojau 
reikėtų laukti naujų karo 
veiksmų.

Dar šiais metais amerikie
čiai ir anglai suvažiuos į nau
ją konferenciją, šalia to tiki
masi, kad gali būti sušauk
tas trijų valstybių suvažiavi
mas, „kurį gal bus galima su
ruošti su Sovietų Rusija”.

Galima konferencija, 
rioje dalyvautų ir 
Rusija, yra viena iš svarbių
jų vietų Quebeco pasitari
muose. Ligi 
nevažiuodavo 
konferencijas.

Iš Quebeco 
sprendimų lyg 
spėti, kad po šio karo tarp 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Anglijos veiks karinė 
sąjunga. Tai spėjama iš Pre
zidento Roosevelto žodžių, 
kad Quebeco konferencijoje 
būta pilno nuomonių sutapi
mo ir kad jis tikįsis, jog tas 
sutapimas išsilaikys daugel 
metų po to, kai karas baigsis.

šiolei Sovietai 
į panašias .

konferencijos 
būtų galima

Japonai Neteko 
Kiskos Salos

Washingtonas. — Jungti
nių Valstybių ir Kanados ka
reiviai pereitą sekmadienį iš
sikėlė į Kiskos salą. Jų di
džiam nustebimui pasirodė, 
kad japonai iš salos jau buvo 
pabėgę. Matyti, jiems buvo 
pasidarę per karšta nuo są
jungininkų bombardavimo: 
per paskutinę savaitę Kiskos 
sala buvo iš lėktuvų pulta 
106 kartus.

Atgaudami Kišką Aleutų 
salose amerikiečiai gavo ba
zę, iš kurios bus lengviau pa
siekti pačių japonų žemes, 
ypač jų laivyno bazes Ku
rilų salose.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

PITTSBURGHO KONFERENCIJA

Geležies ir dūmų mieste — Pittsburghe — 
dieną iš visų Amerikos vietų susirenka lietuviai 
važiuoja nuo Pacifiko pakraščių ir iš Naujos 
miestų.

Jų tikslas yra dvejopas: kaip lietuviams, 
gyvenantiems, juo tikslingiau ir plačiau prisidėjus prie 
karo pastangų ir kaip geriau kelius nutiesus į gretesnį lai
svos Lietuvos atstatymą.

Žiūrint į pirmąjį tikslą, konferencijos dalyviams pai
nių problemų nekils. Jungtinės Tautos šiandien tiek Paci- 
fike, tiek Europoje galingais žingsniais eina į pergalę, čia 
visiems tik reikia visas jėgas sutelkti, kad šioji žmonijos 
rykštė — karas — greičiau pasibaigtų. Ir tiems, kurie nėra 
išėję į frontą kariauti, lieka vienas kelias prie tos pabai
gos priartinimo prisidėti — savo kapitalu, perkant karo 
bonus, ir savo darbu ten, kur jisai yra sėkmingiausias ga
lutiniam laimėjimui.

Reikia tik pritarti konferencijos rengėjams, kurie sa
vo programoje numatė per konferenciją karo bonų pirki
mo akciją. Žinant mūsų tautiečių patriotizmą, nėra ko abe
joti, kad šioji akcija bus gausiai vainikuota.

Antrasai tikslas kiekvienam logiškai galvojančiam 
žmogui visame pasaulyje taip pat turėtų būti aiškus, tie
sus ir suprantamas. Deja, kai pažvelgiam į šio pasaulio 
galiūnų siekimus, mes randam tokių užsimojimų, kurie ne
žada Lietuvai laisvės ir nesiskaito su Atlanto čarterio pro
grama.

Dėl to konferencijos dalyviams ir kiekvienam Lietuvą 
mylinčiam ir jai laisvės trokštančiams tautiečiui reikės 
Pittsburghe dar kartą apgalvoti tuos kelius, kurie Lietuvą 
kuo greičiau galėtų pastatyti Jungtinių Tautų šeimoje ly
giu nariu ir tuo būdu jai garantuotų laisvą gyvenimą būsi
moje Europoje.

Pirmas žingsnis šiame kelyje, mūsų vilčių kertinis ak
muo yra Jungtinių Amerikos Valstybių ir Prezidento Roose- 
velto nepalaužiamas nusistatymas mažųjų tautų lais^f®

reikės pakartoti savo ištikimybę ir savo viltis tajai politi
kai, turint prieš akis pažadus, kad Atlanto Čarteris veikia 
tiek didelėms, tiek ir mažoms valstybėms. Tai taip pat bus 
išreiškimas mūsų dėkingumo tiems vyrams, kurie tą poli
tiką išreiškė ir, nepaisant visų spaudimų, nepalaužiamai ją 
išlaikė.

Čia yra Lietuvos vilčių aukščiausias principas ir para
ma mūsų laisvės kovose.

Bet pakeliui į tą laisvę tenka susidurti su tūkstan
čiais klausimų, kliūčių ir net mirties pavojų. Todėl Pitts
burgho konferencijos atstovams reikės tą tūkstantį klau
simų spręsti ir jų vykdymui konkrečius kelius nutiesti. 
Štai jų keletas — Lietuvai lygių teisių iškovojimas su kito
mis Jungtinėmis Tautomis; Lietuvos padėties stiprini
mas pasaulio opinijoje; lietuviškos propagandos padidini
mas angliškoje visuomenėje ir spaudoje, ypač pariodinėje; 
lėšų suradimas eilei aktualiausių reikalų, susijusių su Lie- 

11 u vos vadavimu, tremtinių šelpimu, propagandos akcija, 
kultūriniu stiprėjimu; įvairios tarptautinės problemos tiek 
dabartiniu momentu, tiek ir būsimoje Europos santvarkoje, 
kiek tai šiuo metu yra aktualu nustatyti; lietuvių vienybės 
ir akcijos stiprinimas šioje šalyje, lygiai kaip ir palaiky
mas glaudesnių ryšių su mūsų broliais, gyvenančiais ki
tuose kraštuose.

Yra dar daug kitų klausimų, kuriuos, tikimės, konfe
rencijos rengėjai yra įtraukę į darbų tvarką ir paruošę gi
liam svarstymui, sprendimui ir vykdymui.

Belaukiant pačios konferencijos ir jos darbų, mes 
džiaugiamės tokiu plačiu Amerikos lietuvių užsimojimu ir 
su pasitenkinimu stebim balsus iš įvairių vietų — tie bal
sai rodo didelį susidomėjimą pačia konferencija.

Iš tikrųjų linkime, kad konferencijos vaidmuo būtų 
istorinis. Pittsburghas lietuvių tautos atgimime ir valsty
bės atstatyme jau kartą yra suvaidinęs istorinę rolę: ten 
1917 metais Amerikos Lietuvių Tarybos sušauktam suva
žiavime buvo viešai ir plačiai paskelbta pirma Lietuvos 
nepriklausomybės deklaracija.

Tikėkim, kad Lietuvos kelyje į nepriklausomybę šios 
Pittsburgho konferencijos nuopelnai būtų lygiai vaisingi 
ir svarbūs.

rugsėjo 2 
— jie at- 
Anglijos

šioj šaly

AMERIKOS LIETUVIAI KATALIKAI 
KOVOJE DEL LIETUVOS

Amerikos Lietuviai Katalikai 
Kovoje Dėl Lietuvos Nepri

klausomybės.

1914 m. vasario pabaigoje 
patekęs Čikagon, jau per ke
letą savaičių įsitraukiau į vie
tinių organizacijų darbą, į 
jaunimo ratelius, į spaudą. 
Kas vasarą Amerikos lietuvių 
organizacijos šaukdavo savo 
skyrių konferencijas, kurias 
jie vadindavo seimais. 1914 
m. vasarą, I Pasauliniam ka-

rui suliepsnojus, lietuvių a- 
merikiečių seimai jau buvo 
baigę savo suvažiavimus. Ka
ro ekspliozijos supurtinti, 
lietuviai turėjo susirinkti į 
specialinius seimus, kad ap
svarstytų susidariusią padė
tį ir svarbiausius Lietuvos 
reikalus. Daugelis siūlė ben
drą visų srovių seimą, bet 
ginčytasi dėl seimo vietos. 
Galutiname ginčų rezultate 
katalikų organizacijos rinko
si Čikagon, o socialistų ir li-

beralų — New Yorkan. New 
Yorko seimas dargi suskilo į 
dvi šakas, ir kiekviena įsis
teigė savo fondą.

Kalbėdamas čia apie ame
rikiečių lietuvių kovas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
paliesiu beveik išimtinai ka- 

[ talikų organizacijas ir veikė- 
: jus ir tai labai nepilnai, su di- 
' deliais praleidimais, nes ma

no archyvas labai mažas, ir 
todėl bijau plačiau viską ap
rašinėti ir minėti tuos įvy
kius, kuriuos tik miglotai pri
simenu.

Tautos Fondas
Po kelių savaičių diskusi

jų ir propagandos katalikų 
organizacijų delegatai suva
žiavo iš visų kolonijų į Lietu- 
vių Politiškąjį Seimą Čikago
je 1914 m. rugsėjo mėn. 21-22 
d. d. Suvažiavo apie 300 dele
gatų. Pirmininkavo gyd. Dr.

. Rutkauskas. Aktyviai daly
vavo ir turėjo didelės to Sei
mo darbams įtakos svečiai iš 
Europos: p. Juozas Gabrys 
ir poetas kun. Dr. Gustaitis.

Seimas, labai rimtai pra
vestas, paskelbė rezoliuciją, 
reikalaujančią Lietuvai pla
čių laisvių, ir kovai dėl tų 
laisvių įsteigė Tautos Fondą. 
Seimo ūpas buvo veiklus ir 
pakilus. Suvažiavo daug ku
nigų ir pasauliečių profesio
nalų, gausu buvo entuziastiš
ko jaunimo. Visi gyvai inte
resavosi Lietuvos reikalais, 
daugelis kalbėjo, reiškė viltį 
susilaukti laisvos Lietuvos, 
iškilusios iš karo pelenų.

Tautos Fondo įsteigimas 
buvo svarbiausias lietuvių iš
eivijoj įvykis, nes tam Fon
dui buvo lemta per energin
gą ir ištvermingą propagan
dą tapti didžiausia lietuvių 
privatine labdarybės. organi
zacija. 1914-16 m. šių eilučių 
autorius buvo to Fondo iždo 
globėju, o 1916-18 m. — ge
neraliniu sekretorium ir pro- 

qos vedėju. Aukos rink-
. ..įįj
I dėlės darbininkų masės vis 
dėlto dar nebuvo tautinio su
sipratimo aukštumoje, o jų 
skepticizmas buvo galingas. 
Žymi dalis kunigijos pasižy
mėjo dideliu dosnumu. Ta
čiau masei įkaitinti reikėda
vo daugelio karštų prakalbų 
ir straipsnelių, kad būtų ga
lima šį tą surinkti. Beveik 
kas savaitę katalikų laikraš
čiuose būdavo Tautos Fondo 
paraginimų, apyskaitų ar at
sišaukimų. Prakalbų susirin
kimuose irgi daug buvo sa
koma: bent po 2 ar 3 kas sa
vaitę. Per tą propagandą ryš
kėjo žmonėms Lietuvos poli
tiniai reikalai, masės auklė- 
josi, įvairiose vietose iš dar
bininkų sluoksnio pradėjo at
sirasti nuoširdžių veikėjų, 
patriotizmas augo ir augo vis 
labiau didėjo. Į 1916 m. pa
baigą Tautos Fondas jau tu
rėjo 50 skyrių, o gi 1918 m. 
pradžioje jų buvo net 150. 
Nuolatiniams nariams-auko- 
tojams mobilizuoti buvo iš
leisti (1916 m.) iškilmingų 
pasižadėjimų lapeliai su in
strukcijomis.

Pirmaisiais rinkliavos me
tais (1914-IX-23 iki 1915-IV- 
4) surinkta $17,282.57.

Antraisiais rinkliavos me
tais (1915-VI-4 iki 1916-V-9) 
surinkta $34,530.96.

Trečiaisiais rinkliavos me
tais (1916-VI-9 iki 1917-XI-1) 
surinkta $54,164.51.

Šie skaičiai rodo, kad vi
suomenė ne tik „nepavargo” 
aukoti, bet nuolat rinkėjai di
dino savo pastangas ir visuo
menė ugdė savo širdies dos
numą, gerumą. Kad ir netu
riu tikslių skaičių, bet vis 
dėlto gerai prisimenu, kad 
vėlesniais metais, lietuvių ka-

• talikų susipratimui ir orga
nizacijai augant, aukos Tau-

i tos Fondui dar labiau didėjo. 
■ Ypač aukšta dosnumo banga 
: pakilo 1918 m. pabaigoje, kai 
Alijantų pergalė sudarė aiš- 

! kių galimybių ir Lietuvai at
kariauti savo seniau praras-

• tą nepriklausomybę. Papras-

L. K. Federacijos Tarybos nariams dar kartą malo
niai primenama, kad Tarybos suvažiavimas bus š. m. rug
sėjo 1 d., trečiadienį, 10 vai. ryte William Penn viešbutyje, 
E ir F kambariuose, Pittsburgh, Pa.

Visi Tarybos nariai (Federacijos centro valdyba, aps
kričių pirmininkai ir sekretoriai, katalikų laikraščių redak
toriai, centralinių organizacijų centrų pirmininkai ir sek
retoriai) maloniai kviečiami dalyvauti Tarybos suvažia
vime. Taip pat maloniai kviečiami visi lietuvių katalikų vi
suomenės darbuotojai, ypač kunigai.

Pagal A. L. K. F. Konstituciją, Federacijos Tarybos 
suvažiavimas pavaduos Federacijos Kongresą, kurio šie
met nebus. Suvažiavimo darbotvarkėje bus šie klausimai:

Centro Valdybos pranešimai, Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus, L. K. F. Spaudos Biuras, Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto išlaikymas, Dalyvavimas Amerikos Lietuvių Tarybo
je, Centralinių organizacijų veiklos sustiprinimas ir kt.

Visiems Tarybos nariams, dalyvausiantiems suvažia
vime, iš anksto nuoširdžiai dėkoju. Šia pačia proga Fede
racijos Tarybos narius, apskričių ir skyrių valdybas pra
šau pasirūpinti atitinkamai dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Konferencijoje, įvyksiančioje š. m. rugsėjo 2—3 d. d. Pitts- 
burghe, Pa., ir ją visais galimais būdais paremti.

Juozas B. Laučka,
Federacijos Pirmininkas.

ti darbininkai kartais net 
šimtinėmis klojo. O iki 1922 
m. rugsėjo pirmos Tautos 
Fondas surinko iš savo na
rių $590,136.91. Aukos plau
kė dar bent pora metų, dau
giausia kultūros reikalams 
(Katalkų Universitetui) ir 
pasiekė net $700,000.00. Tai 
jau graži suma, kuri daro 
garbę tų laikų visuomenei ir 
jos vadovybei.

Iki 1917 m. rudens nepri
klausomybės propaganda dar 
menkai buvo išplėsta: iki tų 
metų lapkričio 1 d. Tautos 
Fondas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti išleido $76,744.97, 
o gi nepriklausomybės reika
lams — $12,863.27. Bet 1918 
m. ir vėliau pinigų pareika
lavo daugelis įstaigų, dirban
čių nepriklausomybės paruo
šiamąjį darbą: diplomatinės 
misijos ir biurai Amerikoje, 
Šveicarijoj, Paryžiuje ir ki
tur. Iki 1922 m. rugsėjo 1 d. 
jpetinriFondas buvo išleidęs:
kovai del nepriklausomybes 
(diplomatinei akcijai)

$306,886.47
Nukentėjusiems nuo karo 
šelpti

115,766.37
Kultūros reikalams (mokyk
loms, stipendijoms)

56,283.29
Organizacijos reikalams

36,677.73

Visiems minėtiems reikalams 
kartu $515,613.86.

Visa šita stambi suma bu
vo surinkta dažniausiai smul
kiomis aukomis iš lietuvių 
katalikų: darbininkų, kunigų 
ir negausių pasauliečių inte
ligentų. Tai buvo didžiausia 
lietuvių tautos istorijoj gry
nai privatine iniciatyva ir be 
jokios valstybinės paramos 
išaugusi labdaringoji lietu
vių organizacija, kūrusi Lie
tuvos valstybę ir maloningai 
atsiliepusi į visus opiausius 
tautos reikalus didžiojo sus
paudimo dienomis. Tai buvo 
daugiausia jaunų žmonių e- 
popėja, savo veiksmu apėmu
si milžinišką kontinentą, ieš
kojusi ten plačiai išbarstytų 
lietuvių, būrusi juos ben
dram darbui ir auklėjusi bei 
uždegusi tūkstančius skepti
kų naujiems, dar negirdė
tiems pasiryžimams.

Tautos Fondo reikalų vai
ruotojai stengėsi užimti vi
sas platformas. Jie kalbėjo 
bažnyčiose, salėse, mokyklo
se, bet gal dažniausiai dūmų 
ir alkoholio persunktose kar- 
čiamų salėse. Visur reikėjo 
įlįsti, ieškoti užsimetusio lie
tuvio ir budinti jo tautinę są
žinę. Tad Tautos Fondas bu
vo ne tik labdarybės organi
zacija, bet ir didžiulė kilnaus 
patriotizmo mokykla. Tai pa
minklas lietuvių tautos ats
parumui, organizaciniam su
gebėjimui, susiklausymui, e- 
nergijai ir neužinteresuotam 
pasišventimui, kuris šiuo me
tu pas mus pasidarė retes
nis.

Politinė Amerikos Lietuvių 
Katalikų Akcija

Pačioje pirmojo Pasauli
nio Karo pradžioje (1914 m.) 
Amerikos lietuviai, panašiai 
kaip ir senosios Tėvynės lie
tuviai, savo politiniuose su
sirinkimuose reikalavo Lie
tuvai tiktai plačios autono
mijos arba laisvės. Libera
linė grupė arba dabartinių 
tautininkų pirmtakūnai net 
savo fondą pavadino Autono
mijos Fondu; šį vardą Nepri
klausomybės Fondu pakeitė 
tik karo pabaigoje. Pirmas 
persiorientavimas pilnos ne
priklausomybės link įvyko 
lietuvių katalikų tarpe 1915 
m. vasarą (Tautos Fondo Sei
me Scrantone, Pa.). 1916 m. 
Tautos Fondas jau aiškiai 
savo įstatuose sakėsi renkąs 
aukas „Lietuvai išgauti poli
tišką neprigulmybę.” Ir šio 
tikslo siekiančiam fondui lie
tuviai gausiausiai duodavo 
aukų ° metu, kuo-
meU: 
nis susipratimas dar tebegy
veno savo kūdikystės metus. 
Tai privalu žinoti ir tiems 
cinikams ir diktatūros agen
tams svetimtaučiams, kad at
budę ir susipratę lietuviai jau 
nuo senesnių laikų kovoja 
prieš visus vėjus dėl savo se
nos ir garbingos valstybės 
atstatymo; kovoja lietuvių 
masės, ne vien jų vadai.

Karo pradžioje Amerikds 
lietuviai katalikai savo au
komis rėmė p. Juozo Gabrio 
vedamą Informacijų Biurą 
Paryžiuje (greit perkeltą į 
Šveicariją) ir sudarė Tautos 
Tarybą iš didžiųjų savo orga
nizacijų. Toji Tautos Taryba 
iš 7 delegatų pirmą sykį su
sirinko Pittsburghe 1914 m. 
lapkričio 9-10 d. d. Ji bandė 
įtraukti ir kitų srovių orga
nizacijų atstovus, bet tas su
manymas jai nesisekė. Mat, 
katalikai buvo nusistatę Tau
tos Tarybą sudaryti tik iš di
džiųjų organizacijų delegatų. 
Organizacijos nuo 1,000 iki 
5,000 narių turėjo teisę siųsti 
vieną delegatą; didesnės or
ganizacijos (per 5,000 narių) 
galėjo siųsti po du delegatu. 
Kadangi katalikai turėjo dau
giausia organizuotų žmonių 
ir stambių organizacijų, tai 
Taryboje delegatų daugumas 
būtų buvęs nuo katalikiškų 
organizacijų, o liberalai (tau
tininkai) ir socialistai būtų 
likę mažumoje. Jiems tai ne
patiko, ir jie siūlė sudaryti 
Tarybą ne pagal proporcinį 
srovių svorį, bet po lygiai de
legatų nuo visų trijų žymes
nių srovių: katalikų, libera
lų ir socialistų. Tuomet dau
gumos atstovai būtų likę ma
žumoje. Su tokiu principu ka
talikai tuomet nesutiko ir jų 
Tautos Taryba pasiliko nepil
na.

Pirmas didelio masto Tau
tos Tarybos (tiksliau: Ame
rikos Lietuvių Tarybos) at
liktas darbas buvo išleidimas 
peticijos (1915 m. balandžio 
mėn. 20 d., reikalaujančios 
suvienyti visą Lietuvą (Kau-|

no, Vilniaus, Suvalkų ir Gar
dino gubernijas ir visą Ma
žąją Lietuvą su Klaipėda, Til
že, Gumbine ir Karaliaučium) 
ir suteikti jai pilną autonomi
ją. Pagal Tarybos nusistaty
mą Lietuva turėtų apie 8 mi
lijonus gyventojų ir apie 180, 
000 kv. km. arba apie 70,- 
000 kv. mylių. Peticijos tek
stas buvo atspausdintas tri
mis kalbomis: lietuviškai, 
angliškai ir prancūziškai. Pe
ticiją pasirašė apie milijonas 
įvairių tautų amerikiečių. Vė
liau, nusistačius Tarybai už 
pilną Lietuvos nepriklauso
mybę, peticijos tekstas teko 
atitinkamai pataisyti ir vėl iš 
nauja surinkti milijoną para
šų. Bet katalikų organizaci
jos šio milžiniško darbo ne
pabūgo ir atliko jį garbingai.

1916 m. pavasarį Amer. 
Liet. Taryba siuntė savo de
legaciją iš kun. Dr. V. Bar- 
tuškos ir Dr. J. Bielskio į 
vokiečių okupuotą Lietuvą 
susipažinti su žmonių vargais 
ir užmegsti ryšius su lietuvių 
veikėjais Vilniuje, Kaune, 
Stockholme ir kitur. Delega
tai, sugrįžę vasaros pabaigo
je, padarė platų pranešimą 
apie Lietuvos vargus ir jų pa
tirtus politinius įspūdžius ke
liose Europos sostinėse. Jie 
taipgi apvažiavo daugelį lie
tuviškų parapijų ir parinko 
Tautos Fondui auką.

Labdarybės srity | ----
svarbiausias įvykis bl pa, 
zidento W. Wilsono b' 
„lietuvių diena” (laj^ 
kurią jis leido ir rėk 
vo parinkti nukei 
Lietuvai aukų. Dauge 
tų susiorganizavo 
mišrūs komitetai 
rinkti. Gatvėse pasi 
kėjai su dar nematyt 
gimstančios Lietuve 
vėlėmis ir visur pi 
vargšams aukų, kur 
te į Amerikos Raudj 
ši didelė rinkliava d Uncijos 
tuvai per $170,000.00 pirklį- 
šė ir politinės nau gyvauti 
plačiai išgarsino " 
vardą.

1917 m. sausio 10 
Amerikos Lietuvių ' 
sušaukė į Pittsburgh ^svar- 
mesnius lietuvių kati 
kėjus aptarti svarbi 
reikalų, šis suvažiavi -gisnigse- 
šai ir plačiai paskelb 
ją Lietuvos neprikl 
bes deklaraciją ir ! 
didžiausių lietuvių J 
organizacijų vardu ; 
per savo įgaliotinius 
Žilių ir Dr. J. Bielsk -j Vienuo- 
tinių Valstybių pre < rūpestis 
ir Europos valstybių $to pa- 
doriams Vašingtone. 3®^'

i gerojoje 
(Bus daugiau ^og 

įįint,kur

'francis- 
;^Sei- 
. dieną, 
■jieiasties 
įKonfe- 
# rugse- 
įiėjŲSei- 
j^uadie- 

Tokiu

$ Seime,

perenei-

francis-

įĮą DOTS 
pamano 
-.Lietuvos 
iĮtsiprati- 
^sgyvy-

(Bus daugiau
Dr. K. P

musų politinis

ta pakankamai aukų 
penkioms seselėms n 
riauti Brazilijoje.

1939 m. nupirkta! 
autobusas akademija

1940 m. pradėta 
naujai mergaičių akf

Čia tik puokštelis 
darbų, bet čia dar ] 
Šių metų Rėmėjų Se 
ri nusistatęs savo pi 
je apsvarstyti tokiu 
reikalus, kaip Merį 
kademijos užbaigiu 
lų mažinimą, Brazi 
siųstų seselių palai 
jų darbuotės apleis 
vių tarpe parėmim; 
čiai pastatyti fonde

Rėmėjų Valdybos 
rų Pranciškiečių Ki

Marianapo

A. L. KONFERENCIJOS ATST0W 
PASKUTINIS PRANEŠIMAS

(Konferencijos rengimo 
Komiteto paskutinis 

Pranešimas)

Delegatų registracija pra
sidės jau trečiadienį — rug
sėjo 1 dieną, William Penn 
Hotel 17-tame aukšte (Sil
ver Room), prie informaci
jos stalo.

Čia delegatai gaus visas

ir galės įsigyti bankieto ti- 
kietus.

Dar kartą primename, kad 
visi delegatai padarytų kam
barių viešbutyje ir bankieto 
tikietų rezervacijas, praneš
dami laišku Konferencijos 
Rengimo Komitetui (119 
South 22nd St., Pittsburgh, 
Pa.), nes dėl delegatų gausu
mo gali pritrūkti vietos vieš
butyje ir bankiete.

Konferencija prasidės rug
sėjo 2 dieną 9:30 vai. rytą 
labai gražiomis iškilmėmis: 
dideliam orkestrui pritariant, 
solistai sugiedos Amerikos 
ir Lietuvos himnus, ir bus at
likta iškilminga dedikacija 
Amerikos ir Lietuvos vėliavų.

Atidaryme dalyvaus Ame
rikos vyriausybės atstovai, o 
Pittsburgho miestą atsto
vaus pats miesto majoras. 
Todėl prašome delegatus ir 
svečius atvykti laiku, kad su- 
spėtumėt į atdarymo iškil
mes. Bankietas (rugsėjo 2d. 
8 vai. vakare) bus taipgi la
bai įspūdingas, su įdomia me
niška dalimi, šokiais ir ne
daug kalbų.

rJjtiįda- 
įtarių jie 

1 3 darbus. 
• :$arotau-Pageidaujama, kač . . 

legatai dalyvautų bi721.1!^ 
kur turės progos sue 1811X1 
su kitais į artimesne , . . 
tis, pasilinksminti ir. bet j s didmies-

Jei kurios draugi j 
delegatai yra nusist 
laiku PIRKTI KAR 
tegul palaukia iki 
cijos ir perka bpriShf 
Z^jos metu 
kur veHisSTJėciair 
NŲ pardavimo age

Visi supranta, kai 
yra lietuvių stam 
suvažiavimuose ir p 
prisidėti prie rėmim 
ko pergalės karo.

Kas tik gali atvyk 
rencijos proga į Pitt 
važiuokite, užtikrina 
įspūdžių, malonių piP Dievo 
mų ir draugystės ryškiai, 
geliui pakaks visam P medžiai 
mui. O konferencijosĮaApvaiz- 
gumas tegul liudys Intas aka- 
lietuvių kartoms, ka| 
rikos lietuviai atli 
šventą pareigą tauto 
nės gelbėjimo reikale

Amerikos L 
Konferencijajvi de
gimo Komiti 
zidiumas,. į

Pirm.: Paul D ^mer' 
Sekr.: J. Tamkv

?? iš arti

Grand Ra- 
ėse 

yn, N. 
ear-

tag nu-

Ipvaizdos 
s vienuo-

Pi

I

f

)je ir

Permainos

Marianapolyje esi 
tos permainų. Kun. 
nius perkeltas pro! 
j seminariją Hinsd 
ten į Marianapolį at 
J. Pauliukonis. čic 
kels ir kun. Ad. Jei 
ligi šiolei buvęs klel 
gara Falls.

Marijonų Tarybos 
Marianapolyje bi 

ti platesni mari j on 
cijos reikalai. Rug 
d. čia posėdžiaus 
taryba, į kurios pos 
važiuos iš Chicago; 
vincijolas kun. J. 
nis. Pats provincij 
Dr. K. Rėklatis tuc 
sisi apylinkėje.

Kun. J. Navicko

Rugsėjo 2 dien 
dveji metai, kai Ma 
je mirė kun. J. Na 

1 atminimas, darbai 
1 tebėra gyvi lietuvii

Per Darbo dieną 
iškilmingas baž— 
J. Navicko dveji>S 
tų atminimas.

Vasaroto j;
Šiais metais 

je vasarojo apie 1| 

Visi buvo patenki 
gamta, grynu oru 
poilsiu, ypač gi va 
čia vasarojo apstu

Šią savaitę čia ii 
niūkų iš Brockton,

Seserys įsigiję 
Vargdienės sese 

ligi šiolei savo na 
veno ankštokai, d 
erdviau atsikvėpt: 
jos čia, Thompsc 
didokus 3 aukštų 
kelio tarp Putnan 
dencę.

Iždin.: P. Pivar 
o n a iqaq ™ Surink-Rugp. 20 d. 1943 m. 

Pittsburgh,Pa.

— Kas išsižadėjo mfi 
bos, tegu išsižada ir 
duonos!

Karo fronte mi 
daug padeda ' 
Kryžius. Padekim 
komis Raudona ja

Antanas Vaičiulaiti

SĖS
Amerikos Lietuviui Konferencijc

Mandato Pavyzdys .

Amerikos Lietuvių Konferencijai yra skirta ' 
dienos, o svarbių reikalų yra daug. Svarbu taupyt 
todėl, laiko sutaupymo sumetimais, mandatams (į| 
mams) yra pasiūlyta ši forma:

MANDATAS
Išrinktas atstovauti draugiją........................... J

Amerikos Lietuvių Konferencijoje, rugsėjo 2, 3, di< 
1943 m., William Penn Hotel, Urban room, Pittsbur

Delegato vardas ............................................... .
pavardė ir adresas.............................................. J
Kiek narių turi draugija.....................................
Auka $.................................

Organizacijos Valdybos narių parašai ir antspaudž
Pirm.........................................................

(Antspauda)
Sekr..............................................................................

^kelnės tėvų tėvo — 
,3st^ijo jokių vėjų.

Daina.

Prie garbesprikopęs buvo K 
kuris turėjo tokius ilg 

^apvynioti, kuris per atl; 
Efvosj saV0 veįsiįnįu> obuolm 
P’jnis apsidengė kluoną 
IJ jam būtų nevykę. J
|i.|/JV0,niūsų seniūnu, o k 
Į visas valsčius žadėjo k 
L į.^činės Sasnauskų k 
i Jūrius apskrities viršininl 
|š>r^tus vieškelio duob 
Į-1 1 Šaukūną ir

i k r?os Puskarininkį, di 
I “ prie alaus šalelės kiau

Šventų. Iš vak 
L Motiejų, kuris dai 

smaigai 
kjMils į žmones, kada 

rtaklę su žals 
Rfr fekntynsdtėje, kad 

nauja, ką tik L5ho Magdė, ta sena ir p 

I P61, i°s rankas 
I ar lęir kitur ,T—v



liaus, Suvalkų ir Gar- 
ibernijas ir visą Ma- 
etuvą su Klaipėda, Til- 
ibine ir Karaliaučium) 
kti jai pilną antenom!- 
;al Tarybos nusistaty- 
tuva turėtų apie 8 mi- 
gyventojų ir apie 180, 

km. arba apie 70,- 
. mylių. Peticijos tek- 
ivo atspausdintas tri- 
albomis: lietuviškai, 
ai ir prancūziškai. 
įasirašė apie milijonas 
tautų amerikiečių. Vė- 
usistačius Tarybai už 
sietuvos nepriklauso- 
peticijos tekstas teko 
amai pataisyti ir vėl iš 
įurinkti milijoną para- 
katalikų organizaci- 
milžiniško darbo ne- 

• ir atliko jį garbingai.
m. pavasarį Amer. 

aryba siuntė savo de- 
į iš kun. Dr. V. Bar- 
ir Dr.’ J. Bielskio į 

ų okupuotą Lietuvą 
anti su žmonių Vargais 
jgsti ryšius su lietuvių 
is Vilniuje, Kaune, 
olme ir kitur. Delega- 
jrįžę vasaros pabaigo- 
larė platų pranešimą 
etų vos vargus ir jų pa- 
jolitinius įspūdžius ke- 
luropos sostinėse. Jie 
apvažiavo daugelį lie- 
į parapijų ir parinko
Fondui auką.

io-August 27, 1943

ESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
vo $ sburgh, Pa
Lietuj ’bus Pranešimas

mišrv nutarta ir laiškais 
riūĮtį/ > kad Šv. Pranciš- 
kėjajj^ nuolyno Rėmėjų Sei- 
gimjį'? ks rugsėjo 12 dieną, 

svarbios priežasties 
kos Lietuvių Konfe- 
į Pittsburghe rugsė- 
dieną — Rėmėjų Sei- 
eliamas į Sekmadie- 
5jo 5 tą dieną. Tokiu 
etuvių Konferencijos 
, kas tik norės ir kū
pės, galės dalyvauti 

1917 * olyno Rėmėjų Seime, 
‘loširdžiai kviečia

velėną 
vargšu 
tėjįį

tmipeų' 
šė ir ftk

Amerikį 
sušaukėj:
mesiij^ Lietuvių Konferenci- 
‘ \ as Pittsburghe svar

ūs yra Šv. Pranciš- 
serų Vienuolyno Rė
mas, kurs bus rugsė-

tėjus 
reikalų 
šaiir^ 
ją Uetin?

vykiai turi ką nors 
i Konferencija mano 
i įmigusius Lietuvos 
autiniame susiprati- 
remti Lietuvos gyvy-

didžiau
organic
persnį
Žilių h
M lik Pranciškaus Vienuo- 
irEnty> mėjų seimo rūpestis 
doriiimfi s yra rasti būdus pa-

šiai įstaigai užlaiky- 
rybę gyvą išeivijoje 
i pagelbėti Lietuvos 
įaudai, nežiūrint, kur 
r bebūtų.
t suprasti, kokią pla- >> a nrrTTmnTTA_  1 seimo darbai apima,PASKUTINIS PRffl 1 tįk atsižvelgti į da-

KONFERENCIJOS f

ferencijos rengimo 
miteto paskutinis

Pranešimas)

r vietas, iš kurių jie 
■ jų nuveiktus darbus. 

Mr vau j a tikri savo tau- 
legateį itys lietuviai ir geri 

□i, suvažiavę iš artikurtas: 
sukite

Hartford, Conn

fatų registracija pra- 
lu trečiadienį — rug- 
dieną, William Penn 
17-tame aukšte (Sil- 
om), prie informaci- 
o.
lelegatai gaus visas 
iriiau
3 įsigyti bankieto ti-

tis, past enuolynas turi rėmė- 
bėti. gus tokiuose didmies- 
•Jatetkaip Chicago, Ill., 
delegibitbd, Ohio, Grand Ra

nch. vidurvakarinėse
e, ir Brooklyn, N. 
’fe^th, Harrison-Kear- 
įfy Hartford, Conn., 
Skilia, Pa. ryfeiūse, 
Itapie vietinį Pitts-

Visi®
yralictri

Pavyzdžiui:
pnadėlip m £)ievo Apvaizdos 
koperpž t

tiriame buvo išauklė- 
renajosp 
važiuoki/ 
įspūdžiu 
mųirte

»1 šių skyrių ir jų sei- 
alba labai daug nu- 
Pavyzdžiui:

e pastatytas vienuo-

sartą primename, kad 
egatai padarytų kam- 
viešbutyje ir bankieto 
rezervacijas, praneš- 

laišku Konferencijos 
io Komitetui (119 
22nd St., Pittsburgh, 
es dėl delegatų gausu- 
i pritrūkti vietos vieš- 
ir bankiete.

r’erencija prasidės rug- 
dieną 9:30^ vai._rytą^į|j

m orkestrui pritariant, į 
i sugiedos Amerikos 
uvos himnus, ir bus at- j 
iškilminga dedikacija 
kos ir Lietuvos vėliavų.
laryme dalyvaus Ame- 
vyriausybės atstovai, o 
urgho miestą atsto- 
pats miesto majoras, 
prašome delegatus ir 

is atvykti laiku, kad su- 
net į atdarymo iškil- 
Bankietas (rugsėjo 2d.
vakare) bus taipgi la- 

pudingas, su įdomiame- 
dalimi, šokiais ir ne

kalbų.

mui Ok

•š 200 seselių, pasi- 
ų darbuotis Dievo 
r tėvynės naudai.
m. nupirkta medžiai 
ai papuošti Apvaiz- 
leliui. Įtaisytas aka- 
knygynas.

gražiomis^ iškilmėmis, m pasįatyta laikinė 
g.
m. atremontuota ka-

nėsgčBt': i.
j n. išsiųstos dvi sese- 
į člijuoti Lietuvoje ir 
1 tudijų centrą.

tn. pastatytas mer- 
bendrabutis.
n. pasatytas pamin- 
jrų kapinyne. Surink-

Amerikos Lietuvių K1
Mandato Pav^

ta pakankamai aukų išsiųsti 
penkioms seselėms misijonie- 
riauti Brazilijoje.

1939 m. nupirktas naujas 
autobusas akademijai.

1940 m. pradėta statyba 
naujai mergaičių akademijai.

Čia tik puokštelis nuveiktų 
darbų, bet čia dar neviskas. 
Šių metų Rėmėjų Seimas tu
ri nusistatęs savo programo
je apsvarstyti tokius rimtus 
reikalus, kaip Mergaičių a- 
kademijos užbaigimą, sko
lų mažinimą, Brazilijon pa
siųstų seselių palaikymą ir 
jų darbuotės apleistų lietu
vių tarpe parėmimą, koply
čiai pastatyti fondą.

Rėmėjų Valdybos ir Sese- 
Pranciškiečių Kvieslys.

IŠEINA KAPELIONU
Kun. J. Vilčiauskas, lietu

vių parapijos vikaras, netru
kus išeis į kariuomenę kape
lionu. Rugpiūčio 15 dieną ta 
proga jo prieteliai ir parapi
jiečiai jam surengė pagerbtu- 
ves.

rų

Marianapolis
Permainos

Marianapolyje esama kele- 
tos permainų. Kun. V. Čer
nius perkeltas profesoriauti 
į seminariją Hinsdale, o iš 
ten į Marianapolį atvyko kun. 
J. Pauliukonis. čionai atsi
kels ir kun. Ad. Ješkevičius, 
ligi šiolei buvęs klebonu Nia
gara Falls.
Marijonų Tarybos posėdis
Marianapolyje bus aptar

ti platesni marijonų provin
cijos reikalai. Rugpiūčio 30 
d. čia posėdžiaus marijonų 
taryba, į kurios posėdžius at
važiuos iš Chicagos vicepro- 
vincijolas kun. J. Mačiulio- 
nis. Pats provincijolas kun. 
Dr. K. Rėklatis tuo tarpu il
sisi apylinkėje.

Kun. J. Navicko metinės
Rugsėjo 2 dieną sueina 

dveji metai, kai Marianapoly
je mirė kun. J. Navickas. Jo 
atminimas, darbai ir dvasia 
tebėra gyvi lietuvių tarpe.

Per Darbo dieną rengiamas 
iškilmingas bažnytinis kun. 
J. NavickoHvėjų mirties me
tų atminimas. * •„

Vasarotoja^
Šiais metais Maąių ^poly

je vasarojo apie 1(J3 asmenų. 
Visi buvo patenkinti gražia 
gamta, grynu oru ir ramiu 
poilsiu, ypač gi vaikai, kurių 
čia vasarojo apstus būrys.

Šią savaitę čia ilsisi 16 ber
niukų iš Brockton, Mass.

Seserys įsigijo namą
Vargdienės seselės, kurios 

ligi šiolei savo namuose gy
veno ankštokai, dabar galės 
erdviau atsikvėpti. Neseniai 
jos čia, Thompsone, įsigijo 
didokus 3 aukštų namus prie 
kelio tarp Putnamo ir Provi
dence.

Žinutes
Kareivis Vincas Norkus iš

laikė aviacijos kvotimus ir 
pakeltas į leitenanto laipsnį. 
Jis buvo parvažiavęs pas sa
vo tėvus savaitės laikui.

Trumpam laikui buvo par
važiavęs kareivis Vincas 
Gaučias.

Jis rengiasi važiuoti į už
jūrį.

Kelioms dienoms buvo par
važiavę kareiviai Jonas Kab- 
likas, Ignas Rūkas, Jonas 
Dapkus, Edvardas Kripas ir 
kiti. Visi gerai atrodo.

Hartfordo laikraščiuose 
buvo lietuvių kareivių J. 
Klimo ir D. Endreliūno foto-( 
grafijos su gražiais aprašy
mais.

Lietuvis metikas (base
ball pitcher) Lefty Naktenis 
turi didelį pasisekimą Har- 
fordo baseball lošme.

WAAC M. Baliukynaitė 
yra dental assistant, Camp 
Edwards, Mass. Jos fotogra
fija buvo įdėta vietos laikraš
čiuose.

Hartfordiečių Lietuvos 
Gelbėjimo Draugija išrinko 
atstovais į Pittsburgho Kon
ferenciją prelatą J. Ambotą, 
Petrukcvičienę ir kun. J. Kri- 
pą.

Šiomis dienomis vedėsi 
hartfordietis Kazys Barolis 
su lietuvaite iš Brigdeport. 
Jungtuvės įvyko Bridgeport© 
lietuvių parapijos bažnyčio
je.

Scranton, Pa. ir kun. M. F. 
Daumantas iš Girardville, Pa. 
Abitus priėmė Julija Jučaitė 
kaipo Sesuo Norbertą iš So. 
Boston, Alicija Jurgelaitė 
kaipo Sesuo Baptista iš So. 
Bostono ir Ona Romanaus- 
kaitė kaipo Sesuo Dovida iš 
Wilke-Barre, Pa.

Laikinuosius įžadus sudė
jo: Joana iš Arc, Wilkes-Bar
re, Sesuo Justina iš Frank- 
ville ir Sesuo Celestina iš So. 
Bostono.

Jėzaus Nukryžiuotojo sese
lių skaičius auga kasmet. Jos 
dirba rimtą lietuvybės darbą. 
Auklėja mūsų jaunimą, užlai
ko senelių ir vaikučių prie
glaudą. Lietuviams malonu, 
kad jos taip nuoširdžiai dar
buojasi Dievui, Bažnyčiai ir 
mūsų visuomenei. Mes priva
lome jas remti ir padėti joms 
atlikti Amerikoj didelį Misi
jos darbą „Atnaujinti viską 
Kristuje.”

Ten dalyvavęs

Lakewood Park, Pa

ŠV. MARIJOS VILLA

Rugpiūčio 12 buvo di
delės iškilmės Nukryžiuo
tojo__ Kongregacijos vie
nuolyne. 9:30 vai. ryte susi
rinkus koplyčion seselėms, 
pažįstamiems, giminėms ir 
Vilios gyventojams, Scranto- 
no vyskupijos ganytojas, J. 
E. vysk. W. J. Hafey atvyko 
į gražiai papuoštą seselių ko
plyčią priimti iš jaunų se
selių įžadų. Seselių choras la
bai jautriai sugiedojo „Ecce 
Sacerdos”.

Tai buvo didžiausia sese
lėms diena, nes vyskupas W. 
J. Hafey viešai mūsų lietu
vaites seseles pagerbė savo 
atsilankymu ir labai gyvai 
pakalbėjo į jas.

Šv. Mišias atnašavo kun. 
A. Ežerskis iš Miners Mills, 
asistavo kun. P. Ališauskas- 
dijakonu ir kun. A. Abračins- 
kas iš So. Bostono subdijako- 
nu. Kun. J. F. Boll, iš So. 
Scranton, buvo ceremonijų

Kryžius. Padėkime jiems au- vedėju. Vyskupo kapelionai 
komis Raudonajam Kryžiui, buvo prel. J. Miliauskas iš

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis

Antanas Vaičiulaitis.

O tos kelnes tėvų tėvo — 
Jos nebijo jokių vėjų.

Daina.

aime arčiausiai prie garbės prikopęs buvo Ka
inas, — tasai pat, kuris turėjo tokius ilgus 
galėjai aplink ausis apvynioti, kuris per atlai-

kmpriknq Lietuviu Konfeirf Jaldakimą, didžiavosi savo veisliniu, obuolmu- 
unenKOS ų • ir pernai malksnomis apsidenge kluoną su 

Riekas nenugins, kad jam būtų nevykę. Jau 
ii kaip žmogus buvo mūsų seniūnu, o kad 

ro su protu, šį rudenį visas valsčius žadėjo kel- 
Ypač už jį stojo Užimčinės ir Sasnauskų kai- 

jms prieš du mėnesius apskrities viršininkas 
umokėti po tris šimtus už vieškelio duobes, 
džios ponai truputį šnairavo į Šaukūną ir vis 

linie' ' tiniškių Trinką, atsargos puskarininkį, dide- 
r nemažiau gebantį prie alaus šulelės kiauras 
Ikti.
nko penktadienį po Visų šventų. Iš vakaro 
ikūnas pasiprašė berną Motiejų, kuris dailiai 
—ne tik galvą, bet ir ūsų pačius smaigalius, 
apsvarstęs, kaip prabils į žmones, kada jau 

pas, jis išsiėmė iš skrynios perkaklę su žalsvo- 
Bmis, pasidėjo kertinėje lentynaitėje, kad ne- 
Irytoj pasirišti, ir apsivilko nauja, ką tik nuo 
“’te. Siuvo ją Grėblio Magdė, ta sena ir prie-

a, bet tokia naginga, kad per jos rankas pe- 
nei tau pažastų ar kur kitur verš, nei

s, o svarbių reikalų yra M 
, laiko sutaupymo sumetime' 
s) yra pasiūlyta ši forma:

Išrinktas atstovauti draugi]! 

rikos Lietuvių Konferencijoje 

m., William Penn Hotel, W ' 

Delegato vardas ---------
pavardė ir adresas--------

Kiek narių turi draugija — 

Auka $....................... i

nizacijos Valdybos narių

Pirm.

□itspauda)
Sekt.

Lietuvių Diena
Rugp. 15 d. įvykusi Lietu

vių Diena praėjo sėkmingai. 
Dalyvavo apie 35,000 lietuvių 
ir kitataučių. Salėje progra
mos pasiklausyti prisirinko 
per 1,000.

Programa pradėta Ameri
kos himnu, padedant orkes
trui. Mary Zardeckaitė pa
dainavo. Programai vadova
vo kun. J. šukevičius, 
komiteto pirmininkas. Kal
bas pasakė Pennsylvanijos 
senatorius Harold Watkins, 
kun. J. Bagdonas, kongres- 
manas Dr. Ivon D. Fenton, 
kun. P. česna, prez A. Sme
tona (po jo kalbos sugiedo
tas Lietuvos himnas).

Scenoje buvo šie kunigai: 
P. Česna, Dr. J. B. Končius, 
P. Mockus, M. F. Daumantas, 
P. Laumakis, J. Šukevic^is, J. 
Bagdonas, A. Degutis ir Dr. 
Balutis. Publikoje matėsi 
kun. B. Liubauskas, kun. A. 
Nevarauskas, kun. J. Gibas, 
kun. K. Rakauskas, daug pro
fesionalų, Dr. Tamošaitis ir 
p. K. Karpius iš Cleveland© 
ir kt.

Lietuvių Dienos pelnas ski
riamas lietuvių vienuoly
nams. Komitetas daug pasi
darbavo.

prielankius žmones ir įteikė 
man labai naudingą dovaną.

Bet svarbiausia dovana tai 
buvo graži programa, prie ku
rios nemažai prisidėjo ir se
serys pranciškietės. Sinti j a 
Bruzgaitė pasakė gražią pra
kalbą ir įteikė man nepapras
tai didelį pyragą, papuoštą 
žvakelėmis, kurios man pri
minė mano amžių. Vargu bu
vo užpūsti 75 žvakeles, bet 
gerai įsitraukęs oro į savo 
dumples, kaip pūčiau, tai vi
sos nustojo šviesos.

Mūsų choro rėmėja pane
lė Gordone de Laniel nepa
prastai gražiai praturtino 
programą. Mūsų choro įstei
gėja Bronė Starkienė, akam- 
panuojant Sės. Asizijai, išpil
dė labai gražiai lietuviškas 
daineles. Labai gražiai ir į- 
domiai kalbėjo kapitonas Po
vilas Labanauskas. Didelį 
man malonumą padarė kleb. 
kun. Juozapas Juzevičius, at
vykęs net iš Omaha, Nebras
ka. Visiems esu dėkingas, kad 
manęs senio nepamiršote. O 
Jonui K. Miliui esu nepapras
tai dėkingas, kad padarė kru
vinuosius paveikslus mano 
75 metų amžiaus jubiliejaus.

Turėjau daug pasveikini
mų iš vietinių žmonių, net 
pats Vyskupas atvyko mane 
pasveikinti. Klebonai ir jau
nesnieji kunigai taip pat ne
pamiršo, o kiti net prisiuntė 
Šv. Mišių stipendijų, todėl e- 
su tokioje padėtyje, kad ga
liu keliauti į konferenciją 
Pittsburghe.

Turiu širdingai viešai pa
dėkoti ministeriui Žadeikiui, 
gen. konsului Budriui ir kon
sului Daudžvaržiui, kad ma
nęs nepamiršo ir prisiuntė sa
vo linkėjimus. Turiu viešai 
padėkoti Kaziui Vidikauskui, 
kurs net svetimuose laikraš
čiuose įdėjo mano paveikslą 
ir, sunaudodamas savo poe
tiškus gabumus, improvizavo 
gražias eiles mano garbei.

Dėkoju visiems laikraš
čiams, kurie nepagailėjo vie-

ąCOFsRi

T. B. N.

Los Angeles, Cal
Prelato padėka

Turiu aš viešai padėkoti 
visiems, kurie mane pasvei
kino ir prisiuntė gražius lin
kėjimus ir net gražias dova
nas mano 75 metų amžiaus 
proga. Ypatingą padėką reiš
kiu Pranui ir Emilijai Maso
nams, kurie man tikrai pada
rė malonų surprizą, sureng
dami gražius užkandžius sa
vo namuose, sukvietė man

garankščiuosis ar kabos, kaip maišas. Tik šį kartą ji 
kaip reikiant nenutaikė kelnių: tempė jas Šaukūnas, 
kiek tik dvišakymas leido, traukė aukštyn, bet kaip 
nieko, taip nieko — kliūva už kulnų, mataškuojasi, lyg 
koki bobos pasamonai, ir daryk ką darąs. Vargo, var
go jis, šnirpštė, šnirpštė su tomis kelnėmis, pagaliau ta
rė sau: „Žmona po vakarienės pakirps... Ką aš čia da
bar gniūsysiuos.”

Žmona ligi vakarienės visą laiką tik švaistėsi, tik 
lakstė, virtuvėje puodus trankė ir ant mergos Teklės 
barėsi, kam ta šaukštų nesuplovus ir kam šluotą prie
menėj nukišus.

Po vakarienės tarė savo pačiai Šaukūnas:
— Klausyk, Onute....
— Klausau, klausau! — nieko gero nežadančiu bal

su atšovė žmona ir nurijo paskutinį spirgą, užkandus jį 
šutinta bulve.

— Taigi, sakau, ar nepakirptum man kelnių... Ot, per 
kokius du pirštu....

Jinai atsistojo, plačiai persižegnojo ir rankove nusi
šluostė taukuotas lūpas. Įsirėžus asloje, aukšta, svei
kai raudona ir patogi, ji prapliupo kaip iš rankovės:

— Je, man tos tavo kelnės tik ir rūpi! O ar negirdi, 
kad vaikas zvembia... Kas žąstaukius suspirgins?.... Kas 
siūlus ant krijelio suvys.... Dar rožančiaus sopulingoji 
dalis nesukalbėta...

— Kalbėdama ir atsiūlėtum...
— Fui, tai tau taip ir rodos, kad Dievulis terliosis 

su maldomis nuo tavo kelnių.
Ji trinktelėjo durimis ir jau ūžė virtuvėje ant Tek

lės.
Po geros valandos, kai tarnaitė atsisėdo prie pe

čiaus, šaukūnas, pirma nusikrunkštęs, kad sklandžiau 
eitų, tarė:

— Tekliuke,... taigi...

■ ■ .
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laikys, tai ir toliau dirvonus 
arsiu, o kad aš ir greitai dar
bo vaisių nepamatysiu, tai 
mano įpėdiniai sulauks, o iš 
Los Angeles nebėgsiu, nors 
kiti to seniai laukia.

Prel. J. Maciejauskas

Dvidešimtasis amžius - tai 
patobulinto susisiekimo am
žius. Niekas dabar nekeliau
ja, kaip seniau, pasikinkęs 
jaučius arba arklius. Visi nau 
dojasi greitesniais susisieki
mo būdais: geležinkeliais, au
tomobiliais ir net lėktuvais.

Būtų net pajuokos vertas 
tas misijonierius, kurs pės
čias keliautų į tolimesnius 
kraštus su misijomis. Mūsų 
gyvenimas trumpas, kad ga
lėtume gaišinti laiką kelio
nei, nesuvartodami jo tikram 
misijų darbui. Mūsų miestas 
toks didelis, kad norėdamas 
aplankyti visas lietuvių šei
mas pėsčias, aš sulaukčiau ne 
75 metus amžiaus, bet 85. To
dėl aš, nepasitikėdamas, kad 
tiek metų gyvensiu, turiu sau 
įsitaisęs juodą Buicką, kuris 
mane greičiau nuveža per pu
sę valandos negu Rietavo ku
nigaikštis Oginskis galėjo su 
savo arabais nuvažiuoti per 
24 valandas.

Aš turiu savo mašiną, ir 
turiu saw?. darbus... Lankau 
parapijonus, ligonius... Net 
neturiu laiko važiuoti ų Paci- 
fiko pakrančius, bet taip pat

LVz lO vz* a w « j ■ — - . - ■   MTTT, _ ■ . — - ~ L L ~— - —

Suprantu, kad visi pagyrimai, pranciškietes lankyti lietuvių 
ar papeikimai man netaip^ 
svarbūs, man tiktai svarbu, 
kad' mano pradėtas darbas 
toliau tęstus, kad atsirastų, 
kurie, man nustojus jėgų ar
ba gyvybės, mano vietą už
imtų.

Dėkoju visiems, kurie už 
mane meldėsi, net Šv. Mišias 
už mane parūpino arba mano 
bažnyčiai dovaną padarė. 
Nors daug dovanų iš Water
bury, Conn, mūsų bažnyčiai 
turėjome, bet dabar gavo
me labai gražią raudoną ka
pą nuo p. p. Juozapo ir Luci- 
jos Dubauskų, o per Kuzmins
ką iš Waterbury $200, nupir
kimui gražios kupkos.

Dėkoju širdingai visiems, 
kurie mane sunkiame darbe 
remiate. Jei ne jūsų parama, 
būčiau pabėgęs, kaip mano 
pirmtakūnai. O aš jau trejis 
metus išbuvau, jei Dievas

šeimas, kad pamokytų vaikus 
lietuvių kalbos ir tikybos. 
Yra seserų, kurios sugebės 
mašiną vairuoti geriau negu 
aš, tiktai bėda, kad jos netu
ri pinigų įsigyti automobilį1, 
taip reikalingą apaštališkam 
jų darbui.

Žinoma, yra turtingų žmo
nių, kurie išgalėtų nupirkti 
mašiną ir sesrims dovanoti, 
bet kiekvienas žmogus turi 
savo reikalus, ir būtų sunku 
paaukoti nors ir šventam tik
slui vieną tūkstantį dolerių, 
bet ar būtų per sunku paau
koti penkinę? O Amerikoj to
kių, kuriems penkinė niekas, 
yra daug. Mūsų seserims tik
tai reikėtų, kad susirastų 200 
tokių geradarių, ir jos galė
tų nupirkti nors pavartotą 
mašiną lankyti lietuvių šei
moms ir atlikti savo misijai. 
Atsirado Los Angeles keletas

Ir jis išdėjo visą reikalą.
Merga, nė galvos nepakėlus, sušnypštė:
— Ar nematot, kad mezgu... Dieve, Dieve, ant to 

vargšo tai ir šunį pakartų.... Nė atsikvėpti neduoda... 
Užvarys jie čia mane...

Šaukūnas tik įkišo nosį į laikraštį: tegul jas devyni 
griebia, tas žiovanasres...

Taip jis visą vakarą praskaitė, kol jo Onutė užsnūdo, 
kol Teklė nuėjo į klėtį miegoti. Prieš guldamas jis dar 
sykį apsimovė kelnėmis, vaikščiojo skersai ir išilgai, pa
galiau, nusiavęs, pats pakirpo jas per du pirštu ir at- 
siūlėjo taip dailiai, kad nė Grėblio Magdė nebūtų šva
riau valiojus.

Rytojaus dieną auštant, Kazys šaukūnas tiesiog 
laukais traukė į miestelį. Kai pasiekė Vengrinės ežerė
lį, toli užu storo miglų klodo tekėjo saulė. Ūkanos pa
mažėle retėjo, susimetė į baltus, minkštus debesėlius, ir 
pažulnūs spinduliai nušvito šalnos nubertose pievose ir 
trobų stoguose. Nuo tų spindulių, nuo baltos šalnos 
pačiam šaukūnui darėsi giedru, saulėta. Jis žengė dide
liais žingsniais, lazda grumstus dauždamas ir iš pypkės 
dūmą taip čiulpdamas, kad žarijos spragėjo. Vikriai 
peršoko griovį ir stojo į vieškelį, kurio gruodą jau bu
vo suardę ratai ir arklių kanopos. Šiaip kelias buvo tuš
čias, tik ten antai Padribinskio piemenukas varinėjasi 
avių ir žvygaujančių, nibres iškėlusių kiaulių kaiminę, 
linienoje nerimstančią ir vis tolyn bėgti pasinešusią.

Kai ūkininkas prisiartino prie kaiminės, vaikiščias 
užlindo už gluoksnio ir, nosį iškišęs pro stuobrį, sukryk
štė:

— Ki-ki-ki....
Jo nosis dingo už medžio. Bet neilgam! Po minutėlės 

vėl jis kyštelėjo ii' sukrizeno.
— Ko jis čia vaiposi? — tarė sau šaukūnas ir apsi

dairė aplinkui, ar nepastebės ko juokingo.

asmenų, kurie paaukojo šiek 
tiek pinigų šiam tikslui. Jau 
turi šimtinę, bet dar trūksta 
devynių šimtų. Pinigus malo
nėkite siųsti tiesiog seserų 
pranciškiečių vardu, taip ad- 
dresuodami:
Franciscan Sisters
1742 Westmoreland Blvd.
Los Angeles 6, Calif.

Prelatas J. Maciejauskas

Baltimore, Md
Baltimorėje vis nesmagios 

žinios: vis daugiau mirčių. 
Gaila, kad ir iš jaunuolių pa
sitaiko. Šią savaitę palaido
tas Edv. česnavičius, apie 19 
metų, Švento Vardo draugi
jos narys. Dėl sūnaus mir
ties česnavičiams reiškia už
uojautą šv. Vardo dr. vyrai.

Rugpiūčio 20 d. palaidota 
Mickeliūnienė. Seniau ji pri
klausė prie veikėjų grupės. 
Taip mūsų eilės kas savaitę 
retėja.

Glyndon Avė. lietuvių ap- 
gyventoj vietoj nuo daugelio 
metų p. p. Makarauskai bu
vo lietuvių maitintojai: lai
kė grosemę. Šį mėnesį jie už
darė savo valgomų daiktų 
krautuvę ir pardavė namą. 
Makarauskai nusipirko na
mą miesto pakraštyj.

Šią savaitę kelios lietuvai
tės seserys atvažiavo aplan
kyti savo tžvelių: trys kazi- 
mierietės ir dvi iš Wilkes- 
Barre, Dallas, Pa.

Kun. Dr. L. J. Mendelis 
baigia rinkti 1.000 dolerių 
pagelbėti parapijos jaunuo
liams, kurie mokosi į kuni
gus. Jis pradėjo naują 10.000 
dol. rinkliavą ir tikisi'trum
pu laiku surinkti ir pavesti 
tą sumą kokiam vienuoly
nui, kad vargingesnį jaunuo
lį išt<y* gumos

J. K.

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Kalauckas, Valentas, iš 
Veiverių ir gyvenantis 
Brooklyn, N. Y.

Kliaugienč-Paužaitė, Kat
rė, duktė Petro ir Elzbietos, 
kilusi iš Ražiškių.

Mačinskienė - Kalauckaite, 
Magdė, kilusi iš Veiverių pa
rapijos, gyvenanti Brooklyn, 
N. Y.

Nagulevičiūtė, Natalija, 
tarnavusi pas Argentinos 
konsulą Philadelphijoje.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi rašyti:
Consulate General of Lithua- — 
nia

41 West 82nd Street 
New York, 24, N. Y.

Niekur nieko! Bet žmogui nei tai nesmagu, nei tai 
kvaila buvo dėl to kikenimo ir dėl tos nosies, kuri štai 
trečiusyk pasirodė pro gluosnį.

— Ko žvengi ten! Ar nenutilsi! — neiškentęs paga
liau subarė.

— Ki-ki-ki! — prapliupo piemuo.
— Aš tau! — jau buvo per griovį prie vaikiščio be

žengiąs žmogus.
— Oi, dėdulyti, kad tavo kiškos..., — sukleketavo 

berniukas ir, susigriebęs į glėbį skvernus, nukuduliavo 
pas kiaules.

šaukūnas žvilgtelėjo į kelnes, ir jam net širdis nu
tirpo: ogi jos pusiau blauzdų nukirptos. Ir vilnonės ko
jinės, ir apatinės kelnės baltuoja, išsikišę per gerą 
sprindį. Skubiai jis patraukė vieną kišką žemyn, antrą, 
bet kur tau — per striuka, ir gana! Ir taip kvaila, kad 
nors ėmęs skradžiai žemę prasmek. Gi ir pats laikas 
buvo kur nors smukti, nes pro kaimo kapinaites antai 
išlindo pora vežimų. Dieve gink, jei pamatytų, tai visa 
parapija lalėtų apie šaukūno kelnes!

Nieko negaišdamas, jis pasispyrė ir jau buvo Šilsuo- 
džių giraitėje. Vos spėjo užlįsti už putinų krūmo, kai 
vieškelyje suprunkštė arkliai. Buvo tai Viktoras Kalte
lis iš Teiberių, su pilnais javų ratais ir dar su žmona, 
ant maišų kaupo kūpsančia. Kaltelis buvo didelis juok
darys ir pasakorius. „Per tris mylias skersai ir išilgai 
visi žvirbliai čirškėtų, jei dėdulis būtų mane pamatęs,” 
— posmavo sau šaukūnas, kiūtodamas už krūmo ir 
sukdamas galvą, kaip čia iš bėdos išsikapanojus. Gūrin
ti tokiomis kelnėmis į miestelį nė nemėgink: Trinka kac’ 
pagriebs ant dantų, tai ne tik į vaitus nepateksi, t 
dar tave visi žydbemiai badys pusę metų pirštais.

Štai saulutė žvilgtelėjo pro šakas primindama, 
laikas bėga, taip greitai bėga.



Rugpiūčio-Aų 0TU PRANEŠTO

Philadelphijos Žinios
SIUNČIA ATSTOVUS AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA*’^

Velionis iškilmingai palai
dotas rugpiūčio mėn. 23 die
ną. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, buvo laikytos 
5 šv. Mišios. Draugai grau
dingai atsisveikino — Ilsėkis 
ramybėje —

SUSIORGANIZAVO AME
RIKOS LIETUVIŲ TARYBA

tikslais iš Seymour

A. a. Albertas šalnoris.
Neseniai skaitėme, kad Lt. 

Albertas Šalnoris pradeda 
naują mokslą aviacijoj, kad 
jis prašė mamytės melstis, 
nes numatė, kad visur gali 
būti pavojaus, bet ypač skrai
dant ore. Šiandien jau vėl 
liūdnai turime skaityti, kad 
Albertas nebegyvena čia tarp 
gyvųjų, bet jis jau iškeliavo 
amžinybėn.

A. a. Albertas Šalnoris gi
mė 1918 m. lapkričio mėn. 
23 dieną Philadelphi jo j iš tė
velių Jono šalnorio ir Teklės 
Grigalaitės, dabar jau Yac- 
kienės. Jaunuolis mėgo skrai
dymą ore ir toj srityje mokė-

si ir tarnavo Dėdei Šamui, i 
įsigydamas 2nd Lt. laipsnį ir 
vis toliau siekdamas mokslo. 
Jaunuolis mokėsi Šv. Kazi
miero parapijos mokykloj, 
vėliau baigė South Philadel
phia High School. Prieš ka
riuomenę dirbo pas Michael 
Flynn Manufacturing Co. Į 
Air Corps įstojo 1942 m. Mo
kėsi Maxwell Field, Ala., bu
vo pakeltas leitenantu Co
lumbus, Miss. 1943 m. kovo 
mėn. Iš ten buvo perkeltas į 
Fort Mayers, Fla. Rugpiūčio 
mėn. 18 dieną skraidė moko
mais
Johnson Field, netoli Golds
boro. N. C. Netoli nuo tos vie
tos lėktuvas nukrito ir sudu
žęs sudegė. Su juo skrido 
kap. Gordon L. Brand ir kiti 
du kadetai. Lėktuvui nukri
tus, kilo ugnis, ir lakūnai ir 
visas lėktuvas visiškai sude
gė. Jo palaikai buvo parvež
ti namo rugp. mėn. 20 dieną. 
Velionies palydėti atvyko jo 
draugai iš tos pačios karinės 
dalies ir kiti draugai gavo 
leidimą parvažiuoti ir paly
dėti karo naują auką.

Visa šeimyna, pažįstami, 
artimieji ir parapijiečiai la
bai atjautė tą skaudžią ne
laimę. Jo mamytė ypač skau
džiai pergyveno, bet jos gi
lus tikėjimas ir artimųjų už
uojauta sustiprino ją perkęs- 
ti tą baisią nelaimę.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Philadelphijos lietuviai vi
są laiką rūpinosi visų ameri
kiečių lietuvių reikalais, bet 
ligi šiol neturėjo vienos or
ganizacijos bendriems visų 
lietuvių uždaviniams spręsti 
ir varyti visą lietuvišką dar
bo vagą. Dabar jau pradžia 
padaryta. Rugp. mėn. 17 die
ną įvykęs philadelphiečių su
sirinkimas nutarė organizuo
ti Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrių. Visi sutiko, kad 
tokia organizacija šiais lai
kais labai reikalinga ir nau
dinga.

Išrinkta laikina valdyba, 
kol bus sukviesti visų lietu
viškų patrijotinių organiza
cijų atstovai ir jie išsirinks 
nuolatinę valdybą ir aptars 
tolimesnį veikimą. Laikiną 
valdybą sudaro: kun. St. Rai- 
la-pirm., J. Grinius vicepirm. 
M. Milukas-sekretorius, adv. 
C. Cheleden-kasierius, O. Un- 
guraitė-fin. raštininkė. Pir
mas susirinkimas nutarė pa
siųsti savo atstovą į visų lie
tuvių Konferenciją Pittsbur- 
ghe, J. Grinius sutiko atsto
vauti Tarybos reikalus. Su
sirinkę atstovai konferenci
jos reikalams paremti sudė
jo $25.00 aukų.

L. K. Federacijos Philadel
phijos apskritis savo susirin
kime, kurs įvyko rugpiūčio 
mėn. 22 dieną šv. Andriejaus 
parapijoj, nutarė siųsti ats
tovą į Pittsburgh Amerikos 
Lietuvių Tarybos šaukiamą 
konferenciją. Atstove išrink
ta ilgametė veikėja p. Ona 
Unguraitė. Ji rengiasi va- 

( žiuoti dar anksčiau, kad galė- 
' tų dalyvauti ir Federacijos 

susirinkime, kurs bus vieną 
dieną anksčiau prieš minėtą 
konferenciją. Draugysčių at
stovai gražiai suaukojo pa
remti konferencijos reika
lams. Girdėti, kad ir kitos 
draugystės žada siųsti savo 
atstovus ar bent paremti pi
nigais taip svarbius reikalus. 
Tarp kitų Federacijos nuta
rimų, numatyta ateity sukel
ti sumas Lietuvos ir lietuvių 
gelbėjimo reikalams. Tai tik
rai 
tik 
tai 
bų

galinga institucija. Kad 
parodytų savo veikimą, 
galėtų labai gražių dar- 
atlikti.

RADIJO PIKNIKAS

Rugsėjo mėn. 5 dieną, sek
madienį, įvyks Lietuvių Ra
dijo programos piknikas. Ve
dėjas p. A. Dzikas organizuo
ja ir rengia didelį ir gražų 
pikniką. Piknikas įvyks gra
žiame parke prie pat miesto. 
Pikniko vieta Torresdale Pa. 
Į pikniką lengvai patekti-va- 
žiuok Frankford Av. & City 
Line. Piknike bus gražus or
kestras, bus galima šokti, 
valgyti ir užkandžiauti. Pa
silinksminę galės ir padai
nuoti, kad nebūtų pamirštos 
lietuviškos dainos. Radio ve
dėjas kviečia visus dalyvauti 
tame gražiame lietuvių pasi
matyme.

VEIKS VAIKŲ DARŽELIS

Plaukus garbiniuojame pagal
rvimo—jTf

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Port Richmonde yra dide
lis judėjimas, prasidėjęs rug- 
piūčio 19 d. Šv. Jurgio para
pija turi savo didžiulį baza- 
rą, kurs suruoštas parapijos 
40 metų sukakties proga. Ba- 
zaras tęsis iki rugsėjo 11 d.

Šv. Kazimiero parapija 
šiais metaįs_dar praplėtė vai
kų darželį, kurs atidarytas 
pernai. Dabar padidinti kam
bariai, pripirkta naujų žais
lų ir mokymo priemonių. Tik 
laukiama, kad daugiau lietu
vių šeimynos leistų savo vai
kučius pasinaudoti tomis 
kų darželio gerybėmis.

Plaukų spalvos mūsų specialybė
KITI RAŠĖ IEŠKO NAŠLAITES

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Vienam vietos veikėjui pa
sirūpinus, ukrainiečių laik
raščiai „Svoboda” ir „Ameri
ka” aprašė apie Pennsylva- 
nijos lietuvių dieną, įvyku
sią rugpiūčio 15 d. Ta proga 
tuose laikraščiuose buvo įdė
ti prez. Smetonos paveikslai.

Ukrainiečių „Amerika” 
rugp. 21 d. numerio pirmame 
puslapyje yra pranešta apie 
mūsų viengenčio Wm. Pa
schall (Poškos) kandidatūrą 
į Philadelphijos majorus.

Kavidis

— Viešpatie! Gi rinkimai apie dešimtą! — net krūp
telėjo ūkininkas ir pašoko iš pakrūmės.

— Kuo greičiau namo — ir persiauti, — tarė jis sau 
ir buvo besukąs į vieškelį.

Susyk šovė jis atgal. Priešais, už gerų varsnų, jojo 
patsai Trinka, įsispendęs į šonus, galvą užvertęs, o jo 
batai nuo saulės žibėjo, kaip koki liktoriai. Pasiekęs gi
raitę, jis čiuptelėjo savo bėriui, takštelėjo lendraitę jam 
per strėnas ir nujojo toks patenkintas, lyg jau vaito 
antspaudą po raštais primušdinėtų.

Dabar šaukūnas, atsargiai šakas praskėtęs, apžiūrė
jo vieškelį Nieko nebuvo matyti. Vien šarka klegėda
ma pralėkė, ir ten, striuką uodegaitę aukštyn mėčioda
mas, nustriuoksėjo kiškis.

— Na, skubinkis, brolau, — sumurmėjo šaukūnas ir 
narsiai smeigė lazda į vieškelį: kad dums, tai jau dums 
namo!

Jau buvo beišlendąs iš šilsuodžių giraitės į laukus, 
kai pamatė Užimčinės kaimo vyrus visu pulku trau
kiant. Ramiai sau pasišnekučiuodami, iš pypkių dū
mus pūsdami, jie žygiavo rinkti vaito, šaūkūnui taip 
širdį spaudė, kad net ašaros gerklėje įstrigo, kai pama
tė šitą sermėgių būrį, kuris aliai vieno už jį stos vals
čiuje. „O jei nespėsiu?” — sudvejojo jis ir jau buvo be- 
galvoąs šūktelti kuriam iš pulko ir apsimainyti kel
nėmis. Tačiau net nugara pagaugais nuėjo nuo šitos 
minties: ką gali žinoti, ar jie, gavę tokią progą, neims 
apie tave skambinti ant visos rinkos: - „Ot, vyručiai, 
trumpakelnį šaukūną vaitu statom!” Jei, Dieve sergėk, 
tokios šnekos pasiektų Trinkos ar apskrities viršininko 
ausį, taj sudie ir garbei, ir vaito kedei, ir išmintingiems 
pasišnekėjimams su ūkininkais raštinėje.

1 Po to dar Tulmočių tetulė pradardėjo su žąsimis, ku-
k
org1

v j. v/ L-Ur mcn. jl mjiai ii—lluv cmcii vav—jv/ ola ^c^ohiiio?

„ ^Įos, ištiesusios kaklus, neatsistebėjo, kad jau štai taip 
Jie oniškai vėžina. Paskui dar Bėdžių dėdė su dėdiene nu- 
m. vaarė už kojos parištą meitėlį, kuris vis kriuksėjo, kni-

Saugokitės — Sumažinkite |čiams suomiams, vengrams 
Nelaimes ir kitiems svetimų kilmių a-

--------- Amerikiečiams buvo sudary
tos per Daud. Kryžių Chica
go je, New Yorke, Pittsbur
gh^, Brooklyne, Washingto
ne, Clevelande, San Francis
co ir kitur.

Kai kur mokytojai moka 
vieną arba daugiau svetimų 
kalbų, kiti moko per vertė
jus. Quincy, Mass., suomių 
grupė sėkmingai baigė pir
mosios pagelbos kursus su 
vertėjo pagalba, kaip ir gru
pė kiniečių Sacramento, Ca- 
lifornijoj. Didžiuose miestuo
se, kaip New York, Chicago, 
Brooklyn ir pan., kur yra 
daug mokančių svetimų kal
bų, klasės dažnai laikomos 
svetmose kalbose.

Visos Raudonojo Kryžiaus 
įstaigos turi prityrusių mo
kytojų, kurie gali dėstyti 
šiuos dalykus. Klasės yra su
darytos tinkamais laikais. 
Jeigu esate užinteresuoti, už
sirašykite prie Raudonojo 
Kryžiaus (Red Cross Chpa- 
ter Headquarters).

A. R. Kryžius

Šiuo metu, kada daugelis ' 
šeimininkių prezervuoja mai- : 
stą namuose, Amerikos Raud. : 
Kryžius įspėja jas apsisaugo- : 
ti įvairių nelaimių. Praeitais 
metais apie 30,000 asmenų 
mirė nuo nelaimių, kurios į- 
vyko namuose, daugiau negu 
6,000 mirė nuo apsideginimų 
ir eksplozijų.

Šių nelaimių išvengti Raud. 
Kryžius duoda šiuos patari
mus :

Neleiskite mažų vaikų į 
virtuves, kada ten yra ver
dančių skysčių. Neleiskite jų 
prie karštų pečių arba bonkų.

Atsargiai kilnokite karštus 
indus, stipriai laikykite, kad 
neišpultų iš rankų.

Jeigu ant grindų yra išlie
tų skysčių, būtinai sušluos- 
tykit, kad nepaslystumėt.

Kada parafinas tarpomas, 
atminkite, kad jis greitai už
sidega; padėkite po indu as
besto dangtį. Atminkite irgi, 
kad eksplozija įvyks, jeigu į 
karštą parafiną įpilsite van
dens.

Apsisaugojimas nuo nelai
mių priklauso kelių faktorių. 
Būtinas dalykas yra išvengi
mas padėties, kuri gali pri
vesti prie sužeidimų arba 
mirties. Gera sveikata ir tin
kamas žinojimas padės su
mažinti nelaimes. Raud. Kry
žiaus kursai apima ne tik 
kaip išvengti nelaimių, bet ir 
namų slaugą, pirmą pagel- 
bą, mitybą, plaukymą ir kaip 
apsisaugoti vandenyje. Visa 
tai turi savo tikslą sumažini
me nelaimių, palaikymą ge
ros fizinės ir dvasinės svei
katos. Praeitais metais tūks
tančiai amerikiečių baigė 
viena arba kelis iš šių kursų.

Klasės lietuviams, čekos- 
lovakams, ukrainiečiams, len
kams, japonams, amerikie
čiams, rusams, Italams, grar- 
kams, vokiečiams, siamie- 
čiams, jugoslavams, kinie-

Kaune Langai 
Be Stiklų

vai
LIETUVIS NORI BŪTI 

BURMISTRU

nekokia, nors gal 
ir teisingų faktų. r "

Lietuvio laiškas i 
lijos.

Su Portugalija Žą kurį 
mas žymiai pasui Suskas, 
šio mėn. 17 d. bm ^na- 
laiškas iš Amerik au
galiją. Tą laišką įpja- 
joje gyvenąs lietu' 
birželio 6 d. Jo gi 
lijos birž. 8 d. išs 
kas pasiekė čia ru 
momis dienomis.

davo su korp. Feliks 
dronu, kurio tėvai 
1601 E. Gunt Hill R 
xe.

0. Žemaitytė yra 
Pace institutą, lanki 
ter kolegiją. Dabar 
karo departamente, 
N. J. Korp. Cedron s 
yra Floridoje.

Sužadėtiniams 
daug šviesios laimė

Rėkaus- New Britain,

Lietuvis kunigas

Teko nugirsti bažnyčioj, 
kad viena lietuvaitė ponia 
ieško našlaitės, kurią norėtų 
padaryti savo šeimynos na
re, išauklėti ir išmokyti. Jei 
kas žino tokią mergaitę, tai 
tegul kreipiasi į šv. Kazimie
ro parapijos kleboniją. Pa
girtinas sumanymas gelbėti 
savo našlaičiams ir neturtin
giems vaikučiams.

Lietuvis p. Paškevičius 
Paschal varo agitaciją, kad 
išrinktų jį Philadelphijos ma
joru. Jau atspausdinti plaka
tai ir sudaryti komitetai. Jis 
eina, kaip nepriklausomų de
mokratų atstovas. Laukiama, 
kiek jis galės surinkti balsų 

per pirmuosius balsavimus.

MIRĖ

Kelias į pergalę yra 
tiestas Karo Bonais,

nu-

sinėjo kiekvieną provėžą ir niekaip sparčiau nepajudė
jo. Galop Stočkaus pusmergė su Ališauskų bernu su
sikabinę ir snapus kaišiodamiesi (kad juos kur perkū
nas!), nustriūgino,- koją už kojos vilkdami. Gal jau už
sakus nešė, kad toki išsišiepę, prilipę vienas prie an
tro....

Juos pamačius, Šaukūnui toks apmaudas pašoko, kad 
pašiauštais ūsais, kaip šernas koks, nudyrė į laukus, 
suūžęs:

— Snargliai! Dėl jų turėčiau vaitystą prarasti.
Skuosdamas per arimus, per bulvienas, sparčiai žerg

damas per griovius, jis vis kvaršino sau smegenis:
— Na, ir sakyk, broleli tu mano! Rodos, kirpau pri

derančiai — vos per du pirštu, o čia dabar per visą 
plaštaką nurėžta! Kur tau plaštaką!

žvilgtelėjęs į blauzdas, spiaudė pro tirštus savo ūsus 
ir vis dantį griežė, pats neišmanydamas ant ko: ar ant 
žmonos, ar ant Teklės, ar ant piemenuko, kuris ten už 
gluosnio krizeno... O gal ant saulutės, nuo vėsaus ru
dens oro pablyškusios, kuri taip greitai kopė aukštyn 
ir kas žingsnis tartum skatino: „Greičiau, greičiau! Jau 
tuoj ir dešimta”...

— Garbė Dievui, — atsidūsėjo žmogus, pamatęs 
smalksnomis dengtas savo trobas.

Kieme suniūkė jis ant šuns, kuris apsižiopsojęs su
lojo. Trinktelėjęs durimis, įėjo į kamaraitę, kur kabo
jo išeiginiai drabužiai. Už sienos išgirdo linksmą klege- 
nimą. Juokėsi žmona su Tekle, bet taip jau garsiai ka
karines paleidę, kad žmogui net kvapo pritrūko.

— Skalys jos ten! O kai reikia ką padaryti, tai ne
prisiprašysi, — suniurzgė jis ir jau buvo bežengiąs prie 
durų aprėkti abiejų moterų.

Tik štai triukšmas anoj pusėj aptilo, ir Šaukūnienė 
pasakojosi, vis nusiprunkšdama:

— Taigi, širdele, atsikeliu paryčiu ir žiūriu į tas kel
nes. Žiūriu, ir ar nepasidarys man gaila Kazelio! Argi

Buvo parvažiavu 
čio 21 d. Ona česk 
tarnauja Dėdei Sai 
WAVE. Jos ištekė; 
Ona mirė sunkia 3 
Velionė buvo tik 38 
žiaus. Ona Českiūi 
uoli sodalė, visišL 
kinta savo nauju d?

tais darbini U^8*
-jsnuo-
^priim- 

Tįenciją

Stonis.
įjos pa- 
uM
pferoMo- 
>.ja, Mo-
^jatu- Mūsų Lt. Al. Ja

Kun. Puišys, sal 
gęs aukštuosius m 
taro laipsniu, L 
tremiamų į Voki 
vių darbininkų gei 
ko su jais, pasir 
teikti dvasinę pa 

Gauta žinių, kj 
Puišys yra gyvas 
darbuojasi

Aplinkiniais keliais 
ko gauti laišką nuo žmogaus, 
kurs šių metų balandžio mėn. 
paliko Lietuvą. Jis rašo apie 
sunkų gyvenimą Lietuvoje. 
Daug kas sunaikinta. Net pa
ti Kauno Laisvės Alėja daug 
nukentėjo: langai siauručiai 
pasidarė, nes popieriais lo
po. „Jau per sienų plyšius 
daugiau šviesos į vidų paten
ka, negu per kartono (storo 
popierio) langus”.

Stiklo esą sunku begauti, 
viskas sukoncentruota karui. 
Naciai vilioja žmones stoti 
savanoriais į kariuomenę, įs
tojusiųjų šeimfciS^^tfoda^jy* 
mias pinigines pašalpas. Kaip 
žinome, ir tas nedaugelį tesu- 
vilioja.

pavy-

Ispanijos lietuviai

Čia mirė Juozas čipas, 57 
metų amžiaus, M. Sollinger 
- Zupkauskaitė, 27 metų am
žiaus, ir Viktorija-’ Jakima
vičienė, 73 metų.

Laidotuvėms patarnavo J. 
Kavaliauskas.

_ < • ■ avnaoe-tarnaująs Afrikoj,darbuojasi Erfur
• ’ ststo- žmonai apie , ,simiį

invert

Kunming. — A 
kūnai, generolo lO-Keamy 
vadovaujami, per' 
13 mėnesių pasiel jdalyvau- 
rų davinių kovoje 
nų lakūnus. Per t 
naikinta 442 pries 
o savo netekta 5'

Be to, amerikie: 
yra nuskandinę 
vų, kurių tonažas 
000.

jįKonfe-

riame jam teko 
Oro kautynėse na 
vas pradėjo bėgti 
vijosi lėktuvą ir p 
kelionės nušovė

Mlionis Jankauskas ta 
riuomenėj apie 1! 
Jo motina, Ona J 
nė, gyvena 70 Au

T DEW. 5136 
y 
r

Jos. Kavolį

pirmadie- 
'įlietuvių 
srekolek 
Pamokslus

Visi New Britą 
sirūpinę apie va 
žiaus ligą, su kur 
kovojama New H s 
apylinkėj. Kol ka 
apsirgusių mūs 
bet majoras suda 
kuri bus pasirucLIETUVIS GRA J jį? KU5į uu?

siu gau- epidemija ir čia i alanlnnfoa 1*1 n i

turinin-
Nullfldlmo valandc (gį yį.

Šauktis prie i

Lalsnlaotaa Penny, ir , p 
▼alstijoi

1601 - 03 So.
Philadelphi

Po ilgos ir st 
Valinčius sveiksti 
nas choristas, ku 
daug metų, ka( 
skaičius chore su

reikalu .-----------------

riąTary- Bridgepor

LKFSB. Madride šiuo me
tu gyvena Kl. Jurkšas, sale
zietis. Kun. Puišys jam iš Vo
kietijos siuntė breviorių, bet . 
ta maldų knyga buvo grąžin
ta atgal, esą negalima siųsti 
jokių prekių. Tik knygos apie 
bolševikus eina laisvai, nors 
jos būtų ir lietuviškos. Už
tenka užrašyti vokiškai, kad 
čia prieš bolševikus.

Neseniai Portugaliją pasie
kė Lietuvoje išleista Mirūno 
knygelė „Politrukas Srulis 
Švindelmacheris”, kurioje ap
rašoma vieno komunisto kar
jera. Mūsų korespondentas 
ją skaitė ir praneša, kad men
kos vertės dalykas: trūksta

LIETUVIŲ RADIO F
Trečiadieni 7:00 p.m. B

Direktorių AolOS iri-
ANTANAS D!

8019 iUt ThompsU 
PKladelphla,

Telefonuoklte: Beri®1?.?6

paskutinės

rios bo-

—— »dide-
— a kurios 

mos išpir-
- _ si dolerių.

Tel. POPlar 4110

Charles J. I įogpasko- 
( Raman aus ^kalingu- 
LAIDOTU1 ^NeW 
DIREKTOli

1113 Mt. Venn
Philadelphia Newark, 

ModernlSka laidojime 'denio va- 
jlelB, grafl koplyčia, er , 
kelelvingiem* suteUdai

Viską* nemokamai.

Bridgeport© k 
kėjai parengė gi 
ciją ir laišką s 
Amerikos Lietu 
šaukiamą konff 
sėjo 2-3 d. d., 
Rezoliucija liet 
vadavimą iš na( 
nuo bolševikų b

susi- 
jbšv. Jur
oje, 180-2

Ateinantį sel 
rapijos mergaic 
ką priaugantie 
rėš savo linksm

negalėjau aš jam pataisyti vakar! Sėdau tad ir pakir- 
pau per du pirštu...

— Ki-ki-ki! — sušvykštė mergai. — Tai ir aš, dė- 
dieniuke, praplėšus bluostą, sakau, sau: „Karve tu, kar
ve, ar sunku tau buvo tas kiškas sudoroti.” Šokau iš 
migio ir — čekšt - čekšt....

— Cha-cha-cha!
Vėl sukliko abi, bet jau taip neapsakomai, taip nu

mirėliškai, kad Šaukūnas nė pats nejuto, kaip įniršęs 
atsidūrė vidury šeimyninės, kur Teklė vijo tolką ant 
lankčio, gi jo pati staklėse taisė nytis, — abi bemaž pa- 
springusios nuo linksmybes, raudonos ir ašarotomis 
akimis.

— Varnos jūs, varnos! — sukriokė jisai, galingai įsi
rėmęs viduasly ir taip įtūžęs, kad daugiau nė žodžio ne
sugraibė: puls, rodos, ir ištalžys abidvi, nei puodynes.

Abi jos nustėro: seniai buvo mačiusios Šaukūną tokį 
galingą, taip nirtulingai šniokštuojantį! Kaip debesis, 
jis ten stovėjo įsirėžęs, griausmingas, — žiūrėk, kad 
spirs, tai ir vėdarai tau kiaurai apsivers!

Tik ūmai abi, lyg susimokiusios:
— Kva-kva-kva! — praplyšo, net vaikas už sienos 

pravirko, tokių nasrų pribudintas.
Viena įsitvėrė staklėse muštuvus, antroji lanktį — ir 

striūbauja, lyg pakvaišusios, net pačiam Šaukūnui kok
tu pasidarė.

— Ucha-cha-cha! — pro ašaras pasigaikčiodama, 
kaip pelėda ūkaudama, šaudykle numojo dėdienė į sa
vo žmogų.

— Žiūrėk, Tekliuke, žiūrėk! Tas mano Kazelis, kaip 
Pilypas iš kanapių.... Ucha-cha! — klykavo moteris. — 
Dievulėliau tu.. Kas tave rinks į vaitus su tokiomis kel
nėmis...

Šaukūnas, nė nepažvelgęs į savo stibikaulius, susi
traukė į kuprą ir smuko į kamaraitę, tik pagrasinęs 
kumsčia ir dar sušvokštęs pro dantis:

dlenų ar nak 1 pažadėjęs 
— i atstovas 

tuvius su 
l reikalu, 
^komite-

Lapkričio 21 
jus didelis ko 
nuos F. Stank1 
eis parapijai. I 
gelbės choro sc

— O tai ir išrinks...
Po valandėlės, apžergęs obuolmušį, 

miestelio linkui, vis laikrodį traukiodama: 
pliekdamas, štai jau dešimta, jau penkios _ 
jau... Miestelio kaminų, kaip nematyti, taip| 
Arklys, rodos, lekia, kiek įkabindamas, ■ 
liumpsi... Jau ir pusė vienuoliktos... Ak, an] 
karčema, o už jos ir valsčiaus raštinė netoli]

Mūsų raitelis raštinės neprijojo, nes pakeli 
Trinką, tokia surukusia nosimi, užsmaukti] 
ant akių, ir aulai jam jau nežibėjo nuo saulei

Išvydęs šaukūną, jis riktelėjo:
— Einam pas Berelį ?
— Ar, ar?...
— Ką čia! Kai tu, dėde, nepasirodei, vyrai 

riavo, trainiojosi po kertes, kol kuris ten iš] 
šūktelėjo...

— Iš Užimčinės — sakai? — prabilo šaulį 
lengvesne širdimi, nes tarė sau dvasioje: tai g 
mane apšaukė....

— Taigi, šūktelėjo: „Kad šaukūnas nes® 
ūsų atnešti, renkam Kaltelį: žmogus ir ra® 
moka po raštu, ir išgerti pakelia, o antspauu 
tai jau vis pataikys.”

— Ir, ir?....
— Ir išrinko... kad juos kur perkūnas...J 

gi....

hatąatitin-
šfas bo

p Tary
tais tik- 
pui daly-

Trečiokas, 
Storius.

pdinomisl 
finite, Ona 
Isusižie-

pgtraci- 
•Mlul&l-

Ir nerodomas, Šaukimas nuo savo obuolį 
pastebėjęs, kaip iš raštines išsivertė visas kai 
rų ir nusitvėrę Kaltelį kas už skvernų, kas ii 
lydėjo, nei kokį bitiną, Berelio link, kur žy< 
jau laukė ir iš tolo linkčiojo, smagiai pešioti 
doną savo barzdą.

Įvairių 
aptarnavim 
nas. Tai pa 
bei siuntini 
miesto reik
„Amerikos’

Malon: 
ti savo pai 
gaunamas

• Jūsų ] 
spausdinta 
viruko, už 
dar nežino 
ti savo lai

Mano
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uomiams, vengrams 
ns svetimų kilmių a- 
hams buvo sudary- 
Daud. Kryžių Chica- 
ew Yorke, Pittsbur- 
ooklyne, Washingto- 
elande, San Francis- 
tur.
:ur mokytojai moka 
’ba daugiau svetimų 
:iti moko per vertė- 
incy, Mass., suomių 
ėkmingai baigė pir- 
pagelbos kursus su 
pagalba, kaip ir gru
čių Sacramento, Ga
ji Didžiuose miestuo- 
New York, Chicago, 

n ir pan., kur yra 
ikančių svetimų kal
bės dažnai laikomos 
e kalbose.

Raudonojo Kryžiaus 
turi prityrusių mo- 
kurie gali dėstyti 

lykus. Klasės yra su
tinkamais laikais, 

ate užinteresuoti, ūž
te prie Raudonojo 
s (Red Cross Chpa- 
Iquarters).

A. R. Kryžius

realiu į • -------------

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI choras. Atminkite lapkričio 
21.

ison-Kearny, 
ew Jersey
įčio 18 d. Šv. Vardo 
lalėję įvyko vietos 
susirinkimas, kurįlaiškasį

galįjp adv. K- Paulauskas, 
joiepvJ sey legislatures na-
L! * t. s nrernon Ir ori oio avv_pranešė, kad šis su- 

ąs sušauktas pasi- 
erikos Lietuvių Kon- 

ps reikalu.
Ikun. L. Voisiekaus- 
Iskaitė Konferencijos 
Ikvietimą į Amerikos 
Į Konferenciją, įvyk-

davo su korp. Feliksu K. Ce
dronu, kurio tėvai gyvena 
1601 E. Gunt Hill Rd., Bron- 
xe.

O. Žemaitytė yra baigusi 
Pace institutą, lankiusi Hun
ter kolegiją. Dabar ji dirba 
karo departamente, Newark, 
N. J. Korp. Cedron šiuo metu 
yra Floridoje.

Sužadėtiniams linkime 
daug šviesios laimės.

P. Antanas Klimaitis šiuo 
laiku platina „Ameriką” prie 
bažnyčios. Patartina tiems, 
kurie neturi užsirašę į na
mus šio laikraščio, nusipirk
ti prie bažnyčios ir perskai
tyti tuos gražius raštus, ku
rie eina „Amerikos” lapuose.

parašu, kuri bus prie tanko 
pridėta, iškilmingai įteikta 
Įeit. pulk. Tucher.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

gęsaukj-
ugsėjo 2-3 d. d. Pitts- 
Pa. Kvietimas nuo- 
ir vienbalsiai priim- 
įtovu į Konferenciją 

. St. Stonis, 
■ncijos darbams pa-

tremia^
viųdait s kun. 
ko su jg
teikti iškirta 100 dol.

Gauta į irdo dr-ja, Dievo Mo- 
PRSĮi! opulingos Dr-ja, Mo- 
darbDojį fa, Šv. Onos dr-ja tu-

New Britain, Conn

Nors šią vasarą parapijos 
piknikas neįvyko, nes buvo 
daug sunkumų su nuvažiavi
mu, bet parapijiečiai gražiai 
suaukojo ir be pikniko: sutei
kė parapijai arti tūkstančio 
dolerių.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

une Langai 
Be Stiklą

•> is dienomis savo spe- 
susirinkimus atsto- 

kūnai ^Brinkti.
vadovarj, Harrisono-Keamy 
13mae|i visu rimtumu ir 
rų davit mu ruošiasi dalyvau- 
mjlafc ribos Lietuvių Konfe- 
naikjntž;. j®-
o savoj

Betas: .
yra ® izaheth, N. J

J. Stasilionis

Buvo parvažiavus rugpiū- 
čio 21 d. Ona Českiūtė, kuri 
tarnauja Dėdei Šamui kaipo 
WAVE. Jos ištekėjusi sesuo 
Ona mirė sunkia vėžio liga. 
Velionė buvo tik 38 metų am
žiaus. Ona Českiūtė, buvusi 
uoli sodalė, visiškai paten
kinta savo nauju darbu.

Moterų S-gos New York— 
New Jersey apskrities svar
bus suvažiavimas šaukiamas 
rugpiūčio (August) 29 d., 2 
vai. popiet, šv. Jurgio par. 
salėje, 207 York St., Brookly- 
ne.

Visos kuopos prašomos at
siųsti savo delegatus. Svarbu 
kad kiekviena kuopa būtų at
stovaujama.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

So. Boston, Mass TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

dniais keliais pavy- 
laišką nuo žmogaus, 
metų balandžio mėn. 
ietuvą. Jis rašo apie 
yvenimą Lietuvoje, 
s sunaikinta. Net pa- 
> Laisvės Alėja daug 
o: langai siauručiai 
, nes popieriais lo- 
i per sienų plyšius 
šviesos į vidų paten- 
per kartono (storo 

i langus”.
esą sunku begauti, 

ikoncentruota karui, 
alio j a žmones stoti i 
ais į kariuomenę, įs- 
ų šeimoms duoda zy- 
ilgines pašalpas. Kaip 
ir tas nedaugelį tesu-

> Rekolekcijos
•iūčio 30 d„ pirmadie- 
’etro ir Povilo lietuvių 
ioje prasidės rekolek- 
r novena. Pamokslus 
kun. Pr. Aukštikalnis,

panijos lietuviai

>B. Madride šiuo me- 
na Kl. Jurkšas, sale- 
[un. Puišys jam iš Vo- 
siuntė breviorių, bet 

ų knyga buvo grąžin- 
1, esą negalima siųsti 
’ekiu. Tik knygos apie 
cus eina laisvai, nors 
ų ir lietuviškos. Už
prašyti vokiškai, kad 
iš bolševikus.
liai Portugaliją pasie- 
uvoje išleista Mirimo 

„Politrukas Srulis 
macheris”, kurioje ap- 
vieno komunisto kar- 
fūsų korespondentas 
ė ir praneša, kad men
tės dalykas: trūksta

Mūsų Lt. Al. Jankauskas, 
tarnaująs Afrikoj, rašo savo 
žmonai apie „šunų mūšį”, ku
riame jam teko dalyvauti. 
Oro kautynėse nacių lėktu
vas pradėjo bėgti nuo jo. Jis 
vijosi lėktuvą ir po 70 mylių 
kelionės nušovė Vokietijos 
paukštį.

Jankauskas tarnauja ka
riuomenėj apie 18 mėnesių. 
Jo motina, Ona Jankauskie
nė, gyvena 70 Austin St.

ĮjjjJ” lietuviai iš anksto 
Imi pasiruošti ir gau- 

^Llyvauti. Kun. P. Aukš-
Įs yra žinomas, turinin-

M-hmokslininkas, tad 
Hbus įdomu.
llį—-----------------
JJewark, N. J.

Visi New Britaine yra su
sirūpinę apie vaikų parali- 
žiaus ligą, su kuria smarkiai 
kovojama New Haven ir visoj 
apylinkėj. Kol kas dar nėra 
apsirgusių mūsų mieste, 
bet majoras sudarė komisiją 
kuri bus pasiruošusi, jeigu 
epidemija ir čia prasidės.

vi-
Po ilgos ir sunkios ligos 

Valinčius sveiksta. Jis yra se
nas choristas, kuris grįžo po 
daug metų, kadangi vyrų 
skaičius chore sumažėjo.

Bridgeport, Conn
sios paskolos reikalu 
Jersey Lietuvių Tary- 
nutarusi kviesti visus 
Irsey lietuvius talkon 
los ir gal paskutinės

i ros bonų paskolos rėi- 
jjn treciosios paskolos bo- 

|rdavimas yra taiko- 
usiems žmonėms, o ne 

N* ns ir įvairioms dide- 
■---- - vrganizacijoms, kurios
5=5 paskolos bonus išpir- 

itais milijonų dolerių, 
n i skinti trečiosios pasko- 

' nu pirkimo reikalingu- 
P ra kviečiami visi New 
y! : lietuviai į viešą susi- 
į® ią, kuris įvyks šv. Jur- 

raugi jos salėje, 180-2 
fork Avenue, Newark, 
ersey, antradienio va
rtą valandą, rugpiūčio

m
i*

KMinSi 
14 

rinkime yra pažadėjęs
D luti valdžios atstovas

iažindinti lietuvius su 
sios paskolos reikalu, 
i bus sudarytas komite- 

. id per tą komitetą New 
r lietuviai gautų atitin- 
ikreditą už pirktus bo-

— O tai ir išrinks...
Po valandėlės, apžergęs cte 

miestelio linkui, vis laikrodį 
pliekdamas, štai jau dešimta, ji 
jau... Miestelio kaminų, ta S 
Arklys, rodos, lekia, kiek £ 
liumpsi... Jau ir pusė vienui 
karčema, o už jos ir valsčiai^

Mūsų raitelis raštinės neprij. 
Trinką, tokia surukusia nost 
ant akių, ir aulai jam jau ne^J

Išvydęs šaukūną, jis rikt®
— Einam pas Berelį ’
— Ar, ar?...
— Ką čia! Kai tu, dėde, r

riavo, trainiojosi po kertes, b: esą A. Žemaitienė, gyv. 
šūktelėjo... 9 Str„ šiomis dinomis)

— Iš Užimčinės-sakai?kad jos duktė, Ona 
lengvesne širdimi, nes tarėsi 

mane apšaukė....

— Taigi, šūktelėjo: ,Jūd 
ūsų atnešti, renkam Kaltelį - 
moka po raštu, ir išgerti pak
tai jau vis pataikas."

— Ir, ir?....
— Ir išrinko... kad juos kd

v Jersey Lietuvių Tary- 
ašo visus, kuriems tik
is galima, būtinai daly-

A. S. Trečiokas, 
N. J. L. T. Sekretorius.

dine Žemaitytė, susižie-

DRIKOS” administraci- 
dite gauti A. Vaičiulai-

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN

Ir nerodomas, Šaukūnas 
pastebėjęs, kaip iš raštinės^ 
rų ir nusitvėrę Kaltelį kas®*; 
lydėjo, nei kokį bitiną, M 
jau laukė ir iš tolo linkčioja q 

doną savo barzdą. i

gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 

Instituto leidinys, 
egzemplioriaus kai- 

0c„ o užsisakant 50 eg-
lorių ar daugiau—30c.

Bridgeporto kolonijos vei
kėjai parengė gražią rezoliu
ciją ir laišką su aukomis į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
šaukiamą konferenciją rug
sėjo 2-3 d. d., Pittsburghe. 
Rezoliucija liečia Lietuvos 
vadavimą iš nacių ir gynimą 
nuo bolševikų bangos.

Ateinantį sekmadienį pa
rapijos mergaičių ir berniu
kų priaugantieji chorai tu
rės savo linksmą pikniką.

Lapkričio 21, sekmadienį, 
bus didelis koncertas. Dai
nuos F. Stankūnas. Pelnas 
eis parapijai. Programai pa
gelbės choro solistai ir visas

Didelis Susidomėjimas 
Lietuvių Konferencija

Vietos lietuviai yra didžiai 
susidomėję rugsėjo 2-3 d. d. 
įvyksiančia Lietuvių Konfe
rencija Pittsburghe. Svarsty
mai draugijų susirinkimuose Į kaus 
labai gyvi. Kur tik svarstyta, 
ten nutarta dalyvauti. Pride
dama ir aukos. Pavyzdžiui, 
seniausia vyrų draugija Nau
joj Anglijoj, S. L. Šv. Kazi
miero, nutarė siųsti du ats
tovu; Lietuvos Dukterų d-ja 
nutarė siųsti dvi atstoves ir 
$10.00 auką, kurią pačios na
rės sudėjo; didžiausio So. 
Bostone dr-ja, Šv. Jono Ev. 
BĮ. Paš. d-ja, nutarė siųsti du 
atstovu ir paskyrė $25.00 au
ką; S. Bostono Liet. Piliečių 
d-jos valdyba ir direktoriai 
yra nutarę siųsti 4 atstovus; 
Moterų ir Merginų Karei
viams Remti skyrius siųs 1 
atstovę. Taigi, Bostonas Kon
ferencijoj bus gausiai atsto
vaujamas. *

Komunistėliai Be Minios
Bostono komunistėliai ne

beteko margosios lietuvių 
minios, kurią sugebėdavo 
sutraukti į savo parengimus. 
Kiek anksčiau buvo ių keli 
parengimai, koncertas ir va
karienė, į kurias suėjo vien 
tik komunistai ir keli jiems 
simpatizuoją asmens, bet 
šiaip lietuvių visai nebuvo. 
Rugpiūčio 15 d. įvyko jų 
„Laisvės” naudai piknikas. 
Kitais metais į tuos piknikus 
sutraukdavo po kelis tūks
tančius žmonių, šiemet, kaip 
teko girdėti, tesutraukę vos 
kelis šimtus. Tas rodo Bos
tono ir apylinkės lietuvių su
sipratimą ir auganti savigar
bos jausmą. To dar trūksta 
tik keliems Bostono lietuvių 
profesionalams.

Lietuviai Nupirko Tanką
Bostono lietuviai, vado

vaujant Liet. Piliečių dr-jai, 
išpirko už $45,000 karo bonų, 
už kuriuos nupirko lengvesnį 
tanką. Lentelė su atitinkamu

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos ,oktava, rugsėjo 7-15 d. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn. — Šv. 
Juozapo par. Šv. Pranciš

i novena, Šv. Pranciš
kaus Mylėtojų ir Tretininkų 
konferencija, rugsėjo 8-19 
—tėvas Justinas Vaškys.

Lawrence, Mass. — Šv 
Pranciškaus par., šv. Pran
ciškaus novena, rugsėjo 25 — 
spalių 4 d. — tėvas Just. Vaš
kys.

New Haven Conn. — Šv. 
Kazimiero par., 40 vai. atlai
dai, spalių 3-5 d. tėvas Juve
nalis Liauba.

Chicago, Ill. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau
ba.

Braddock, Pa. — Šv Izido
riaus Par., 40 vai. atlaidai, 
rugpiūčio 20-22 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Cleveland, Ohio. — Šv. Jur
gio par., 40 vai. atlaidai, spa
lių 10-12 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

Visaip negerai
Spurgis: Kai tik mano 

žmona nakčia išgirsta kokį 
nors bruzdesį, tuoj 
žadina manydama, 
gys įsibrovė.

Matulaitis: Jūs 
savo žmonai išaiškinti, kad 
vagys visuomet tylom daro 
savo blogus darbus.

Spurgis: Taigi. Kaip aš jai 
taip paaiškinau, tai dabar ji 
mane prikelia, kai nieko ne
girdi.

Laimingas kareivis
I kareivis: Ar pažinai Lai

mučių Zigmą? Jam nepapras
tai sekasi gyventi.

II Kareivis: Kaip tai?... 
Kiek supratau, jis ligoninėje 
miršta.

I Kareivis: žinau, bet sa
kau—jis laimingas.

II Kareivis: Kaip tai? Sa
kyk.

I Kareivis: Žiūrėk, vakar 
krito iš orlaivio ir pataikė 
tiesiai ant ligoninės stogo.

Kasdieninė duona
I Advokatas: Tavo raštinė 

karšta kaip pečius.
II Advokatas: Žinai, Juo

zai... čia užsidirbu savo kas
dieninę duoną.

Pasišnekėjo
Žmogus: Pas mus vakar 

buvo daug svečių.
Kurčias kaimynas: Ir aš 

labai nekenčiu tų kačių.
Žmogus: Ar tamsta nepri

girdi ?
Kurčias: Taip, tokios bjau

rios, smirdi kaip išdžiūvus 
bala.

ji mane 
kad va-

turėjote

Tiesa
Kalbėtojas: Jei privesčiau 

asilą prie vandens kibiro ir 
alaus kibiro, iš kurio gertų?

Balsas: Vandenį..auoa._____ _ • t- . ;„T
Baltimore, Md. — Sv. Al^f Kalbėtojas ? ’Rdde’I ?

fonso par., Tretininkų reko
lekcijos, vizitacija ir 40 vai. 
atj^aidai, spalių 15-19 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba

Providence, R. I. — Šv. Ka
zimiero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12-14 d. —> Tėvas 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento par., misijos lapkričio 
28 d. - gruodžio 5 d. — Tėvas 
Vaškys.

Franciscan Fathers
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10)

Balsas: Todėl, kad jis asi
las.

Pa.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Įvairių miestų pašto vadovybė suskirstė savo 
aptarnavimų ribose esančius miestus į įvairias zo
nas. Tai padaryta norint tiksliau patarnauti laiškų 
bei siuntinių gavėjams. Nuo šiol adrese šalia savo 
miesto reikia pažymėti ir zonos numerį. Pavyzdžiui,
„Amerikos” adresas nuo šiol bus:

222 So. Ninth Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Maloniai prašome visų skaitytojų tuojau praneš
ti savo pašto zonų numerius, kad laikraštis būtų 
gaunamas laiku.

• Jūsų patogumui, prašome išsikirpti žemiau at
spausdintą lakštelį, ušpildyti jį, užklijuoti ant at
viruko, užadresuoti „Amerikai” ir išsiųsti. (Jeigu 
dar nežinote savo zonos numerio, malonėkit paklaus
ti savo laiškininko).

Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas

Gatvė

Miestas

Valstybė

nr.

Sunki Lietuvos ūkininkų 
dėtis

pa-

Lietuvos ūkininkai spau
džiami kietų įsakymų prista
tyti daug maisto produktų. 
Neišpildžiusių uždėtos parei
gos laukia griežtos bausmės. 
Taip, pvz. nepristatę reikia
mo kiaušinių kiekio turi mo
kėti pabaudos po 15 markių 
nuo kiekvienos vištos. Taip 
gi grąsinama, kad, neprista
tę reikiamo produktų kiekio, 
negaus pirkti vinių ir pasa- 
gųL

Ūkininkai turi vežti mal
kas ir durpes įvairioms įstai
goms, atlikti pastotis, o veži
mų bei rogių remontui reika
lingos medžiagos beveik neį
manoma gauti. Net ir tuos 
produktus, kuriuos ūkininkai 
gali pasilikti, norima išvylio- 
ti. Taip, pvz. Lietuvoje trūks
ta vaistų. Vokiečiai sau turi 
specialias vaistines. Jei 
trūkstamų vaistų nori gauti

lietuvis ūkininkas, jam kar
tais duodama, bet tik su są
lyga, kad jis pristatys tam 
tikrą kiekį produktų, tų, ką 
net okupantai palieka jo iš- 
mitimui.

Šiaipjau lietuviams, kurie 
maistą gauna su kortelėmis, 
tenka nemažai paalkti. Jų 
duonos gavinys yra< perpus 
mažesnis, negu Lietuvoje gy
venančių vokiečių. Kaimo 
žmonių padėtis taip sunki, 
kad net vienas Lietuvos laik
raštis, nežiūrėdamas nacių 
cenzūros, parašė:

— Lietuvos ūkininkas, iš 
tėvų paveldėtu suaugimu su 
savo žeme, šiandien valdyto
jo vaidmenyje, kaip vergas 
atlieka visus darbus.”

Švedų laikraštis „Aftontid- 
ningen” rugpiūčio 7 d. paskel
bė, kad į Pabalčio kraštus 
(Lietuvą Latviją ir Estiją) 
atvyksta dideli skaičiai bena
mių vokiečių, kurie užima na
mus ir ūkius tūkstančių Pa
balčio gyventojų, išvežtų į 
Vokietiją privalomiems dar
bams.

Daugiausia į Pabaltį atga
benama moters ir vaikai. Vie
tiniai gyventojai raginami 
„priimti” benamius vokiečius 
pas save, bet iš tikrųjų tie be
namiai vokiečiai prievarta 
apgyvendinami lietuvių, lat
vių ir estų namuose ir ūkiuo
se. Panašiai elgiamasi ir Len
kijoje.

Zakristijonas
Skubiai reikalingas vienai 
parapijai New Yorko apylin
kėje. Kreiptis „Amerikos” 
adresu.

Vargonininkas 
reikalingas vienai parapijai 
New Yorko apylinkėje. Pra
šoma kreiptis „Amerikos” 
adresu.

Kaip pastebi Londono ko
respondentas, jei kurie lietu
viai, gyveną Anglijai priklau- 
samuose kraštuose, siunčia 
kokias savo rezoliucijas raš
tu, tai geriau juos siųsti per 
Lietuvos atstovą:

19 Kensington Palace Gar
dens, London W. 8, England.

Ūkio Institutas E. Far
mingdale, L. I., ūkio darbams 
bus atidarytas spalių 11 d.

ŽVAIGŽDE
Yra Kitoniškas Laikraštis — 

Skiriasi Nuo Kity!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laikraščių, 

sakai sau: „Na tai užbaigiau skaitęs kitą numerį”, 
ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET „NEUŽBAIGSI” SKAITĘS 
„ŽVAIGŽDĘ”, JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTį!
Kunigai randa joje daug medžiagos pamokslams ir 

pamokymams;
Seserys - Vienuolės naudojasi ja dvasiniam skaity

mui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos;
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą;
Visus „žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų melstus ir apaš
talautų, stengdami parnešti Kristaus širdies Karalyste į kiekvienų 
lietuviškų šeimų. O patyrimas mums aiškiai sako, jog ten, kur tik 
{žengia Jėzaus širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susidraugauja 
su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas platins Jėzaus širdies laik
rašti, tikrai sulauks mūsų Dievo širdies palaimos.

REMKIME ŠI KELNU, GRYNAI DVASINI DARBA 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS

DĖMESIO!
Nuo liepos mėrr. padidintos „žvaigždės” kaina 

metams $1.00.
įsigykite gražų, spalvotų Jėzaus širdies paveikslų su šeimynos 

pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

“ŽVAIGŽDE”
488 E. SEVENTH ST., SO. BOSTON, MASS.

Oklahoma valstybė yra 
dar blaivininkų rankose, ten 
draudžiama pardavinėti svai
galus. Šiuo metu į Oklahomą 
keliauja daug žmonių, kurie 
vežasi su savim dideles dė
žes. Sužinota, kad dėžėse ve
žamas alkoholis, kuris par
duodamas tos valstybės al
koholio mėgėjams nuo $5.50 
Iki $7.50 už puskvortę.

Dabar jau pradedama im
tis priemonių ir peržiūrėti 
dėžes įvažiuojančių į šią vals
tybę.

Pilietybės Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, UŽ nacnnli

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

ModemUfka Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prltl pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobiliui vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

paatvaHnSjimaina.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Lalsnluotas Graborius ir 

Balsamuotojas

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)

Laisnluotas 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.



AMERIKA
KULTŪRINIO GYV 

SAVAITRAST

EINA KAS PENKT

AMERIKOS LZETUV1
LIKŲ VISUOMENERugpiūčio-August

VASAROS SEZONO UŽBAIGIMO

PIKNIKAS
Ruošia L. K. Federacijos New Yorko Apskritis

Sekin., RugSo-Sept. 12, ’43
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Maspeth — Betts Avės. Maspeth, N. Y.

PROGRAMOJE: Komiškas Sportas, Šokiij Kontestas.

Šokiams gros J. AVIŽONIO Orkestras
Pradžia 1 vai. popiet Bilietas 50c.

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

DIDŽIULIS LINKSMAS

VINCUI DAUBARUI ATSIMINTI
Kaip jau buvo pereitą 

savaitę šiam laikrašty 
pranešta, rugpiūčio 16 d. 
ryte staigiai mirė Vincas 
Daubaras. Velionis jau 
keleri metai nesijautė 
kaip reikia, bet pasta
ruoju laiku atrodė neblo
gai. Jo staigi mirtis vi
sus jo draugus labai su
jaudino, — nenuostabu, 
kad laidotuvių pamal- 
dosna prisirinko pilna 
Angelų Karalienės baž
nyčia, o kapuosna paly
dėjo per 70 žmonių.

Tarp palydovų iš artimųjų 
velionies draugų buvo maty
ti p.p. P. Montvilai, K. Kru- 
šinskai, K. Dobrovolskis, J. 
P. Mačiulis, J. Digrys, Jan
kus ir dar keletas. Iš kariuo
menės laidoti tėvelio parvy
ko sūnus korporalas Edvar
das iš Dayton, Ohio, Juozas 
TS NCwYorko, žentas Tomas 
Cambell iš S. Carolina. Rei- 
mondas yra užjūry ir apie tė
velio mirtį sužinos kiek vė
liau. V. Daubarui mirus, 
Brooklyno lietuvių katalikų 
visuomenė neteko vieno iš ne
nuilstančių darbuotojų, žmo
na Ona neteko savo brangaus 
vyro, gi vaikai — gero tėvo; 
Didž. New Yorko Federaci
jos apskritis nustojo ilgame
čio darbštaus iždininko; L. 
R. K. S. A. 134 kuopa pasi
ges daug dirbusio buvusio 
pirmininko, pastaruoju lai
ku ėjusio vicepirmininko pa
reigas.

Velionis Vincas Dauba
ras gimė 1883 m. Gudelių kai
me, Šunskų parapijoje, Ame
rikon atvyko apie 1900 m. ir 
visą laiką gyveno Brooklyne.

Nuo pat atvykimo ištiki
mai jis dirbo Bažnyčiai, tau
tai ir valstybei. Gal būt, ve
lionies mėgiamiausias dar
bas buvo dirbti tautinėj vi
suomeninėj dirvoj. Šia proga 
reikia pažymėti, kad ir ve
lionies žmona, nors Ameriko
je augusi, gražiai lietuviškai 
kalba ir rašo. Nežiūrint di
delių namų darbų, jinai yra 
daug dirbusi Moterų Sąjun
goje ir kitose visuomeninėse 
srityse.

Negailestingoji mirtis iš
traukė iš mūsų tarpo ištiki
mą, nenuilstantį darbuotoją, 
šeimai gerą tėvą, draugams 
—tikrą draugą.

Ilsėkis, Vincai, ramybėje, 
nes ištikimai dirbai. Tegul 
gerasis Dievulis atlygina tau 
dangaus grožybėmis už tavo 
gerus darbus mūsų tarpe.

Kazys J. Krušinskas

Rugpiūčio 15 d. 10 vai. vak. 
dar kalbėjaus su Vincu Dau
baru. Grįžome iš Angelų Ka
ralienės par. pikniko ir išsis
kyrėm prie Etna gatvės, 
Brooklyne. Rugpiūčio 16 d. 
ryte jo jau nebuvo gyvųjų 
tarpe...

Vincas Daubaras man bu
vo žinomas per daugelį metų 
iš lietuviškos ir katalikiškos 
veiklos. Buvo paprastas dar-

bininkas, o darbo labai daug. 
Būdamas siuvėju, buvo veik
lus siuvėjų unijos lietuvių 54 
skyriaus narys, veikiančios 
tarybos narys ir pirminin
kas. Susirinkimus retai kada 
praleisdavo. Unija jo neuž- 
miršo-atsiuntė į namus gėlių 
vainiką.

Siuvykloje^kuriojėdifud/laiKUsiėfnš 
jis buvo darbininkų išrinktas 
pirmininku. Jie savo gero 
draugo irgi neužmiršo - at
siuntė gėlių vainiką ir užpra
šė mišias.

Priklausė Angelų Karalie
nės parapijai, kurią jis uoliai 
rėmė. Priklausė Šv. Vardo 
draugijai, daug kartų buvo 
S. L. R. K. A. 134 kuopos pir
mininku, sėkmingai narius 
prirašinėjo, apskrities ir or
ganizacijos seimuose dalyva
vo. Priklausė ir Liet. Kat. 
Darbininkų Sąjungai, kurios 
organą „Darbininką” rėmė. 
Visur jis gerus darbus rem
davo, susirinkimus lankyda
vo, visus darban judindavo ir 
ragindavo.

Priklausė ir New Yorko 
Lietuvių Tarybai, kurioje jis 
atstovavo Kat. Susiv. 134 
kuopai. Priklausė ir šv. Jur
gio pašalpinei draugijai, kur, 
kaip neėmęs pašalpos per 
daugel metų, jau buvo lais
vas nuo mėnesinių mokesčių.

Labai uoliai veikė Federa
cijos New Yorko apskrityje, 
kur ėjo iždininko pareigas. 
Visoje eilėje pramogų stro
piai atlikdavo įvairiausias 
pareigas. Labai artimai ir 
nuoširdžiai rėmė „Ameriką”.

Sunku čia keliose eilutėse 
tiksliai parašyti apie velio
nies garbingą asmenį ir jo 
darbus. Savo sunkiu rankų 
darbu su savo žmona Ona 
gražiai išauklėjo šeimą drau
ge. Trys Daubarų sūnūs yra 
kariuomenėj, kurių vienas 
Sicilijoje, tad neteko jam 
paskutinį sudiev savo tėve
liui pasakyti. Ketvirtas sū
nus, Vincas, vedęs, gyvena 
Brooklyne. Duktė Florence 
yra ištekėjusi už Cambell, 
kurs dabar yra kariuomenė
je-

Velionis palaidotas rugpiū
čio 19 d. Šv. Jono kapinėse. 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje buvo trejos mišios. 
Kleb. kun. J. Aleksiūnas pa
sakė pamokslėlį.

Kapinėse buvo per 100 pa
lydovų. Laidotuvių apeigas

parūpino grab. F. Shalins įs
taiga.

Velionis V. Daubaras la
bai mėgo laisvą, demokrati
nę Amerikos šalį, bet ir la
bai troško laisvės savo gim
tajam kraštui — Lietuvai.

Tegu Dievas atlygina Tau, 
Vincai, už Tavo gerus darbus 
dangumi, o Tavo mylimai 
Lietuvai tesuteikia laisvę.

Ramiai ilsėkis, Vincai — 
Tavo artimieji, mylimieji as
mens parinko kapinėse Tau 
gražią vietą, kur ir vasarą 
ir žiemą medeliai žaliuoja 
(gal todėl, kad Tu juos taip 
mylėjai...)

P. J. Montvila

PADĖKOS ŽODIS

Nuoširdžiai dėkojame kle
bonui kun. J. Aleksiūnui už 
gražias iškilmingas pamal
das, laidojant mūsų tėvą Vin
cą Daubarą, taipgi kun. J. 
Gurinskui ir kun. V. Pinkui, 

SKIF9S mišias; 
ir kun. A. Masaičiui, palydė
jusiam mūsų tėvą kapuosna, 
ir varg. P. Dulkei už gražų 
pagiedojimą per šv. Mišias.

Labai dėkojam „p. p. Zan- 
kams, anksti rytą atvyku
sioms, vos tėvui mirus; p. 
P. Mačiuliui, pranešusiam 
a. tėvelio draugams apie 
mirtį; šeimininkėms p.
K. Dumblienei, O. Dobrovols- 
kienei, M. Žarulienei, sutiku
sioms pašeimininkauti, Min- 
sevičiui už malonią pagalbą.

Didelis padėkos žodis vi
siems velionies giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, 
kurie ne tiktai nabašninką 
lankė namuose, bet daugelis, 
išlikę iš darbo, teikėsi ka
puosna palydėti.

Ačiū p. laidotuvių direkto
riui Šalinskui už gražų pa
tarnavimą.

Didelis ačiū visiems užpra
šiusiems už a. a. tėvelio sie
lą šv. Mišias, ir už gražias 
gėles. Ačiū visiems, kuo nors 
prisidėjusiems prie mūsų tė
velio gražių laidotuvių.
Ona Daubarienė
Florencija Cambell (duktė) 
Vincas, Edvardas, Juozas ir 
Reimondas Daubarai (sūnūs)

a. 
jo 
P-

IŠKILMINGA VAKARIENĖ

• Antanas Vaičiulaitis da
bar yra apsistojęs Brooklyne. 
Iki rugsėjo 10 d. pavaduos 
„Amerikos” redaktorių, kurs 
šiuo metu turi kitų pareigų.

• Kun. N. Pakalnis ateinan
čią savaitę praleis Brooklyno 
vyskupijos kunigų rekolekci
jose.

•Andrius Daugirdas, ge
neralinis „Draugo” įgalioti
nis, lankėsi apylinkėje. Buvo 
apsistojęs New Yorke pas 
kun. J. Gurinską.

• Juozas Sagys (Sagevi- 
čius) rugpiūčio 20 d. sulaukė 
60 metų amžiaus. Tai ilgame
tis visuomenės veikėjas, dau
giausia dirbęs ir dirbąs tau- 
tininkiškose organizacijose.

• Teresa Sarapaitė rugp. 
21 d. ištekėjo už Francis 
Flugger. šliūbą šv. Kotrynos 
bažnyčioje, New Yorke, da
vė jaunosios giminaitis kun. 
Jonkus. Jaunavedžiams daug 
šviesios laimės.

• Henrikas Rabinavičius 
parašė Lietuvos nepriklauso
mybės bylą ginantį laišką, 
kurį „New York Times” pas
kelbė rugpiūčio 23 d.

• Ant. Janušonis, bostonie- 
tis, „Amerikos” skaitytojas, 
viešėjo su žmona Brooklyne; 
buvo apsistoję pas Averkus. 
Janušonių vienas sūnus klie
rikas, antras — aviacijos ka
detas.

• „Lithuanian Bulletin” 5 
Nr. paskelbtas ilgas prof. K. 
Pakšto straipsnis apie barba
rų siautimą Lietuvoje.

• Leit. Juozas Garšva yra 
parvykęs kelioms dienoms 
atostogų.

•Jokūbas Stukas, buvęs 
„Lietuvos Garsų” radijo ve
dėjas, atleistas iš kariuome
nės dėl silpnos sveikatos. Na
mie jis dabar stiprėja ir ruo
šiasi lietuviškai veiklai.

• Vytautas Bacevičius rug
pjūčio 22 h. per "New Yurko 
radijo stotį WNYC turėjo 
piano koncertą. Tarp kitų da
lykų, jis paskambino savo 
šiemet parašytą sonatą.

• Paskutinis vasaros laiko
tarpio piknikas bus rugsėjo 
12 d. Klasčiaus parke ir 
Įėję.

A. A. VINCUI DAUBARUI
mirus, giliausią užuojautą 
reiškiame velionies žmonai 
Onai ir visai liūdinčiai šei
mai.
Kazys P. Vilniškis su šeima

North Haven, Conn.

popiet. Pikniko šeimininku iš
rinktas Kazys Baltrušaitis. 
Įvairiems darbams atlikti su
tiko S. Subatienė, J. Paulaus
kienė, A. Kivytienė, M. Bran- 
gaitienė, R. Pankevičienė, O. 
Šeputienė, J. Staškienė, J. 
Gražienė, R. šarkauskienė, J. 
Tumasonis, M. Varneckis, V. 
Žemantauskas, A. Spaičys, K. 
Poderys, P. Kubilius, P. Ky- 
rius, D. Averka, J. Laučka.

Piknike numatyta turėti 
įvairi sporto programa, kuria 
rūpinsis P. Montvila, O. Ri- 
midienė, An. Civinskienė, EI. 
Matulionytė ir Eug. Karpiū- 
tė.

Šokiams gros J. Avižonio 
orskestras. Bilietai bus po 
50 centų.

Rengimo komisija iš anks
to kviečia visus ruoštis daly
vauti šiame paskutiniame šių 
metų piknike. Jaukiai, sma
giai užbaikime vasaros laiko
tarpį ir linksmai sutikime ru
denėlį...

Angelų Karalienes 
Parapija

parapijos pasisekusioPo 
pikniko visų parapijičių min
tys nukrypo į rudens sezono 
parengimus. Štai pirmoji 
Mot. Sąj. 24 kuopa rugsėjo 
24 d., šeštadienį, rengia Čigo
nių balių; Gyvojo Rožančiaus 
Dr-ja spalių 3 d., rengia ru
dens balių; Šv. Vardo Dr-jos 
vyrų draugija spalių 29 d., 
rengia silkių balių. Tai tik 
pradžia. Vasaros metu susi
rinkimų nebuvo, ir tik rug
sėjo antrą savaitę jie prasi
dės.

sa-

Amžinojo Novena Dievo 
Motinos Stebuklingo Medali- 
ko garbei būna kiekvieną pir
madienio vakarą 7:30 vai. 
lietuviškai, 8:15 vai. — an
gliškai.

KAŠĖTŲ PADĖKA

Domininkas ir Elzbieta Ka
šėtai rugpiūčio 15 d. buvo nu
vykę į Pittsburghą, kur jų 
duktė Rozalija buvo priimta 
į seselių pranciškiečių vie
nuolyno naujokyną. Drauge 
su ja buvo priimta ir Elena 
Kabašinskaitė iš Maspetho. 
Rozalija Kašėtaitė dabar tu
ri sesers Marijos Lelijanos 
vardą.

Seselių pranciškiečių aka
demijoje mokosi dar dvi Ka
šėtų dukrelės — Marija ir 
Elzbieta. Kašėtai labai dėkin
gi Motinai Dovydai ir visoms 
seslėms už gražų mergaičių 
auklėjimą. Seselių pranciš- 

Ikiečių akademija Pittsburghe 
yra geriausia mokykla lietu
vaitėms. Tėvai turėtų ja nau
dotis.

Raudonojo Kryžiaus lietu
vių skyrius renkasi kiekvieno 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais 8 vai. Moterėlės ir 
merginos prašomos ateiti ir 
prisidėti prie svarbaus dar
bo karui laimėti.

MIRĖ J. VALAITIS

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk

■flS“
įrtei
S balsas.

Tel. EVergreen 8-91
VALANDOS: j

161 No. 6th Street
8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susita

Entered as Second-Class ir 
Office at Brooklyn, N. Y.

IŠ FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMO

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

Tel. EVergreen 7-6 
VALANDOS: j 

9 —12 ryte I 
1 — 8 vakare| 

Penktadieniais uždai

ašaromis 
'i kad bol- 
į. Krupa-

LIETUVA

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

xįo Sumin- 
į prieita

^onumis- 
■ įaip Lie- 
•jartizanų 
į nacius, 
jojami.

įa išgirs- 
iįtiĮ: jie ir 
į norėtų 
į Hitleris

nors ir
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasir ^bŪtų,
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS ;įjaste IŠ
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIT

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

•etuviškų 
Lietuvos 

Brooklyn žjusiai pa-

Šv. Jurgio par. sąjungietės 
rugpiūčio 29 d., sekmadienį, 
6 vai. vak., šv. Jurgio par. 
salėje rengia iškilmingą va
karienę, kuria bus pagerbtos 
Moterų S-gos apskrities su
važiavimo atstovės. Bus ir į- 
domi programa, kuriai paį
vairinti prisideda muz. Jo
nas Brundza su savo solistais

Bilietai po 1 dol. Juos rei
kia įsigyti iš anksto, nes prie 
durų nebus parduodama. Jų 
galima gauti pas nares prie 
bažnyčios sekmadienį, pas T. 
Jakupčionienę, 234 Front St., 
pas M. Brangaitienę, 388 
Marcy Ave., A. Kazlauskienę, 
46 Hudson Ave. ir „Ameri
kos” įstaigoje.

Rengėjos laukia daug sve
čių.

L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities susirinkimas į- 
vyko rugpjūčio 20 d. Apreiš
kimo par. salėje. Draugijų at
stovai ir veikėjai atsilankė 
gausiai. Pirm. D. J. Averkai 
pakvietus, susirinkimas atsi
stojimu ir malda pagerbė ir 
prisiminė rugpiūčio 16 d. mi
rusį Vincą Daubarą, Federa
cijos iždininką.

Susirinkime nutarta daly
vauti Federacijos Tarybos 
suvažiavime ir Amerikos Lie
tuvių Konferencijoje. Atsto
vais išrinkti Danielius J. A- 
verka ir St. Subatienė.

Plačiau tartasi apie rugsė
jo 12 d. įvyksiantį apskrities 
pikniką. Tai bus vasaros se
zono uždarymo piknikas, į- 
vyksiąs Klasčiaus parke ir 
salėje. Jo pradžio bus 1 vai.

Visi Didžiojo New Yorko 
lietuviai rengiasi plačiai šia
me piknike dalyvauti. Jeigu 
tik pasitaikys tinkamas oras, 
yra numatoma, kad piknike 
dalyvaus labai gausi lietuvių 
minia.

Piknikan yra pakviestas 
dalyvauti Raudonojo Kry
žiaus atstovas.

Malonu pastebėti, kad 
šiam piknikui nuoširdus pri
tarimas yra iš vietos lietuvių 
parapijų klebonų ir vietos 
laikraščių: Amerikos, Naujo
sios Gadynės, Tėvynės ir Vie
nybės.

Spaudos Komisija:
K. J. Paulauskas, 
P. Bajoras,
J. V. Stilsonas, 

St. Strazdas.

Jurgis Valaitis, 39 metų, 
gyv. 1400 Jefferson Ave., 
Brooklyne, mirė rugpiūčio 17 
d. po trumpos ligos. Nuliūdi
me liko žmona, duktė, tėvai, 
brolis ir sesuo Adelė Mika
lauskienė.

Palaidotas rugp. 21 d. Švč. 
Trejybės kapinėse iš Apreiš
kimo par. bažnyčios.

Velionis buvo ramaus bū
do, pažįstamų mėgiamas ir 
gerbiamas.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
NAUDAI PIKNIKAS

SLA 5 Apskrities iniciaty
va, Brooklyne sudarytas ben
dras vietos draugijų ir orga
nizacijų komitetas, į kurį į- 
eina Šv. Jurgio Draugija, 
Martyno Liuterio Draugija, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas, LSS ir LDD kuopos, 
SLA 38 kuopa ir kitos SLA 
vietinės kuopos.

Sekmadienį, rugpiūčio 29d. 
Klasčiaus - Clinton Parke, 
Maspeth, N. Y. komitetas 
rengia milžinišką pikniką, 
kurio visas pelnas bus ati
duotas Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Piknikui parką 
p. Klasčius suteikė nemoka
mai.

PARDUODAMAS
dviejų šeimų namas, Forest 
Park sekcijoj, gražioj aplin
kumoj. Informacijų kreiptis

Maspetho Žinios

Sąjungietės sveiki, 
narę ir linki greiti 
rėti, o jaunai lietuvi'' 
tai augti.

jjo darbu 
i j>n nuėjo

Aviacijos Lt. Ju 
nauskas ir karys Ju 
nauskas yra išvežti 
už vandenų, taip pa

Kariai Vyt. Gri 
Augustinas atsiunt 
savo tėveliams iš S

šitie, ku- 
paleido 

'.pasigirti 
< nusiųs-

Buenos Aires.—Dr. 
žinis, Lietuvos Atst 
gentinoje, atrėmė 
propagandos išsišok 
tos spaudoje. Jis pei 
čion dienraštį taip 
Lietuvos ir kitų i 
valstybių poziciją:

„Šio pasaulinio ka: 
tomis aukomis tapo 
žos pažangios valst 
Lietuva, Latvija ir E 
nelaimių priežastis 
geografinėje padėty; 
karo pradžioje Vokie 
dradarbiavo su Rus 
tas valstybes ji atic 
vietų įtakai. Tuomet 
noji Armija galėjo h 
rizikos okupuoti tuos 
ir prijungti prie Sov 
jungos. Vėliau, užpui 
siją, Vokietija okupi 
valstybes, bet nelei 
atsistatyti, o sūdai 
„Ostlandą.”

Dėl šių kraštų 
rungtynės tarp abie 
)antų, kurie abu pret 
urį Pabaltijo gyvent 
airmą. Štai prieš ku 

teko skaityti kai k 
luenos Aires laikr? 
teistą naujieną apie 
ryšium su trejų metų

_ 2 dieno- 
ų s*rai-

•V TVT T Jtan is New 7 jrke T..
Down 17 iš

Šiemet gražuoli

Dawn Page, 17, iš 
Manor, Queens. Ji 
dol. Karo Bonų ir į 
lantic City kont€ 
,,Miss America” til

| Ko "daugiaif W 
sim, tuo greičiau I 
sam pasauliui už

Piknikas
Parapijos metinis piknikas 

įvyko rugpiūčio 22 d. Klas
čiaus parke ir salėje. Žmonių 
atsilankė gausiai. Malonu bu
vo matyti svečių iš kitų para
pijų. Daug gyvumo sukėlė 
„karaliaus” ir „karalienės”, 
rinkimai. Karaliumi išrinktas 
Vladas Zabielskis, karaliene 
— Josefina Zembrauskaitė. 
Išrinktieji gražiai apdovano
ti ir maršu salėje palydėti. 
Karalienės vietai taip pat 
daug balsų gavo O. Laukai
tienė ir V. Kivytienė.

Buvo ir prakalbos karo bo- 
nų platinimo reikalu. Šo
kiams grojo J. Avižonio or
kestras. Nuotaika buvo gy
va.

Jonas Budėnas 56-30 Rem- 
son PI., eidamas savo parei
gas darbe rugp. 19 d. susi
laužė koją. Dabar jis guli 
Beekman ligoninėj, 117 Beek
man & Water St. N. Y.

ir Joną Klasčius ap- 
garnys, palikdamas 
ir gražią dukrelę.
Klasčiuvienė priklau-

Oną 
lankė 
sveiką

Ona
so Mot. Sąjungos 30 kuopai

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS-

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimynų ir didesnių namų.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

BERLYNIEČ

inbw tu- 
Ė minčių 

isjindiiię 

PARDUODI“1’
Geri, pigūs, 

mai. Gerose vietos 
navimas teisingas.;

Apdraudžia visk 
ko prašo. Apdraud 
rinu) ir žmones. J

Kreipkitės:

Joseph Vas
Real Estate Ins 

496 Grand St., Brool
Tel. EVergreen .

pats laisvė 
•bisvėmis 
krietųka-

s Catho-

kitaip

— d SjirLat-
’ ŠM

Saugok Sav<
'ibia tu 

geria2 \ 20 su 
-o me-

Teikiamas j 
patikrinimas,
AKINIAI prieinan 
kainomis pagal jų!

Londonas. — Sąjun 
lėktuvams pradėjus si 
daužyti Berlyną, to 
gyventojai ištisomis 
mis pradėjo bėgti. Ai 
milijono berlyniečių 
re Lenkijoje. Su gyve 
ynnš Berlyno išsikėb 
nacių ministerijos. S 
kad baisusis Gestape 
rinkas Himmleris s 
vidaus reikalų min 
persikraustė į Pragą, 
Slovakijoje, užsienių 
ministerija esanti Vie 
švietimo Krokuvoje.

Per britų radiją iš 
no buvo pranešta, kad 
lyno ir kitų smarkia 
barduojamų miestų ve 
nešdinasi į Austriją ir 
tijos Valstybes. Todėl 
manyti, kad dabar I 
yra užplūdę civiliniai 
čiai, moterys ir vaikai.

Esama žinių, kad į L 
civiliniai vokiečių gyvi 
eina prisibijodami, nes 
vybė būsianti pavojuj 
Lenkija bus išvaduota.

Iš to pranešimo r 
spręsti, kad tiek į B

■3 nume
si įstaiga įsteigta prie šjįj" j.

OPTOMETRISTAS — . , 
^pla- 

394-898 Broadway, Bro<

Lietuvišl
; ^įside-

ALUDi
KARŠTI UŽKAljCr 

KASDIE:«i 

Patogi vieta ūži 
su MOTER

RHEINGOLD Extra
— Didelis paslri

gėrimu

Juozas Z

laiš-

HAvemeyer 8

jau 
mo-

Sunku tikėti! Argi t 
susilauktų mūsų lietuv 

Ui- knyga šioje š*1”2

FOTOG
65 - 23 GRAND i

Maspeth, N

lijonus, kuriuos Rusi; 
(Įėjusi į Lietuvą. Visi 
kad Rusija po ano kari 
Lietuvai skolinga mili 
o po 1940 metų okup 
taip nualino' Lietuvos k 
kad reikės daugelio mi 
žaizdoms užgydyti.

Tik prašom „Herai 
bune” skaitytojus nesi 
ti — lietuviai patys tu< 
lijonus susiras.

Skaudu, kad Amerik 
siranda tokių dvasios 
gėlių, kaip pastaruoju 
susirgo „Herald-Tri 
kai kurie skaitytojai.

Šią vasarą mirė didel 
tuviškos knygos darbir 
šiame krašte — kun. A. 
kas.

Jam lygių mūsų ki 
darbe gal nebuvo ir 
Amerikoje.

Teko girdėti, kad jo 1< 
knygos, buvusios sand 
se, dabar parduodamo; 
pieriaus fabrikams
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