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___ ždę ne prispaudai, ne 
ems islandams pavergti, 
įažvaigždės vėliavos 
lobstyje, Islandija jau 
lelbė laisva respublika. 
, Dieve, kad ir paverg- 

turi lizdelyje įe; sietuva galėtų išvysti 
ažvaigždę, kuri tuojau 
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į tą paukštytę,į ngai suplevėsuoti! 
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Lietuvoje Sauliai Vėl Kovos
Amerikos Katalikai Vyskupai Bendrojo Amerikos Lie

tuvių Fondo pirmininkui prisiuntė $5,000.00 dolerių auką 
ir svarbų laišką, kurio turinys yra toks:

1944 m. gegužės 13 d.
Kun. Dr. J. B. Končius, Pirmininkas
United Lithuanian Relief Fund of America
312 South Poplar Street 
Mount Carmel, Penna.
Mano mielas Dr. Končiau:

Pridedu čekį, Amerikos Episkopato auką, Bendram 
Lietuvių Šalpos Fondui Amerikoje.

Šiuomi mes, Jungtinių Amerikos Valstybių Katalikai 
Vyskupai, reiškiame susidomėjimą Jūsų kenčiančių žmo
nių materiale ir dvasine padėtim Lietuvoje.

Dėl dviejų priešų okupacijų Lietuvių tauta daug nu
kentėjo ir net dar, penkerių metų bėgyje, įstatyta pavojun 
trečiai galingų kaimynų ginkluotai invazijai; dėl nuolatinių 
pasikėsinimų prieš jos suverenumą, tauta dvasiniai prislėg
ta, pilnai užsitarnauja mūsų simpatijos ir gailestingumo. 
Mes turime vilties ir meldžiamės, kad Jūsų organizacijai 
visose pagirtinose pastangose pasisektų pajudinti Amerikos 
visuomenės, gailestingumo organizacijas ir kad jos nuo
širdžiai paremtų Lietuvą ir pagerbtų žmonių tikybinius įsi
tikinimus.

Su geriausiais linkėjimais, lieku
Širdingai Jūsų,

EDWARD MOONEY
Detroito Arkivyskupas,

Episkopato Pašalpos Komisijos Pirmininkas.

Londono katalikų savait
raštis „Tablet”, nagrinėda
mas Sovietų Rusijos užsieni
nę politiką, kaip ji stengiasi 
sumažinti užsienio baimę so
vietų, sako, kad dabar Stali
nas moka didelę kainą už 
trumpą karinę Pabaltijo val
stybių okupaciją 1940-1941 
m. Ne tik tos Baltijos valsty
bės nepasitiki Sovietų žodžiu, 
kurį jie sulaužė, bet ir visi 
kiti, kurie tai žino.

„The Common Cause”, pa
brėždamas, kad Australijai, 
Korėjai, Iranui garantuoja
ma nepriklausomybė, stebisi, 
kad trys, kaip laikraštis rašo, 
demokratijos, taikingos ir 
krikščioniškos tautos-Estija, 
Latvija ir Lietuva kai kieno j 
norima įjungti į Sovietų Ru
siją, joms netaikant nė At
lanto čarterio dėsnių.

Vienas autorius „Picture 
Post” laikraštyje prasitarė 
už Baltijos valstybių prijun
gimą prie Rusijos. Tačiau 
laikraštis gavo visą eilę laiš
kų, kuriuos išspausdino savo 
skiltyse ir kurie parodė, kad 
Lietuva, Estija ir Latvija tu- 
turi nemažai drąugų.Britų sa
lose.

Londone
„The Middle Zone and its 
Transport Problem after the 
War”. Joje autorius įžiūri 
ūkinių interesų bendrumus 
Europos vidurio srityje, api
mančioje Albaniją, Bulgari
ją, Čekoslovakiją, Graikiją, 
Jugoslaviją, Lietuvą, Lenki
ją, Rumuniją^ Vengriją. Pro 
ekohominiirš Si/rAp rot avimus 
kyšo autoriaus noras piršti 
toms visoms valstybėms su
daryti politinį vienetą.

Partizanai Veikia 
Suvalkų Miškuose

*
su nuolatiniu visokeriopu 
tautos pajėgų stiprinimu už
sibrėžtai kovai laimėti. Nau
joji Šaulių Sąjunga, persiė
musį kovos tradicijomis, iš
laikė ir išlaikys kovingą tau
tinę dvasią, nei vienai akimir
kai nesusvyruos visos tautos 
pasirinktame kovos už išlais
vinimą kelyje.

Neišsižadės idealų
„Naujoji Šaulių Sąjunga 

pasiėmė uždavinį jungti vi
sas lietuvių tautos pajėgas 
kovai už nepriklausomybę. 
Sąjungą šiuo metu papildo 
vis nauji ir nauji kovotojai. 
Likusiųjų ištikimų savo idė
jai ir naujųjų šaulių dvasia 
lieka nepalaužiama, o tik dar 
labiau sustiprėjusi, ir kiek
vienu momentu, kada pa- 
da pašauks laisvės trimitas, 
pasiryžusi stoti kovon už lie- 
tuvą su ginklu rankoje. Šau
lių Sąjunga, organizuodama 
tautos pajėgas, jas ruošda
ma ir stiprindama, gerai su
pranta, kad jokis lietuvis ne- 
bepanorės būti pastumdėliu 
savo žemėje, niekad neišsi
žadės idealų, už kuriuos dau
gelis praliejo kraują kaip tė
vynės gynėjai, daugelis mirė 
kalėjimuose kankinių mirti
mi, daugelį ištiko baisus iš
trėmimo likimas.

Šaulių pareigos
- „Iš Sąjungos pagrindinių 

uždavinių išeinant ir pavienio 
šaulio pareigos tenka plačiau

Šiomis dienomis gautos ži
nios iš Lietuvos praneša, kad 
pradėjo veikti atgaivinta Lie
tuvos Šaulių Sąjunga. Šau
liai leidžia savo laikraštį 
„Lietuvos Laisvės Trimitą,” 
kurio slaptos laidos antraja
me numeryje yra paskelbtas 
atsišaukimas „Tautos Keliu”.

Šį Lietuvos šaulių straips
nį mes čia ir persispausdina
me:

„Daugelis laisvę mylinčių 
tautų, neišskiriant nei pran
cūzų, nuo Narviko iki Juodo
sios Jūros, žiaurios okupaci
jos prievartaujamos kenčia 
po vokiškai naciškuoju batu. 
Jie godžiai geria tautų krau
ją ir ašaras. Laisvės troški
mas ir ja tikėjimas suteikia 
jėgų pakelti sunkią ir nelygią 
kovą. Dienomis ir valandomis 
tos išsilaisvinimo viltys didė
ja, nes rudasis tironas pradė
jo kelią atgal, pats nebeti
kėdamas laimėjimu, žemėje, 
ore ir vandeny gauna vis nau
jus smūgius, kad vos bepajė
gia gintis. Nuteka vis dau
giau kraujo, mažėja jėgos ir 
ištekliai, kartu smunka ir 
moralė. Prispaustos tautos 
jau pradeda keltis, nes artėja 
išsilaisvinimo valanda.

Lietuvių kančios didelės
„Kovoje už visų išsilaisvi

nimą Lietuva yra lygus kul
tūringų Europos tautų part
neris. Lietuva žiūri su pasi
gėrėjimu j kitas kovojančias

S

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša apie 
PAT’o žinią, kad Suvalkijos 
miškuose pagyvėjęs lenkų 
partizanų veikimas. Partiza
nai turėję visą eilę susidūri
mų su vokiečiais. Drauge nu
siskundžiama, kad kai ku
riose vietose jų santykiai ir 
su lietuviais nepergeriausi.

Gal būt, čia kalta ta aplin
kybė, kad dėl aprūpinimo 

' sunkumų partizanai daro 
sauvališkas rekvizicijas pas 
ūkininkus, gi lietuviai ūkinin
kai gina kaimą ir gyventojus 
nuo visų skriaudikų, nepai
sant, ar tai bus vokietys, ru
sas ar lenkas, — tokį paaiš
kinimą prideda LKSFB. Lon
dono korespondentas.
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želio 12 d. pradėjome 
tosios Karo Paskolos 
Pirmųjų dienų daviniai 
geri. Jie žada, kad kvo- 
s išpildyta su kaupu.
;rame „Amerikos” pus- 
j turime New Yorko 
irių Karo Bonų Komite- 
įsišaukimą. Iš širdies 
lame visus mūsų skai- 
is New Yorko valstybė- 
clausyti šio atsišaukimo 
'Te tik gausiai pirkime 

mai. Gerose į bonus, bet ir praneški- 
navimas teiste PtuviM komitetams. Vi- 

itybių amerikiečiai ren- 
uas apie savo prisidė- 
aro pastangų rėmime.

PAROTO
Geri, pigūs,

įgaliotas , 
lėto pa- ' 
astatytą 
:lą, tai 
tusia pa- 
šnys va- 
3 Aleliū- 
pietavus, 
i McCor- 
Sugrįžus 
Daustuvę, 
yčią. Čia 
įtikau su 
lu, su ku- 
matėmės 
kloję. At- 
ė ir mus 
o automo- 
iarką prie 
ainklo.
paminklas 
:us pamin- 
irint šonu 
i kampu, 
intį lėktu- 
’i išgaubi- 
globusas;

irk, Atlan- 
aunas; že- 
ilkonas su 
ių: Darius 
tas 1895- 
siaukojimo 
) skridimą 
jame Tau, 
Paminklas 

tonoj o gra- 
aukščio, 12 

i 33 pėdų il- 
r parko, kur 
kų apie 1,- 
7ra lietuviš- 
iviška ligo- 
dausia, čion 
i darbas pa- 
cun. A. Sta- 
:ūrė Šv. Ka- 
sesučių vie- 
imai čia uži- 
:emės daržą, 
pastatas vie- 
ausia vietos 
i. Akademi
nės Sesutės 
i priėmė ir 
irius parodė, 
yrius; moko 
trancūzų, vo- 
itynų kalbas, 
)arį lietuviš- 
i. Prie mo- 
Lyčią ir salę.
500 studen- 
lietuvaitės. 

yra iš 20 tau-
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Gedulo Pamaldos
Kauno Banyčioj

išėjo knygelė Iš Lietuvos gautuose laik
raščiuose rasta žinia, kad 
Kaune, studentų bažnyčioje, 
buvo atlaikytos pamaldos už 
sielą Kęstučio Starkaus, Zig
mo sūnaus. Velionis mirė iš
trėmime, Sibire, 1943 m. ge
gužės men.

Kun. Dr. J. Starkus, gyve
nąs Elizabethe, gavo žinių, 
kad Zigmo Starkaus žmona 
Uršulė Umežytė-Starkienė 
dar tebėra gyva Sibire. Taip
gi gauta žinių, kad Biiske vie
noje kontoroje dirba Ant. Go- 
berienė.

Kun. Dr. J. Starkus per pa
skutinius dvejus metus per
gyveno daug liūdnų valandų: 
1942 m. birž. 30 d. mirė jo 
motina, sekančių metų gegu
žės mėn. mirė brolio sūnus 
Kęstutis, o netaip seniai gavo 
žinią, kad 1943 m. spalių 11 
d. mirė tėvas.

Perlų Uostas. — Šios sa
vaitės pradžioje Amerikos la
kūnai įvykdė sėkmingus puo
limus Marianų salose, kur 
sunaikinta 140 priešo lėktu
vų, nuskandinta 13 laivų, ku
rių tarpe vienas naikintuvas.

Admirolas Nimitz, praneš
damas apie naujus puolimus, 

‘pažymėjo, kad Amerikos pa
jėgų nuostoliai vėl buvo la- 

ftik prasidėjo Sąjungi- bai maži — žuvo 15 lėktuvų, 
f įsiveržimas Prancūzi- Puolimas palietė net 100 my- 

visur plačiai lių plotą.'

Apdraudžia 
ko prašo. A

>r ■■liUkim'e“ ir mes.
Kreipkitės:

Ona Stulginskiene 
Atskirta Nuo Vyro

Londone gauta telegrama 
iš Sibiro nuo Onos Stulgins- 
kienės.. Ji dirba viename Si
biro miškų punkte. Jos vy
ras Aleksandras- Stulginskis, 
buvęs Lietuvos prezidentas, 
yra nuo jos atskirtas. Jų duk
tė likusi Lietuvoje.

Irime Europos ir viso 
o laisvintojus visu sa

TO

tautas ir, pati eina nemažiau suį^^.e^šiaiP PaY^g 
r“”“ ■ - -
į laisvę ir nepriklausomybę. 
Mūsų tautos kančios ir kovos 
nei kiek nemažesnės, gal dar 
didesnės, nes pergyvename 
antrą okupaciją.

Šaulių tikslai
„Daugelis spėliojimų šia

me neregėtai kruviname ir 
supainiotame kare neišsipil
dė. Kas vakar buvo draugai, 
šiandien — aršiausi priešai 
ir atvirkščiai. Šio karo pra
džioje raudonasis ir rudasis 
tironai, kaip geri draugai, da
linosi svetimas žemes, kol su- 
sipiovė. Panašiai atsitiko ir 
su vokiečių-italų brolyste. 
Nenatūralių draugysčių ir 
dabar abiejose kariaujančio
se pusėse dar yra. Viena tik
rai aišku: šis karas, kokie ten 
jėgų santykiai bevyrautų, 
vis vien jau eina į galą, vis 
žiaurėdamas. Iš to išvada: 
budėjimas savo žemėje ir pa
siruošimas turi būti sustip
rintas. Tarptautinė įvykių 
plėtotė vystosi mums palan
kia prasme, bet tas dar ne
reiškia, kad neturime būti ak
tyvūs ir kažko iš kažkur lauk
ti. Nepriklausomybės atgavi
mas daugiausia priklausys 
nuo mūsų pačių, visiems pri
imant tai kaip šventą parei
gą. Atsikurianti naujoji Lie
tuvos Šaulių Sąjunga stoja 
kaip tik dabar pačiu laiku į 
Lietuvos išlaisvinimo kovą: 
jos tikslas — stiprinti tauti
nį atsparumą ir tautos iš
laisvinimo bei laisvės apsau
gojimo pajėgas.

Tauta nepalaužta
„Atsparumas per abi oku

pacijas mūsų tautoje buvo iki 
pasididžiavimo didelis. Nei 
bolševikų teroras, nei vokie
čių užmačios lietuvių tautos 
nepalaužė. Atsparumas tada 
yra pilnas, kai pavieniai tau
tos nariai siekia vieno tiks
lo, t. y., kai atsparumas yra 
organizuotas. Toks jis pasi
rodė labiausiai per visokius 
išvežimus, mobilizacijas, re
gistracijas ir kt. Tautinis at
sparumas turi būti rišamas

drąsiai savo pasirinktu keliu : tautiečio, atsparaus ir susi
pratusia,, nes nenorime čia 
užmiršti, kad Šaulių Sąjun
ga yra ginkluota, kariškais 
pagrindais tvarkoma, organi
zacija. Kiekvienas pavienis 
šaulys veikia drausmingai, 
sekdamas vadovybės nurody
mus. Bet šiuo metu, dėl ži
nomų priežasčių esant sun
kioms organizacinėms sąly
goms, kiekvienas pavienis na
rys, turėdamas prieš akis 
bendrus tikslus, veikia ir sa
vo paties iniciatyva bei at
sakomybe ; pats nedaro ir ki
tus sudraudžia nuo to, kas 
pakenktų geram lietuvio var
dui ir laisvės kovai.

Dienos šūkis
„Šaulių Sąjunga, išvien 

veikdama su kitomis laisvės 
siekiančiomis organizacijo
mis, seka ypatingai atsidėju
si karo eigą bei plėtotę ir nei 
akimirkai neišleidžia iš akių 
lietuvių tautos reikalų, šios 
dienos šūkis — būkime verti 
savo žemės ir savo tautos 
vardo, ruoškimės, stiprėkime 
dvasiškai ir fiziškai, budėki
me tėvynės Lietuvos sargy
boje, kad išmušus valandai 
galėtume stoti įkūnyti visų 
lietuvių idealą — Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Mes kovojame ir kovosime 
dėl teisėtų, mums natūraliai 
priklausiančių lietuvių tautos 
teisių gyventi savo žemėje, 
nevartodami nei smurto nei 
diversijos, pasirinkdami tuo 
būdu kad ir kitą, bet garbin
gą kovos kelią.

„Budėkime, šauliai ir šau
lės!

„Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi.

INVAZIJOS PLOTAS PADIDĖJO

pirmos didžiosios kliū-

Jackson

k

ROMOS ŽMONES DĖKOJA POPIEŽIUI

didelis

Išvežė Karaliy

ruošti pietūs, kurių metu sve
čias amerikietis pasakė kal-
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Vokiečiai naikina žiaurumo 
pėdsakus

Sąjungininkų kariuomenės 
vakarų fronte vyr. vadas gen. 
Eisenhower birželio 13 d. pra
nešė prezidentui Rooseveltui, 
kad
tys” Europos kovoje nugalė
tos. Jis pažymėjo, kad bus 
ir daugiau įsiveržimų.

Apie tai pranešė spaudos

uojau
te, kad netrukus Rusi- 

iuomenė pradės naują 
lą rytų fronte, kur per 
iką buvo beveik ramu.

|s savaitės pradžioje tas 
sis puolimas pradėtas, 

ne toje vietoje, kur 
os tikėtasi. Rusijos 

tkreipta prieš Suomiją, 
in karan pateko visai 
javo norą. Rusijos mar- 

NEwtoKfsakymas baigiamas žo- 
: „mirtis suomiams už- 
ams!”

-{9-40 m. Rusijos — Suo- 
[karas perdaug arti vi- 

inimo, kad būtų gali- 
ioti, kas ką užpuolė, 

kia jau šiandie padėtis, 
visi daiktai vadinami 

iais vardais.

Clement'

Adv
41-40-1

Karšti
M
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Vilniaus Mieste 
Iškraustoma

elio 11 d. sukako 25 
kai Chicagoje įvyko 

s Varpo Lietuvai pa
jinio iškilmės. Varpe 
ašyti labai reikšmingi

i: „O skambink per am- 
aikams Lietuvos, kad 

nevertas, kas negina

kaktis Illinois valsty- 
titinkamai atžymėta, 
atorius Green ir ma- 
elly išleido proklama- 
iesdami suinteresuo- 

pes sukaktį paminėti, 
sukakties išvakarėse 

oje savo metinį seimą 
L. V. S., kurion yra 

kę įžymiausi visetinin- 
aip praneša „Naujie- 
eime dalyvavo 11 ats- 

ątvykusių iš Clevelan- 
troito ir Chicagos. Bir- 

d. buvo masinis susi- 
as St. Agnes audito-

ė Rusijos aukštųjų 
ūnų išgirdo atvirą žo-

n * i pU fe Amerikos komunistus.R ALi” t- j-

Viena užsienio žinių agen
tūra praneša, kad Vilniaus 
burmistras Dabulevičius iš
leido patvarkymą, jog dėl ka
rinių aplinkybių visi vaikai ir 
asmenys netinkami darbui 
turi tuojau palikti miestą ir 
vykti į kaimą.

Ta pati žinių agentūra pra
neša, kad gen. Kubiliūnas pa
skelbęs Vilniuje mobilizaciją 
atsargos karininkų, gimusių 
1910-1919 m. ir kareivių, gi
musių 1915-1924 m. Mobili
zuojami karininkai ir puska- 
rininkai, nežiūrint kokioj ar
mijoj anksčiau jie būtų tar
navę, neišimant nei lenkų ar
mijos atsarginių.

stiprino savo veiklą ir pradė
jo reikalauti, kad Sąjunginin
kai pripažintų jį laikinąja 
Prancūzijos vyriausybe. Pir
miausia tokį pripažinimą su
teikė lenkų vyriausybė, o po 
jos sekė Belgijos, Čekoslova
kijos ir Liuksemburgo vy
riausybės. Kitų šalių tremti-

atstovams prezidentas, pa- nes vyriausybės laukia ir žiū- 
reikšdamas pasitenkinimo, kaip elgsis Washingtonas 
kad ir Stalinas įsiveržimą ir Londonas.
Prancūzijon labai vertina. į Įsiveržimo vieton buvo at- 

Birželio 14 d. buvo prane- vykęs Anglijos ministeris pir
šimų, kad vokiečiai metė ke- mininkas Churchill drauge su 
lias motorizuotas divizijas Anglijos kariuomenės štabo 
prieš Sąjungininkus, bet jų viršininku ir Pietų Afrikos 
puolimai buvo atmušti. Pora premjeru Smuts. Ten buvo 
puolimai buvo atmušti. Poros 
miestų užėmimai kelis kartus 
imta prancūzų teritorija pa
didinta nuo 100 iki 200 kva
dratinių mylių per paskuti
nes 24 valandas.

Carenthan miestą, buvo už- 
bą. Jis įvertino Rusijos nuo- gmę amerikiečiai, o Monte- 
pelnus įvairiose gyvenimo 
srityse, bet ir nurodė, koks 
yra didelis skirtumas tarp 
Rusijos ir Amerikos. Jis pa
žymėjo, kad Amerikos dar
bininkui yra labai brangus 
privatinės nuosavybės dės
nis, todėl pas mus apie pro
letariato revoliuciją negali 
būti nė kalbos, nes ir patys 
darbininkai nelaiko savęs 
proletarais.

Maskvos svečias toliau pa
sakė, kaip nelaimingi yra A- 
merikos komunistai: jie vi
sada bando pamėgdžioti tai, 
kas neva esanti Maskvos li
nija; kai Maskvoje parodomi 
pipirai, tai Amerikos komu
nistai čiaudo; o kai Maskvo
je susergama viduriais, tai 
Amerikos komunistai... rau- 
gėja...

Apie šią kalbą Amerikos
is dienomis Maskvoje 

i Amerikos prekybinin- 
anizacijos pirm. Johns- komunistų spauda visiškai 
m pagerbti buvo su- nutylėjo. Ir kur netylės!

bourgą anglai, bet vokiečiai 
buvo juos atsiėmę, tačiau vė
liau vėl išstumti.

Pradžioje Sąjungininkams 
labai kenkė blogas oras—bu
vo sunku atsigabenti iš An
glijos papildomus dalinius ir 
daugiau ginklų. Birželio 14 
d. buvo labai gražus oras, ku
riuo Sąjungininkai pilnai pa
sinaudojo.

Carentano ir Montebourgo 
miestų laikinas patekimas 
vėl į vokiečių rankas buvo di
delė tų apylinkių prancūzų 
tragedija. Prancūzai buvo iš
ėję iš slėptuvių ir didžiausiu 
džiaugsmu sveikino savo iš
laisvintojus, kuriuos apipylė 
gėlėmis. Rytojaus dieną vėl 
atmaurojo naciai, bet tik lai
kinai.

Ryšium su naujaisiais 
Prancūzijoje įvykiais, gene
rolo De Gaulle vadovauja
mas laisvinimo komitetas su-

nuvykę ir aukštieji Amerikos 
kariškiu pajėgų pareigūnai: 
štabo viršininkas gen. Mar
shall. laivyno viršininkas ad
mirolas King ir aviacijos vir
šininkas gen. Arnold.

Sąjungininkų žygio arti
miausias siekinys, atrodo, yra 
Cherburgo uostas, šis uostas 
duotų Sąjungininkams gali
mumo pasiekti žemyną di
džiausiais laivais. Reikės už
imti visą Cherburgo pusiau- 
salį artimiausiu metu. •

Roma. — Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII priėmė 
Sąjungininkų karo korespon
dentus, su kuriais turėjo il
gą pasikalbėjimą. Visi 
respondentai, kurie tik 
rėjo, buvo apdovanoti 
žančiais, medalikais.

Šios savaitės pradžioje Ro
mos gyventojai susirinko 
tūkstančių tūkstančiais prie 
popiežiaus rūmų ir sukėlė po
piežiui didžiausias ovacijas, 
kokių Roma dar nebuvo ma
čiusi. Tuomi pareikšta padė
ka popiežiui, tiek daug rūpi-

Iš gautų Stokholme slaptų
jų Lietuvos laikraščių „Į lais
vę” ir „Nepriklausoma Lietu
va” pranešama, 
čiai Lietuvoje 
krašte dabar

kad vokie- 
ir Vilniaus 
rūpestingai 

stengiasi panaikinti visus 
pėdsakus darytų nužudymų. 

Atkasama tūkstančiai nu
žudytų lavonų-lietuvių, žydų 
ir lenkų tautybės žmonių ir 
jų liekanos deginamos kre
matoriume ar specialiai pa
ruoštuose laužuose. Tokie de
ginimai esą jau atlikti ties 
Kaunu, ties Vilniumi ir ties 
Daugpiliu. Lietuvos slaptieji 
laikraščiai spėja, kad vokie
čiai rengiasi apleisti šiuos 
kraštus ir nori sunaikinti vis
ką, kas galėtų liudyti apie jų 
kriminalinius darbus-

nusiam, kad Roma išvengtų 
karo baisybių. Popiežiui pa
dėkos žodį pareiškė ir nau- 
jasai Romos miesto mayoras.

Pas popiežių buvo atsilan
kęs ir 5-tos armijos vadas ge
nerolas Clark, kuriam popie
žius perdavė savo sveikini
mus prezidentui Rooseveltui.

Išlaisvintoji Italijos dalis 
turi naują vyriausybę. Mar
šalas Badoglio turėjo pasi
traukti, o nauju ministeriu 
pirmininku princas Umber
to pakvietė Bonomi, buvusį 
Italijos premjerą

Londonas. — Belgijos vy
riausybė per radiją iš Londo
no pranešė belgų tautai, kad 
vokiečiai belgų karalių Leo
poldą išvežė Vokietijon.

Iki šiol Leopoldas gyveno 
arti Briuselio.
Japonai
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Bendras Lietuvos Žmonių Šelpimas
Lietuviškajai visuomenei jau žinoma, kad, nugalėjus 

visas kliūtis, jau yra sudarytas Bendras Amerikos Lietuviu 
Šalpos Fondas — United Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca. Sutrumpintai, lietuviškai bus vadinamas ,,BALF”, o 
angliškai „ULRA”. Mūsų organizacija yra inkorporuota ir 
užregistruota federalinėj valdžioj — President’s War Relief 
Control Board Registration No. 578. Labai džiugu priminti, 
kad į Bendrą šalpos Fondą įeina visos lietuviškai nusisča- 
čiusios didžiosios grupės: katalikai, sandariečiai, socialistai 
ir tautininkai..

Prieš šį Šalpos Fondą stovi sunkaus darbo sritis. Visi 
žinome, kad mūsų tėvų žemę, Lietuvą, dabartinis karas pris
lėgė dviguba našta. Ten siaučia Hitlerio okupacija, lietu 
viai-lietuvės išblaškyti po Vokietijos koncentracijos stovyk
las, Sibiro tyrus ir po kitas šalis. Kitas šalis ištiko tik viena 
okupacija, ir tai jos baisiai nuteriotos tiek ekonominiu, tiek 
kultūriniu atžvilgiu, tiek žmonių gyvybės aukomis. Lietu
vai tos aukos dvigubai skaudesnės dėl dviejų okupacijų. Vi • 
sus šalpos ruožus čia sunku suminėti; vieni jų dabar šaukte 
šaukiasi tuojau mūsų gelbstinčios rankos, o kiti turės būti 
atlikti, kada sąlygos leis, bet ir jiems jau šiandien reikia 
padėti tvirtus pamatus, rinkti drabužius ir t. t.-

Kalbant apie tuos darbus, kurie jau dabar turi būti at
likti, mes atsiminkime ištisas minias ištremtų brolių, sese
rų, tėvų ir kitų mūsų giminių, bei prietelių, kurie su ašaro
mis akyse, su skausmu suspausta širdimi ir ilgesiu laukia 
mūsų pagalbos. Atsiminkime mažus vaikelius, kurių svei
kata dieną iš dienos smarkiai nyksta, kada jiems reikia 
augti be tinkamo maisto, be vaistų ligoje, be šiltų drabužėlių 
žiemos speiguose. Atsiminkime tuos pabėgėlius, kurie, iš
trūkę iš žiaurių tironų vergijos, iš koncentracijos stovyklų, 
iš mirties nagų, šaukiasi pagalbos iš tolimiausių žemės 
kraštų į mus savo akis atkreipę ir trokšdami susilaukti už
uojautos iš šios laisvos šalies, Amerikos. Netrukus mūsų 
brolių ir seserų lietuvių, šaukiančių pagalbos, bus dar dau
giau, nes šiandien jie yra tūkstančiais vežami darbams į 
Vokietiją ir į koncentracijos stovyklas. Plačiojo pasaulio 
kampuose išblaškyti Lietuvos žmonės laukia mūsų para
mos. Jau dabar galime ir turime pradėti rinkti drabužius.

Štai tik keletas būtinųjų darbų, jau seniai.belaukiančių 
mūsų ne tik dėmesio, bet ir apčiuopiamų žygių. Mūsų sąžinė 
negali būti rami, mūsų gyvenimas negali būti patenkintas, 
kol mūsų ištremtų brolių ir seserų šaukimas nebus išgirstas, 
kol jų vargai ir kančios nebus palengvinti. O tai mes galime 
ir turime padaryti — tai mūsų pareiga mūsų tėvų ir protė
vių žemės sūnums ir dukterims, kurie tapo tiranijos ir dik
tatūros aukomis, tos tiranijos ir diktatūros, prieš kurias 
stojo kariauti Amerika.

Kai karas baigsis ir lietuvių tauta atgaus savo laisvę 
ir nepriklausomybę, tada šalpos darbas dar labiau turės 
išsiplėsti. Lietuvos žmones bus didžiai suvargę, daugel kai
mų ir miestų išgriauti, daugel sodybų likusių be namų, be 
maisto, be rūbų ir be reikalingiausių įrankių.

Tik visų Amerikos lietuvių bendras šalpos žygis, ne
nuilstamas triūsas, nuolatinės aukos pinigais, daiktais, 
darbu ir, pagaliau, žmonėmis tegalės realiai padėti tokiam 
milžiniškam ir būtinam žygiui, kad iš griuvėsių atstatytu
me Lietuvos žmonių gyvenimą.

Džiaugiamės, kad į šį darbą stojo visos lietuviškos 
grupės, kurioms yra brangus laisvas ir šviesus lietuvių tau
tos rytojus. Mūsų artimiausias siekimas yra šį Šalpos Fon
dą ko greičiausiai išplėsti po visas Jungtines Valstybes kur 
tik yra lietuvių, nuo rytinių pakraščių ligi Pacifiko kraštų. 
Todėl maloniai kviečiame visą lietuvių viešuomenę sutarti
nėmis jėgomis, kai tik bus kreiptasi, steigti Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo skyrius visur, kur tik yra mūsų tautie
čių ir, nieko nelaukiant, imtis konkrečių darbų. Iš tų darbų 
pirmiausias yra sudaryti skyrius, gaunant į juos Lietuvai 
prijaučiančius Amerikos žmones. Prisidėkime prie šios kil
nios veiklos darbu ir aukomis. Atsiminkime, kad mūsų pa 
rama eis tiems broliams ir seserims, kurie šiandieną yra 
varge, kentėjime, bado ir ligų prislėgti, ištrėmimuose ir 
koncentracijos stovyklose, žiauriems vergijos darbams ir 
lėtai mirčiai pasmerkti, kurių akys, viltys ir troškimai yra 
atkreipti į mus, kurie esame laisvėje, geroje ir turtingoje 
šalyje. Tad mūsų yra šventa pareiga išgirsti kenčiančiųjų 
Lietuvos žmonių skaudų šauksmą!

FONDO VALDYBA:
Kun. Dr. J. B.’Koncius, Pirmininkas

312 Poplar Str.. Mt. Carmel, Ph.
Adv. Antanas O. Olis, Vicepirm., Chicago, Ill.
Kun. Ignas Albavičius, Vicepirm., Cicero, Ill. 
Veyonika J. Količienė, Vicepirm., Pittsburgh, Pa. 
Nora M. Gugienė, Sekretorė

127 Dearborn Str., Chicago 2, Ill.
Dr. Antanas Zimontas, Iždininkas, Chicago, Ill.

INFORMACIJŲ CENTRAS JAU DIRBA
Š. m. birželio 5 d. New Yor- 

ko Valstybės Departamentas 
suteikė Amerikos Lietuvių 
Tarybai „Certificate of Au
thority”. Leidimas apima 
šias sritis—

„Operating a branch office

and a press agency, the Lith
uanian American Informa
tion Center, to exert influ
ence among the fellow Ame
ricans — by publications and 
press releases — to do all 
that is possible to insure a

speedy and complete victory 
over the aggressor powers; 
to give moral, financial, and 
material aid to the people of 
Lithuania in their efforts to 
liberate themselves from fo
reign rule, and regain freed
om as an independent count
ry with its own form of de
mocratic government.”

Tuo pačiu, nuo 1944 m. bir
želio 5 d. Lietuvių Amerikie- 
čių Informacijos Centras 
(LAIC) laikomas galutinai 
įsisteigusiu ir pradėjusiu sa
vo darbą. LAIC adresas yra 
233 Broadway, suite 3912 
(39-me aukšte), New York 
7, N. Y. Telefonas BEekman 
3-1398. Interesantai priimami 
šiokiomis dienomis nuo 10 
vai. iki 4 vai. popiet, o šeš
tadieniais 10-12 vai. Wool
worth Building (kur LAIC 
raštinė atidaryta) pasiekia
mas visais požeminiais trau
kiniais — skersai gatvės nuo 
City Hali.

LAIC personalas, iki galu- Į 
tino susitvarkymo, darbus 
pasiskirstė sekamai:

Adv. K. R. Jurgėla, LAIC 
Executive Director, be savo 
tiesioginio darbo rūpinasi A- 
merikos spauda, jos informa
vimu ir, svarbesniais atve
jais, reaguoja į spaudos ne
tikslumus. Tiesioginėje jo ži
nioje randasi ir „LAIC re
leases” anglų kalba, skiria
mi plačiajai Amerikos visuo
menei.

Pulk- K. Grinius, Director, 
International Research, šalia 
savo tiesioginio darbo, rūpi
nasi žiniomis iš Europos.

Prof. K. Pakštas, Director, 
Cultural Activities, greta sa
vo tiesioginių darbų, reda
guoja neperi j odinius leidinius 
ir palaiko santykius su moks
lo ir kultūros įstaigomis.

P-lė M. M. Kižytė, Secreta
ry, be savo tiesioginių parei
gų, rūpinasi visu LAIC tech
niškuoju darbu.
Darbo Talkos Organizavimas

1944 m. birželio 7-8 d. d. 
New Yorke lankėsi ALT pir
mininkas Leonardas Šimutis. 
Ta proga LAIC patalpose į- 
vyko Lietuvių Amerikiečių 
Informacijų Centro štabo ir 
artimiausių bendradarbių pa
sitarimas. Buvo svarstomas 
darbų planas ateičiai ir pa
daryta jau nuveiktų darbų 
apžvalga.

Šiame pasitarime taipgi 
dalyvavo Dr. Matas. J. Vini- 
kas, Juozas B. Laučka ir Jo
nas Januškis. Artimiausioje 
ateityje prie LAIC darbų nu
matoma pritraukti didesnis 
patarėjų branduolys.

Veikalai apie Lietuvą
1943 metais, kun. Norber

tui Pakalniui siūlant, New 
Yorko Lietuvių Taryba ėmėsi 
iniciatyvos paruošti atskirą 
monografiją paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės 25 me
tų sukaktį.

Tarybos kvietimu, prie mo
nografijos rašymo atskirais 
straipsniais prisidėjo tokie 
autoriai kaip M. Dobužinskis, 
pulk. K. Grinius, adv. K. Jur
gėla, prof. K. Pakštas, Dr. J. 
Robinzonas, prof. A. Senn, A. 
Simutis, V. Sirvydas, A. Vai
čiulaitis, J. Žilevičius ir kiti. 
Š. m. gegužės 14 d. Pennsyl- 
vanijos viešbutyje įvykusi N. 
Y.-N. J. draugijų atstovų 
konferencija pageidavo mo
nografijos leidimą pavesti 
LAIC. *

Veikalas bus išleistas ang
lų kalba ir apims įvairias Lie
tuvos gyvenimo sritis, šiuo 
metu LAIC užimtas galutinu 
monografijos peržiūrėjimu ir 
suredagavimu. Knygą nusi
statyta išleisti kreipiantis į 
vieną stambią laidyklą. Tiki
masi, kad šis užsimojimas 
daug prisidės prie Nepriklau
somos Lietuvos nuveiktų dar
bų tikslaus nušvietimo.

Tinkamas knygos išleidi
mas pareikalaus stambesnių 
lėšų. New Yorko Lietuvių Ta
ryba šiam veikalui išleisti yra

MARIANAPOLIS LAUKIA JAUNIMO Kazimierietčs Mokė 5,248 Mokinius Įl DIENOS €

Vos tik pasibaigė egzami
nai, vos tik buvo išdalinti di
plomai ir vos suėjo išvažinėti 
mokiniai pas savo tėvus, kai 
Marianapolio Kolegijoj pra
sidėjo naujas darbas: prisi
ruošimas naujiems mokslo 
metams.

Pirmiausia pačios mokyk
los pastatuose bus padarytas 
vienas kitas pagerinimas. Bet 
šiaip pats kolegijos namas 
tebėra, kaip ligšiol buvęs, 
gražus, sveikas, ir puikiai be
kyląs aukštyn savo baltomis 
kolonomis, paskendęs tarp į- 
vairiausių medžių, tarp žy
dinčių krūmų erdviuose Ma
rianapolio soduose. Tokiuose 
namuose berniukai jaučiasi 
ne tik gauną mokslo žinių, 
bet jie iš arčiau pažįsta patį 
gamtos gyvenimą ir jo gražu
mą.

Pertvarkius ir pagražinus 
biblioteką, rengiamasi jai 
pripirkti naujų knygų, dai
liosios literatūros ir mokslo 
veikalų. Tenka pažymėti,-kad 
lietuviškoje bibliotekos daly
je turima keletą labai retų 
leidinių, kuriuos galima lai
kyti savotiškomis bibliografi
nėmis retenybėmis. Čia gali
ma rasti „Aušrą”, kuri pa
čioj Lietuvoj buvo vienas iš 
rečiausių ir brangiausių 
spaudinių, čia yra apsčiai se
nojo „Tėvynės Sargo”, „Vie
nybės Lietuvninkų” pirmieji 
rinkiniai ir kitokių senų kny
gų. Antra vertus, Marianapo
lio biblioteka kai kurių lie
tuviškų knygų turi po kelio
lika egzempliorių, ir jei kas 
norėtų, galėtų juos išsikeisti 
į tokias knygas, kurių kole
gijai dar trūksta.

Nemaža šių veikalų Maria
napolio kolegijoj atsirado 
aukotojų dėka, ir už tai jiems 
visados tenka nuoširdi padė
ka.

Mokyklos vadovybei di
džiausias rūpestis ir darbas 
yra naujų niekinių gavimas 
ateinantiems mokslo metams. 
Nežiūrint visų karo sunku

mų, palietusių visas mokyk 
las, Marianapolio kolegijai 
ligšiol sekėsi neblogai tvar
kytis. Teisybė, mokinių skai
čius yra kiek mažesnis, negu 
normaliais laikais, bet tai ne
sutrukdė pačiai kolegijai gra
žiai tvarkytis ir daryti pa
žangą mokslo kelyje. Be to, 
pačių mokinių tarpe buvo pa
stebėta graži susigyvenimo, 
draugiškumo dvasia, dides
nis uolumas moksle ir draus
mėje.

Pereitais metais lietuvių 
berniukų būta kolegijoj apie 
pusė visų mokinių. Tėvams 
Marijonams ir pačiai kolegi
jos vadovybei rūpi, kad lietu
vių mokinių skaičius labiau 
išaugtų Marianapoly. Tuo 
tikslu vienas iš profesorių, 
kiek tik turėdamas laiko, 
lanko lietuviškas šeimas, su
pažindindamas tėvus ir vai
kus su šiąja mokslo įstaiga. 
Taip pat šiais metais raštu 
jau kreiptasi į visas seseris 
vienuoles, kurios dirba lietu
viškose parapijų mokyklose, 
kad jos paskatintų tas mo
kyklas baigusius berniukus 
toliau mokytis lietuviškoj ir 
katalikiškoj mokykloj — Ma- 
rianapolyje.

Šie visi žygiai jau dabar 
duoda vaisių. Naujiems 
mokslo metams jau šiandien 
Marianapolio Kolegija turi 
užsirašiusių apie 30 mokinių. 
Tik gaila, kad jų tarpe tik 
maža dalis tėra lietuvių, — 
argi mūsų tautiečiai būtų to
ki lėti ir negreiti atsiliepti 
tuose dalykuose, kurie liečia 
mūsų kultūrą, švietimą, 
mokslą? Tikimasi, kad taip 
nebus ir kad su laiku atsi
lieps daugiau lietuviškų šei
mų, atsiunčiant į Marianapo- 
lį savo sūnus. Pačios Kolegi
jos didžiausias troškimas ir 
yra gauti kuo daugiau ber
niukų lietuvių ir šią mokyk
lą išlaikyti kiek galint lietu
viškesnę studentų ir auklėji
mo dvasios atžvilgiu.

P. S.

Šv. Kazimiero seserų vie
nuolynas išplėtė didelį švieti
mo darbą tarp lietuvių. 1943- 
1944 mokslo metais seserys 
dirbo 33 mokyklose ir turėjo 
iš viso 5,248 auklėtinius-auk- 
lėtines. Tose mokyklose buvo 
197 seserys mokytojos.

Seserų vedamose pradžios 
mokyklose buvo toksai vai
kų skaičius diecezijomis:

Chicago 2,001, Rockford 
89, Fort Wayne 230, Phila
delphia 902, Harrisburg 127, 
Scranton 280, Baltimore 117, 
Springfield 210, Providence 
59.

Iš viso seserų Kazimierie- 
čių vedamose lietuvių pra
džios mokyklose buvo 4,218 
auklėtinių, čia dirbo 143 se
serys.

Įdomi statistika tėvų at
žvilgiu: iš 4,218 vaikų, kurie 
mokėsi lietuviškose pradžios 
mokyklose, abu tėvai lietu
viai buvo 2,540 vaikų, vie
nas tėvas lietuvis-898 vaikų 
ir abu tėvai kitataučiai buvo 
780 vaikų. Be to, šv. Kazimie
ro seserys turi dvi akademi
jas: Chicagoje su 503 auklė
tinėmis ir Philadelphijoje su 
26 auklėtinėmis.

Šv. Kazimiero Seserų aka
demijoje Chicagoje šiemet a- 
biturienčių (baigiančių) buvo 
101 mergaitė, šioj akademi
joj yra 30 seserų mokytojų.

Pažymėtina, kad šv. Kazi
miero seserys, dvasinės vy
resnybės pageidavimu, dirba 
ir kitataučių mokyklose:

^liepos 9 d., sekmad 
(^ks penkioliktoji

-"-‘i šia didi 
įrengėjų neatsilū 
įjrie šiomis dienor

Santa Fe dirba 12 seserų 
tuvaičių kitataučių mokyl Josrengėjai 
je, kurią lanko 445 vaika 
Omahoje kitataučių mokyj 1 
je, kur yra 76 vaikai, darb ^rii)Dienos Garbės 
j asi 6 seserys (čia yra ir H j(diine su dėkingum 
School), šv. Kazimiero S( į Rėmėjų. Jų sąraš 
rų vedamas lietuviškas ‘“-J 
džios mokyklas šiemet ba 
449 mokinys, iš viso gi si 
kademijomis ir kitatai 
mokyklomis, šv. Kazimi

^nuoširdus ačiū.
Stankevičius, Bror 
oodhaven, N. Y.

.jiirmis, Woodhaven
j—& Brooklyn, N. Y seserys is savo auklejimo|>''D^A1,.b^ M v 

taigų išleido šiemet 589 i 
turientus.

Reikia pripažinti, kad 
didelis švietimo darbas, 
lietuviai gali turėti savo 
kyklas, tai tik dėl didelio : 
serų pasišventimo, ku 
sunkų darbą mokyklose at 
ka gaudamos penkis ar š(

^Brooklyn, N. Y. 
polonis, Brooklyn, 

jlaspeth, N. Y.
^Kearny, N. J.'
^enė, Brooklyn, N 

New York Cit;
Raugalienė, Brook 

(Bus da

kytojams viešose mokyki 
- gaudamos tik tiek, 1 
kukliam vienuoliškam pra 
venimui būtinai reikalii 
Šv. Kazimiero seserys ir. 
vienuolynai, kurie taip į 
žiai varo švietimo darbą t 
mūsų tautos žmonių, nusi 
no didelės pagarbos ir dė 
gurno.

Taipgi reikia pripažinti 
delį nuopelną tai lietuvis 
visuomenės daliai, kuri pi įr subdi- 
deda prie lietuviškų mokj 
išlaikymo, metų metais ja ' bus 
kitas lietuvių kultūrines1-' - •- - 
taigas remdama.

LKF

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS

NUPIRKIME PERGALES LAIVĄ!
Čia paduodame žinias apie 

New Yorko miesto ir valsty
bės lietuvių darbo davinius 
buvusiųjų Trečiosios ir Ket
virtosios Karo Paskolų vajų 
metu. Daviniai yra gražūs ir 
didingi! Per du vajus mūsų 
visų pastangom Karo Bonais 
sukelta per $2,474,000. Už 
tuos pinigus lietuvių kreditui 
nupirkta trys dideli bombo
nešiai : Lithuanian Knight, 
Lithuanian Alliance of Ame
rica ir Free Lithuania! Taip
gi nupirkta vienas ligoninės 
lėktuvas, dvidešimts šeši 
,,Jeeps” ir vienas Liberty 
Ship, kuris bus pavadintas 
Stepo Dariaus vardu.

Šių dviejų vajų metu ats
kiros New Yorko valstybės 
lietuvių kolonijos ir atskiri 
asmenys Karo Bonų pardavė, 
išplatino ir užrašė sekamai:

Treciojoj Paskoloj:
Did. New Yorko $352,145
SLA Centras pirko $200,000
Rochester 186,775
Amsterdam 121,300
Albany 62,500
Binghamton 47,875
Schenectady 24,800
Utica 11,875
Great Neck 11,730
Niagara Falls 9,400

Atskiri užrašinėtojai-par- 
davinėtojai

paskyrusi $300, iš iždo ir apie 
$325 aukomis.

Pirmoji Tiesioginė Auka
Šiomis dienomis LAIC raš

tinėje lankėsi Alfonsas Stan
kevičius, iš Bronx, N. Y. Su
sipažinęs su Informacijos 
Centro tarnautojais, p. Stan
kevičius palinkėjo geriausios 
kloties ir, įteikęs $50 auką, 
pasižadėjo LAIC remti ir a- 
teityje.

LAIC.

;1648d. d. vyks- 
5 bazaras. Visi 
jisai lankytis, 
q laimėti, para-

48d. 10:30 vai.
223 mišias lai- 
> Ignaciūnas, tik
jj. Jam asistuos

į birželio 18 d., 
jįet, parapijos

■jiin.Conn.

gr 
pr 
no 
Dr 
m< 
ra 
ne 
dii 
da

J. Valaitis 27,000
J Ginkus 18,000

Viso $1,047.300
Ketvirtojoj Paskoloj

Did. New York $432,900
Minėjimuose 191,000
Amsterdam 210,875
Rochester 126,000
Albany 56,400
Binghamton 42,300
Schenectady 22,600
Utica 16,700
Great Neck 9,400
White Plains 9,600
Niagara Falls 7,500

Įvairiose vietose $116,891
Atskiri užrašinėtoj ai-par- 

davinėtojai —
J. Ginkus 149,818
J. Valaitis 75,000

Viso $1,467,075

Ačiū visiems užrašinėto
jams, pardavinėtojams, pla
tintojams ir visiems tiems, 
kurie buvusiųjų Karo Pa
skolų metu Karo Bonus 
pirko bei pas lietuvius užsi
rašė!

Dabar pravedamojo Penk
tosios Paskolos vajaus metu 
New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitetas yra užsibrė
žęs tarpe New Yorko miesto 
ir visos N. Y. valstybės lie
tuvių Karo Bonais sukelti 
tiek pinigų, kad mūsų visų 
kreditui būtų galima nupirkti 
Pergalės Laivą, pavadintą 
„Lithuania”. Už šio tikslo sie
kimą gyvai pasisakė New 
Yorko apylinkės ir Bingham- 
tono apylinkės lietuvių orga
nizacijų įvykusios konferen
cijos. Padėkite tų konferenci
jų nutarimus išpildyti!

Pirkite Karo Bonų ko dau
giausiai kur tik jums patin
ka, bet užsirašykite lietuvių 
komitetuose, parapijose, lie
tuviškose įstaigose, o kur to

Daugiau motinų bus imama 
karo darbams

Joseph D. Keenan, Karo 
Gamybos Įstaigos vicepirmi
ninkas, pabrėžė, kad vyrų 
darbininkų karo darbams 
šiais metais buvo 1,500,000 
mažiau negu 1943 metų kovo 
1 d. ir 5,400,000 mažiau, ne
gu 1942 m. kovo 1 d. Todėl 
dabar pareiga tuos darbus at
likti krinta ant moterų, ku
rios jau dabar užima kiek
vieną trečią karo darbą.

„Daugelis moterų dabar 
dirbančių karo darbus yra 
motinos, ir daugelis naujai 
imamų bus motinos”, WPB 
oficialūs asmenys pareiškė. 
„Tas paryškina svarbumą, 
kad visuomenė ypač kreiptų 
dėmesį į vis didėjantį reikalą 
turėti vaikų priežiūros cent
rus”.

P. Keenan pabrėžė, kad 
„gamyba praeityje buvo 
smarkiai trukdoma dėl dar
bininkų trūkumo, kadangi ne
buvo suteikta atitinkamo dė
mesio vaikų priežiūrai.” Pas
kutiniu laiku Karo Darbo Jė
gos Komisijos buvo atlikti 
tyrinėjimai 165 miestuose, iš 
kurių 69-niuose rasta, kad bu
vo sunku imti moteris dar
bams, kadangi nebuvo tinka
mos galimybės sudaryti vai
kams priežiūrą.

WPB pareigūnas pareiškė, 
kad dideli kovos uždaviniai 
guli prieš akis ir reikalauja 
daug aukų ne tiktai iš tų, ku
rie dėvi kariuomenės ar lai
vyno uniformas, bet taip pat 
ir iš kiekvieno gamybos fron
to darbininko. Mr. Keenan 
gyrė kiekvieno Amerikos dar
bininko karo laiko atsieki- 
mus, kurie įgalino pagaminti 
$109,000,000,000 vertės karo

nėra užsirašykite pas New 
Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komiteto sekretorių, laišku 
pranešant savo vardą-pavar- 
dę, adresą ir už kiek jūsų 
pirkta Karo Bonų sekamu ad
resu: Mr. J. Laučka, 222 So. 
9th St., Brooklyn 11, N. Y.

Paraginkite savo gimines 
bei pažįstamus ko daugiau 
Įdaro Bonų pirkti ir panašiai 
užsirašyti.

Už jūsų visų geras pastan
gas širdingai dėkojame.

New Yorko Lietuvių 
Karo Bonų Komitetas

iii draugijos

iai kalbėtis su

medžiagos nuo 1940 m. 
pos iki 1943 m. sausio m 
ir „nežiūrint jų kritikų v 
šlenimų, Amerikos darbr 
kai nepaprastai didžiuo 
savo patriotiniais ats 
mais.”

Pašalpa užsieniui
Žemės Ūkio Departme 

praneša, kad per kovo m 
sį Karo Maisto Admini 
ei j a visoms pageidau
čioms agentūroms nusi 
maisto ir kitų žemės 
produktų 798,736,255 sv 
gi vasario mėn. buvo pasi 
865,884,856 svarai.

Laivais pristatymai e 
portui lend-lease keliu si 
590,234,920 svarų, palygipriniene, para

 

šu 298,657 svarais vasafajo Kryžiaus 
mėn. Svarbiausi gami 
pristatyti mūsų sąjungiBjų moterų grupė 
kams, išreikšta procen 
yra sekantys: pieno prodi|.Kryžiaus susi-

Moliausios ir 
darbininkės 
•l darbas ne tik 
, bet labai

įsteigta Karių 
ija uoliai dar- 
narių skaičius 

tų jos tik- 
ladidėtų iždas, 
įtikti ir atlikti 
a reikalingus 
kariams. Jų iš- 

priruošė 
idio U d. Suši
ls skaičius para- 
t dosniai auko
jos reikalams.

kiek gryno 
vistiek ti-

amke. Sužino-

metiniame šio
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tai ir vištos-8.8; mėsa- 
riebalai ir alyva — 4.7; 
šiai ir daržovės — 9.1; 
dai — 17.5; cukrus — 1 
įvairios prekės — 3; tabalu Suprantu, 
—1, vata—1.6. Šios pre’ 
buvo pristatytos sekanč 
Britų Imperijai — 64-3 p 
centai; Rusijai — 29.5; 
tiems, įskaitant Grai 
Šiaurės ir Vakarų Afrik 
Prancūzų Nacionalinį Išl 
vinimo Komitetą — 6.2$

Trys naujos kovos film*
Trys Karo Departmento 

mm. kovos filmos, dar 
šiol nerodytos visuome 
nuo birželio 1 d. yra priei 
mos bendruomenei bei o 
nizacijų naudojimui, sui 
resuotų rodyti jas per Pe 
tąjį Karo Bonų Vajų, bir 
lio 12 — liepos 8 d. laikot! 
pyje. Filmos yra: „Rep( 
from the Beachhead”, atl ? , •• * • • •• ’i

įkartais per 
® apie tūkstan- 

nekalbant 
'■s daiktus, ku- 
^mezga. Ten- 
uoširdžiai pa

boti prie dar 
savo krašto

ne

ki
iš’

ai 
ki 
dė 
yi 
ki 
ti 
ai

komitetas ruo- 
brisbus bažny- 
^o25 d. Kiek

is gavo Bo- 
feygutes. Visi
Parduoti arba 

*fMai ši meti- 
atueša gražų

feiseks.

K 
di

sakojimas Anzio invazijos J Guild ruošia 
talijoje; „Report from t d. šį kartą 
Army Air Forces”, rodai t p bet kartu 
8-tąją Oro Pajėgą didžiulė j^tami. Buvo 
oro atakose virš okupuot pagerbti 
sios Prancūzijos ir Vokieti Mo Dienoje.

ki 
di 
b: 
ni
Tž 
A 
b 
si

g 
d

sios Prancūzijos ir Vokiel 
jos ir 5-tą ją Oro Pajėgą k 
voje virš Port Moresby, Ne 
Guinea; ir „What Makes] 
Battle”, rodanti pasiruoš 
mus ir išpildymus invazija 
į Marshall salas, •

Karo Informacijos Įstaig 
praneša, kad šių filmų rod; 
mui parengimai buvo padar 
ti Karo Departmento ir Va 
stybės Iždo kooperavim

M.

TtConn

ri 
k 
N 
t

H kleb. kun. J. 
L^yčioj Prane
lį pradėtas baž- 
P' Birželio 12 
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? Užsitęs pora 
pyčia bus visa 
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Santa Fe dirbu
tuvaičių kitatauį' etU liepos 9 d., sekmadienį, Klasčiaus parke, Mas- 
je, kurią lanko JN. Y., įvyks penkioliktoji New Yorko Apylinkės Lie- 
Omahojekiteh^piena. Jos rengėjai šia didžiule pramoga nori paremti 
je, kur yra76vajįfiM”. Nuo rengėjų neatsilieka ir malonūs „Amerikos” 
jasi 6 seserys (Oto j ai, kurie šiomis dienomis stoja paramos talkon, 
School). Šv. Kasimi Lietuvių Dienos Garbės Rėmėjais.
rų vedamas li^Ja pradedame su dėkingumu skelbti vardus pačių pir- 
džios mokyklas jGarbės lėmėjų. Jų sąrašas, tikime, bus didelis. Iš 

p visiems nuoširdus ačiū.
monsas Stankevičius, Bronx, N. Y. 
L N., Woodhaven, N. Y.
ranas Kurmis, Woodhaven, N. Y.
L žiudžius, Brooklyn, N. Y.
. Jonaitis, Brooklyn, N. Y.

Kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y.
Į. Ciplis, Maspeth, N. Y.

K. Stanis, Kearny, N. J.
. Limantienė, Brooklyn, N. Y.
. Samuolis, New York City, N. Y.
eronika Raugalienė, Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau)

UilUū luvajmaj ji 

449 mokinys, jk 
kadencijomis jj 
mokyklomis, , 
seserys iš savoj 
taigų išleido šiJ 
turientus. |

Reikia pripaį] 
didelis švietimo! 
lietuviai gali turį 
kyklas, tai tikį 
serų pasišventį .* 
sunkų darbą mob f 
ka gaudamos pį 
kartus mažesnį į - 
negu normaliai u 
ky to j ams viešose; ‘ 
- gaudamos til 
kukliam vienuolį Įayonne, N. J. 
venimui būtinai _____
Šv. Kazimiero ss birželio 16-18 d. d. vyks- 
vienuolynai, kurį 
žiai varo švietimo 
mūsų tautos žmor 
no didelės pagarte aremti.
gum0. Birželio 18 d. 10:30 vai.

Taipgi reikiapr iškilmingas mišias lai
delį nuopelną tai 
visuomenės daliai 
deda prie lietuvis F- Barauskas ir subdi- 
išlaikymo, metus 
kitas lietuvių fe 
taigas remdami

$10.00 
7.00 
3.00 
1.25 
1.00 
1.20 
1.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

KELIONE SIUVĖJŲ SUVAŽIAVIMAN
(Brooklyn© lietuvių siuvė

jų delegato kelionės įspū
džiai).

IDAUS FROM

^RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

rapijos bazaras. Visi 
ami gausiai lankytis, 
j dovanų laimėti, para-

un. Pr. Ignaciunas, tik 
zentintas. Jam asistuos

as Dom. Pocius.
Parapijos piknikas bus 
cmadienį birželio 18 d., 
vai. popiet, parapijos

Britain, Conn

grotelės, stacijos. Darbas 
pradėtas labai didelis, klebo
no labai gerai suplanuotas. 
Dabar tik reikės geros para
mos iš parapijiečių. Bet ge
raširdžiai parapijiečiai jau 
ne pirmą kartą sutinka tokį 
didelį darbą; visados parem
davo, parems ir šiuo laiku.

Visi tėvai lietuviai yra maloniai prašomi savo 
i vaikus leisti mokytis įme rado knygą-4 metų unijos 

veikimo raportą, programą, 
finansinį raportą, kelis vo
kus laiškams rašyti popieros, 
piniginę, paišiuką ir į atlapą 
delegato ženklą. Salėje sudė
ti stalai ir užrašai, kurie ro
do vietas: New York, Phila
delphia, Rochester ir t. t. 
Užrašai tik mirga. Ties vidu
riu salės „stendas”, kur sėda
si unijos vadai. Viršum Ame
rikos vėliavos, po kairei or
kestras ir choras.

Gyvų gėlių, kaip pirmesnė
se konvencijose, šį kartą ne
buvo, bet bankietų tai kiek
vieną vakarą — ir visi dykai.

Konvenciją vedė iš anksto 
suorganizuota, kaip kiti sako, 
„mašina”: viskas pareina iš 
„aukštybės”. Kiek rezoliuci
jų buvo, visas iš anksto su
grupavo į vienodas rūšis, pri
dėjo čermoną ir pašaukė tam 
tikrą skaičių delegatų į ko
misiją, kur buvo svarstomos 
originalios rezoliucijos atski
ruose kambariuose. Tos rezo
liucijų komisijos sudarė ben
drą rezoliuciją, vienu klausi
mu ir nešė ją skaityti į kon
venciją. Ir taip daug origina
lių rezoliucijų neteko nei sa
vo galvos, nei išvaizdos.Pa- 
vyzdžiui, 54 lietuvių skyriaus 
rezoliucija, reikalaujant Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai ne
priklausomybės, likosi be gal
vos ir prasmės. Bet italų re
zoliucija už Italijos laisvę ir 
žydų už Palestinos žydams 
laisvę visoje savo esmėje pil
nai net su antgalviu praėjo.

Kodėl taip įvyko ? Kodėl 
mūsų unijos vadai ne tik dėl 
Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių, bet ir Lenkijos nedrį
so arba tiksliai nieko nesakė 
ir originalę rezoliuciją sutir
pino? Patarta mums rinkti 
prezidentą Rooseveltą 4-tam 
terminui, tad, pagal Atlanto 
Čarterio dėsnius, mažos tau
tos gausiančios laisvę.

Tai šitaip pasielgė mūsų 
lietuvių kriaučių krauju ap
laistyta ir pagrįsta unija!

Atsimenu gerai, kaip 1913- 
1914 metais generaliam siu
vėjų streike ateidavo iš New 
Yorko pas lietuvius prašyti 
pikietų, ir mes jiems duoda
vome Mūsų piketininkai grįž
davo kruvini, apdraskyti. Mū
sų chicagiečiai Negreckis ir 
Lagurskis buvo streike nu
kauti už tai, kad norėjo uniją 
pastatyti ant kojų, kokia da
bar ji yra. Policijos stotyse 
mus „kazokais” vadino, kad 
mes ėjom masiniai į piketavi- 
mą ir masiniai mus araštavo 
ties Shoo Brothers dirbtuvė
mis. O šiandien mūsų balso 
negirdi unijos vadai.

Unijos vadovybė mūsų bal
so negirdi todėl, kad ji patai- 
kauna bolševikams. Dar ne
perseni laikai, kai bolševikai 
unijos pamatus griovė, reng
dami demonstracijas prieš 
centro valdybą prie Union 
Square. Tik vienas K. Jankai
tis iš lietuvių buvo, o rimti 
unijos nariai pasyvūs buvo, 
ir ne tik pasyvūs, bet ėjom 
su unijos valdyba mes lietu
viai, kad nebūtų sugriautas 
rimtas darbas. Centro valdy
ba gerai lietuvius žino, nes ir 
pats pirm. S. Hillmanas yra 
kilęs iš Lietuvos, taip pat ir 
jo žmona.

Apie konvencijos nutari
mus „Amerikos” skaitytojai 
ras raporte.

Geg. 18 d. buvo šv. Kazi
miero Akademijoje dainų 
programa, kurią sudarė pa
rapijų lietuvių mokyklų vai
kų chorai ir orkestras. Vado
vavo kun. Urba. Įsidėmėtina 
jo žodžiai vaikų chorams: 
„Vaikeliai, mylėkit dainas, 
mylėkit paukštelius, mylėkit 
gėles, mylėkit kas gražu, nes 
grožybė veda jus ir visus prie 
malonesnio gyvenimo, gražu
mas padeda Dievą pažinti.”

Garbė šv. Kazimiero sesu
čių akademijai, kuri parengia 
šitokias programas, o ypač 
muz. Pociui už lavinimą or
kestro, susidedančio iš 60 su 
viršum vaikų.

MARIANAPOLIO KOLEGIJĄ
Thompson, Conn.

Tai vienintele mokykla lietuviams berniukams 
šiame krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra 
išleidusi daugiau kaip 1,100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoj studijuodami, vaikai drau
ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, 
rūpestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Marianapolio Kolegijoj veikia Aukštesnioji Mo
kykla (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior 
College).

' Mokslas šiais metais bus pradėtas rugsėjo 11 
dieną. Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užrašyti 
savo vaikus į Marianapolio kolegiją. Kuriems arčiau, 
tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, gauti 
papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 
Registrar,

- Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Sekmadienis
Gegužės 14 d. einam į baž

nyčią, į jaunimo mišias. Baž
nyčia pilnutė jaunimo, bet 
merginų ratosi daugiau. Gra
ži šv. Jurgio lietuvių bažny
čia, gotiško stiliaus. Ji yra 
prie Lituanica Avė. ir 33 gat
vės.

Po pietų vežasi mus, L. 
Šerkšnį, A. Daugirdą ir ma
ne, mūsų gerieji Aleliūnai į 
pikniką, Vytauto daržan. 
Žmonių pilna. Patys rengė
jai užėmė visus bufetus. Vy
tauto daržas yra nuosavybė 
lietuvių parapijų, turi visus 
įtaisymus; šokių salę, resto
raną, bowling Alleys, barą ir 
mažesnius pastatus. Įžangos 
mokesčio į pikniką neima.

Greta šio daržo yra šv. Ka
zimiero kapinynas. --Sakoma 
jau palaidota čia apie 20,000 
lietuvių. Kapinynas turtingas 
paminklais. Suradau kapą ir 
savo dėdės, S- Lelešiaus, ku
ris mirė prieš 32 m. Tai vie
nas pirmųjų lietuvių Chica- 
goje, kuris buvo prisidėjęs į- 
kurti Šv. Jurgio parapiją ir 
bažnyčią. Pirm to turėjo kar
tu su Olšausku spaustuvę, 
kur leista „Lietuva”, čia il
sisi broklyniečiams gerai pa
žįstamas kun. Varnagiris. 
Čia ilsisi ir pirmutiniai siu
vėjų unijos kovotojai, nukau
ti 1910 m. streike. M. Lagurs- 
kis ir Nagreckis.

Diena buvo labai šilta, sau
lėta. žmonių kapuose buvo 
daugybės, nes geri vaikai lan
kė motinų kapus ir suklaupę 
meldėsi už motinėlių vėles. 
Tai buvo motinos diena.

Grįžom į koncertą šv. Jur
gio salėn, kur buvo suruošta 
programa motinos pagarbai. 
Kun. Prunskis ją vedė. Cho
ras, vedamas muz. Pociaus, 
dainavo. Kalbas pasakė kun. 
Bartkus ir kiti.

Pirmadienį, gegužės 15 d., 
Siuvėjų konvencijoje, Sher
man viešbutyje, 10 vai. ryte, 
delegatai įteikė savo manda
tus ir gavo po krepšį, kuria-

Seržantas Petras Bernotą, 
Bayonnės Šv. Mykolo parapi
jiečių Petro ir Marijonos Ber
notų sūnus, šiomis dienomis 
grįžo iš mūšių vietos. Jis yra 
aviacijos dalinyje, lėktuvo 
kulkosvaidininkas. Jis sėk
mingai atliko 50 žygių lėk
tuvu priešo teritorijoje. Už 
įvairius pasižymėjimus yra 
gavęs 18 medalių. Šiuo metu 
jis yra kur nors Amerikoje, 
aviacijos mokykloje. Dabar 
jam tenka mokyti jaunus ka
rius.

Bayonnės lietuviai nuošir
džiai sveikina drąsų ir lai
mingą lietuvį karį, linkėdami 
jam labai gražaus pasiseki
mo ir ateityje.

Kun. Ig. Albavičius, Cicero 
klebonas, parsivežė mane pas 
save, aprodė didelę bažnyčią, 
mokyklą, salę, kleboniją. 
Tokios malonios širdies lietu
vis ! Pasikvietė vakarienės. 
Valgiai lietuviški, duonutė 
ruginė, juoda. Valgėm, kaip 
Lietuvoje. Pasisakė, kad jis 
buvo draugu mano brolio 
kun. Juozo Montvilos, nu
skendusio su Titaniku.

Siuvėjų bankiete
Ciceroj lietuviai dar turi 

atskirą salę, kur buvo paruoš
ta vakarienė visiems lietu
viams delegatams, čikagie- 
čiai siuvėjai turi dar stiprų

savo skyrių, savo reikalų a- 
gentą p. Kairį, kuris buvo 
perstatytas vesti kalbų pro
gramą. Kiek pastebėjau, bu
vo delegatų iš Čikagos Bay 
ir Katilius, iš Rochester — J. 
Bitinas, iš Baltimorės — Lui
za su žmona, buvo iš Bosto
no, iš Toronto, Canada (Vil
kelis), iš Brooklyno — J. 
Buivydas, K. Načiunskas ir 
P. J. Montvila. Kalbėjo gene- 
ralis Unijos agentas Jankaus
kas ; smarkiai užtarė lietuvių 
reikalus. Taip pat buvo viena 
atstovė iš Easton, Pa. ir iš 
Shenadoah, Pa. — marškinių 
unijos delegatės.

P. J. Montvila

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bridgeporto skyrius iš
siuntinėjo pakvietimus Brid
geporto draugijoms prisidėti 
prie bendro lietuviško darbo 
Lietuvai laisvę atgauti ir Lie
tuvos vargstančius žmones 
sušelpti. Draugijos yra pa
kviestos šios: Šv. Jurgio 
draugija, šv. Jurgio parapi
jos choras, Po Globa P. Šv. 
Draugija, Lietuvos Dukterų 
Draugija, L. K. Vytauto 
Draugija, Sandaros 15 kuopa 
LRKSA 9 kuopa, Lietuvos 
Moterų ir Vyrų Apšvietos 
Draugija, Jaunų Vyrų Drau
gija, (Y. M. S.), A. L. Susi
vienijimo 51 kuopa, Lietuvių 
Amerikos piliečių klubas. Vi
sos šios draugijos yra kvie
čiamos išrinkti po tris at
stovus į Tarybos Bridgeporto 
skyrių. Suėję į vieningą dar
bą galėsim daug pasidarbuo
ti Amerikos ir Lietuvos rei
kalams.

Chicago, Ill.
Šimtas ir viena abiturientė 

gavo savo diplomus šv. Kazi
miero akademijos mokslo me
tų užbaigime pirmadienį, bir
želio 5 d. Arkivyskupijos ge
neralinis vikaras prelatas Ca
sey buvo vakaro garbės kal
bėtojas. Kun. Balys Urba, a- 
kademijos kapelionas, įteikė 
diplomus. Kelios jaunuolės 
laimėjo stipendijas: studentė 
Lillian Bradelis gavo stipen
diją studijuoti Mundelein ko
legijoj, Sylvia Nutautas — 
Rosary kolegijoj, Thecla Kas- 
ciusis ir Cecelia Paurazas — 
St. Xavier kolegijoj.

Garbė būti pirma šv. Kazi
miero akademijos studente, 
kurios motina yra akademi
jos abiturentė, teko Rūtai 
Šimutytei. „Draugo” redak
toriaus žmona Angela šimu- 
tienė baigė šv. Kazimiero a- 
kademiją 1917 m.

rių Motinų draugijos 
parengimas

peniai įsteigta Karių 
tų draugija uoliai dar- 
Į.si, kad narių skaičius 
ų, visos suprastų jos tik- 
|r kad padidėtų iždas, 
Įleistų veikti ir atlikti 
ingus bei reikalingus 
lis savo kariams. Jų iš
lįs komitetas priruošė 
įogą birželio 11 d. Susi- 
► nemažas skaičius para
dų, kurie dosniai auko- 
os draugijos reikalams, 
kas neaišku kiek gryno 
i, bet moterys vistiek ti- 
jokios šimtinės.

ama medžiagos nuo a 
pos iki 1943 m. sd 
ir „nežiūrint m 
šlenimų, Amerika 
kai nepaprastai 
savo patriotiniai 
mais.”

Pašalpa d

Žemės Ūkio Da 
praneša, kad perą 
sį Karo Maisto 11 
ei j a visoms d 
čioms agentūrom] 
maisto ir kitu 
produktų 798,7361 
gi vasario mėn.tej 
865,884,856 svare!

Laivais pristd 
portui lend-lease I 
590,234,920 svari 
su_ 298,657 svar;fcaus pįrmįnįnke. Sužino- 
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dai — 17.5; enk 
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—1, vata—1.6. N 
buvo pristatytos 
Britų Imperijai-I 
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ŽINOTINI ISTORINIAI ĮVYKIAI

ko neseniai kalbėtis su 
joną Uždaviniene, para- 

Raudonojo Kryžiaus

ime, kaipo uoliausios ir 
tingiausios darbininkės 
[miesto. Jų darbas ne tik 
laiku įteiktas, bet labai 
lai atliktas. Suprantu, 
[tenka joms kartais per 
,itę pasiūti apie tūkstan- 
Larmy kits,” nekalbant 
[visus kitus daiktus, ku-

New Haven, Conn

Pikniko nebus
Kleb. kun. E. Gradeckas 

pranešė, kad šią vasarą šv. 
Kazimiero parapijos pikniko 
nebus. Kviečia visus parapi
jiečius paskirti savo aukelę, 
kuri, paprastai, praleidžiama 
išvažiavimo metu.

Pagal klebono pranešimą, 
aukų jau surinkta $300.00, už 
kurias klebonas aukojusiems 
dėkoja. Graži ir nenuilstanti 
yra mūsų klebono darbuotė, 
kurią turėtų vieningai parem
ti visi parapijiečiai darbu ir 
aukomis.

Bakalaurės laipsnį De Paul 
universitete gavo sesuo M. 
Liudvika.

Kun. Norušis yra pirmuti
nis lietuvis, įšventintas Tėvų 
Servitų kongregacijos kuni
gu.

Čikagos naujas levitas kun. 
Vyšniauskas paskirtas vika
ru į šv. Kryžiaus parapiją.

kais. Antanas yra Mariana- 
polio kolegijos alumnas, bu
vęs „Studentų žodžio” redak
torius.

Dr. Jonas Simonaitis iš
rinktas šv. Kryžiaus ligoni
nės gydytojų štabo sekreto
rium. Dr. Simonaitis kurį lai
ką buvo ir kariuomenės gydy
toju.

Trys naujos!#
Trys Karo Depk 

mm. kovos fil# 
šiol nerodytos j 
nuo birželio 1M 
mos bendruos 
nizacijų naudoji^ 
resuotų rodyti jri 
tąjį Karo Bonų' 
lio 12 — liepos H 
py j e. Filmos H 
from the BeadiH 
sakojimas Anzio-1 
talijoje; „Report, 
Army Air Foroų 
8-tąją Oro Pajėgu 
oro atakose virt
sios Prancūzijos ;L 
OS ir 5-tąją Oro|*ridgeport, Conn.

voje virš Port 
Guinea; ir 
Battle”, rodanti ! 
mus 'ir išpildyni® 
į Marshall salas-

Karo Informal 
praneša, kad šiF 
mui parengimai^ 
ti Karo Depart^

fenių darbų savo krašto 
Įvei.
ąrapijos komitetas ruo- 
pikniką, kuris bus bažny- 
[kieme birželio 25 d. Kiek- 
įas parapijietis gavo Bo- 
įaimėjimo knygutes. Visi 
įnami jas parduoti arba 
įpirkti. Paprastai ši meti- 
programa atneša gražų 
lą parapijai ir tikimės, 
| ir šįmet pasiseks.

lt. Andrew’s Guild ruošia 
flą birželio 18 d. šį kartą 
vienos važiuos, bet kartu 
vyrai ir pažįstami. Buvo 
aiošta pramoga pagerbti 
p vyrus Tėvelio Dienoje.

M.

birželio 11 d. kleb. kun. J. 
Zlauskas bažnyčioj prane- 
įkad jau bus pradėtas baž- 
Įios dažymas. Birželio 12 
ir pradėtas bažnyčios da
rias viduje. Užsitęs pora 
hesių. Bažnyčia bus visa 
Įaujinta: sienos, altoriai,

Birželio 11 d. įvyko pirmas 
Kareivių Motinų ir Rėmėjų 
draugijos susirinkimas.

Draugijos inicijatorius 
kun. E. Gradeckas nuošir
džiai išdėstė tikslus. Valdy
bą sudaro pirm. S. Tamulie- 
nė, pagelb. M. Taragauskienė, 
rašt. O- Norkūnaitė, iždininkė 
A. Baltrušienė. Labai svar
bu, kad visos karių motinos 
susispiestų į šią draugiją.

Katalikės moterys ir mer
ginos, ar žinot kad liepos 1 
d. užsibaigs Moterų Sąjun
gos naujų narių vajus? Ku
rios norėtumėt prisirašyti, 
kreipkitės pas kuopos rast. 
M. Ramanauskienę, kuri su
teiks visas žinias.

APGAUS KARVES

Brazilijos patentų įstaigoje 
užrekorduoti karvių žali aki
niai. Sakoma, kad karvės su 
žaliais akiniais, sausrų laiku, 
ėda ir nudžiuvusią žolę, ma
nydamos, kad tai žalia žolė.

Gedulo pamaldos už a. a. 
kun. Joną Statkų įvyko bir
želio 7 d. šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Di
džiulė minia žmonių nulydė
jo jo kūną į šv. Kazimiero 
kapus.

P. F. C. Antanas Skirius, 
vienas iš Ateitininkų draugo
vės organizatorių, gavo de
šimt dienų atostogų, — ku
rias jisai praleido su savo 
žmona ir draugais ateitinin-

Po sunkios dienos darbų 
apžiūrint ligonius, šv. Kry
žiaus ligoninės seselės kazi- 
mierietės vakarais savo lai
ką praleidžia darbu savo Per
galės darželiuose.

Iš įvairių Amerikos dalių 
seselės grįžta į savo motiniš
ką namą. Seselės Kazimierie- 
tės dirba: New Mexico, Ne
braska, Iowa, Illinois, India
na, Massachusetts, Pennsyl
vania ir kitose vietose. Va
saros metu kai kurios sese
lės yra paskirtos katekizavi- 
mo darbui Amerikos misijų 
dalyse.

Jonas A. Stoškus

Bayonnės lietuvių šv. Mykolo parapijos daržas, 
kurs puikiai įrengtas ir pritaikintas vasaros pramo
goms. šį sekmadienį, birželio 18 d., 2:30 vai. popiet, čia 
įvyks pirmasis parapijos piknikas. Šią vietą labai leng
va pasiekti. Jos adresas: 15 E. 23 Street, Bayonne, N. J.

stybės Iždo

Moksleiviai, kurie skun
džiasi, kada jiems reikia iš
mokti įvairių istorinių įvy
kių vardus ir datas, kuriuos 
vistiek jie labai greitai už- 
mirti, randa pritarimą moks
lininkuose.

Committee on American 
History rekomendavo iš
braukti iš istorijos kursų var
dus ir datas nesvarbių įvy
kių.

Mokslininkai tiki, kad 
moksleiviai turi žinoti kai ku
riuos svarbius vardus ir da
tas. Ir jie suformulavo infor
macijas, kurios yra svarbios 
moksleiviams.

Pradinių mokyklų mokslei
viams jie rekomenduoja tik 
dešimt datų ir vardų, kuriuos 
privalo žinoti. Datos ir įvy
kiai yra šie:"

1492 — Kolumbo atradi
mas Amerikos.

1519 — Magelano kelionė 
aplink pasaulį.

1607—Įsteigimas James
town, Virginijoj, pirmos bal
tųjų kolonijos Amerikoje.

1620 — Pilgrimų atvyki
mas į Plymouthą.

1763 — Paryžiaus sutartis, 
kuri užbaigė prancūzų ir in
dėnų karą.

1776 — Nepriklausomybės 
Deklaracija.

1789 — Jurgio Washingto- 
no įvesdinimas kaipo pirmo 
prezidento.

1803 — Nupirkimas Loui- 
sianos valstybės nuo prancū
zų.

1819 — Įgijimas Floridos 
nuo ispanų.

1848 — Įgijimas Meksikos 
teritorijų.

Moksleiviai turi susipažin
ti, kuo atsižymėjo Daniel 
Boone, Sam Houston, Fernan
dez De Soto ir septyniolika 
kitų, kurių vardai svarbūs A- 
merikos istorijoj.

„Junior” aukštesnio moks
lo mokyklų moksleiviai turi 
žinoti sekamas datas:

1775 — Revoliucijos karo 
pradžia.

1787 — Priėmimas Jungti
nių Amerikos Valstybių Kon
stitucijos.

1789 — Washington© pir
ma inauguracija.

1793 — Eli Whitney išrado 
medvilnės valymo mašiną.

1812 — Pradžia antro karo 
su Anglija.

1820 — Missouri kompro
misas.

1884 — Pirmas pasekmin
gas telegrafo vartojimas.

1860-1865 — Civilis Karas.
1869 — Užbaigimas pirmo 

transkontinentinio geležinke
lio.

Kuomi Clara Barton atsi
žymėjo (įsteigė Raudonąjį 
Kryžių), Charles Goodyear, 
Nathan Hale ir dvidešimt ki
tų.

Aukštesnio mokslo moki
niai turi žinoti 12 datų:

1612 — Pirmas įstatymų 
leidėjų susirinkimas Ameri
koje.

1649 — Priėmimas „Tole
ration Act”, Maryland vals
tybėj, kuris davė didžiausią 
tikybinės laisvės Amerikoje 
laipsnį.

1765 —Pravedimas „Stamp 
Act”, kuris privertė Ameri
kos kolonistus kilti prieš An
gliją.

1817—Sutartis tarp Kana
dos ir Jungt. Amerikos Val
stybių,- kad nereikia apsaugo
ti bendrų rubežių.

1823 — Paskelbimas Mon
roe doktrinos.

1857 — Dred Scott nus
prendimas.

1887 — Įsteigimas Inter
state Commerce komisijos.

1898 — Pradžia Ispanijos 
—Amerikos karo.

1914-1918 — Pirmas Pa
saulinis karas.

1920 — Pravedimas moterų 
balsavimo amendment©.

1933 — New Deal pradžia.
1939 — Dabartinio Pasauli

nio Karo pradžia.
Aukštesnio mokslo moki

niai turi daugiausia vardų 
atsiminti — net 43, kaip Sa
muel Gompers (darbo vadas 
ir pirmas Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas), 
Stephen A. Douglas (Abra- 
homo Lincolno oponentas), 
Francis Parkman (istorikas, 
kuris aprašė prancūzus A- 
merikoj ir jų santykius su in
dėnais) ir t. t.

Common Council
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Philadelphijos Žinios
ŽUVĘS KARYS

A. a. Seržantas Vincas Šve
das, 117 Fernon St., gimė 
1914 m. sausio 13 dieną. Lan
kė šv. Kazimiero parapinę 
mokyklą. Jaunuolis mėgo ka
rio gyvenimą. Jau 1932 m. 
buvo įsirašęs savanoriu ir iš-

33SK >35£ X<>: S5£r <♦>:.>5R< <♦> . <<ft tarnavo keletą metų. Iškilus

GRAŽUS KUNIGYSTĖS
JUBILIEJUS

Birželio 11 dieną kilniai pa
minėtas kun. Ignaco Valan- 
čiūno kunigystės Sidabrinis 
Jubiliejus.

Bažnyčia puikiai papuošta 
gėlėmis. Šviesu, gražu, žva
kės ir degančios šviesos žeria 
ir laukia valandos, kada so- 
lemnizahtas atvyks į darniai 
papuoštą bažnyčią. Bažny
čios suoluose žmonių pilna. 
Maži nekalti vaikeliai, mer
gaitės, berniukai — visi pui- 
kiai aprėdyti išsirikiavo per 
visą bažnyčią ir žiūri, kada 
prasidės procesija.

Eina ir procesija su pilna 
asista, solemnizantas trustis- 
tų nešamu baldakimu apden
gtas. Įstatomas Švenčiausias, 
choras gražiai ir stipriai gie
da šventas giesmes. Procesi
ja eina lėtai, rimtai, žmonės 
žiūri, stebi ir džiaugiasi sa
vo mylimo Klebono iškilmė
mis.

Iškilmingos šv. Mišios taip 
primena Lietuvą, kur pana
šios pamaldos atliekama per 
atlaidus ir didžiąsias šven
tes.

Pamokslą sako tėvas J. Ki
dykas, S. J. Jis pats, kilnioj 
nuotaikoj būdamas, kalba 
gražiai, iškalbingai ir su per- 
siėmimu apie kunigystės kil
nų pašaukimą. Trumpai pri
mena apie gerbiamojo solem- 
nizanto religingą ir gražią 
nuotaiką. Mišių metu choras 
giedojo iškilmingas Mišias. 
Altorius, žmones ir visą baž
nyčią gaubė mistinė dvasįa, 

Jkuri visiems sako „Garbė 
aukštybėje Dievui.”

Pamaldų asistoje arkijadi- 
jakonu buvo kun. P. Vasi
liauskas, pats sulaukęs 50 
metų jubiliejaus. Dijakonu 
tarnavo kun. St. Lukšys, jau
nas kunigėlis, vos trečius sa
vo kunigystės metus pradė
jęs, o subdijakonu buvo ku
nigystės siekiąs klierikas Pr. 
Statkus.

Tuoj po pamaldų visi svei
kino jubilijatą. Mokykla įtei
kė gražiausių gėlių didžiau
sią puokštę ir gražiausią dva
sinių gėlių dovaną-rankomis 
padarytą paveikslą-dvasinį 
bukietą.

Didelė daugybė prietelių 
ir pažįstamų sveikino jubili
jatą ir velijo didžiausios Die
vo palaimos.

Viešas parapijiečių pager
bimas buvo parapijos salėj. 
Tai buvo didelis ir puikus 
bankietas, kurin susirinko 
450 žmonių. Visi sveikino sa-

vo mylimą kleboną, pažįsta
mą, prietelių.

sų tarpe. Mes visomis savo 
jaunomis vytiškomis širdimis

Jubiliejinę programą išpil
dė jaunieji artistai Eugeni
jus ir Justina Tunaičiai, pa
rapijos choras, vadovaujant 
J. Mickūnui. Vakarą gražiai 
vedė kun. V. Martusevičius, 
ilgiausiai čia buvęs vikaru. 
Kalbėtojai sveikino ir įteikė 
dovanas savo mylimam Dva
sios Vadui-Jubilijatui. Ben
dromis dainomis visi susijun
gė Tėvynės meile, kuria degė 
ir jubilijatas.

Štai paduodame ir draugi
jų atstovų sveikintojų kalbų 
turinius, kad visi galėtų gerai 
žinoti, kaip kazimieriečiai 
myli ir mylėjo savo kleboną:

Vytis stud. Pr. Mažeika 
taip kalbėjo:

Man yra didelė garbė ir 
džiaugsmas šią brangią dieną 
pasveikinti didžiai gerbiamą
jį Jubilijatą, mūsų mylimą 
Dvasios Vadą kunigystės 25 
metų sukaktyje. Sveikinu šv. 
Kazimiero parapijos Lietuvos

norėtumėm užtraukti laimin
gų, laimingiausių gyvenimo 
dienų.

Sodalietės EI. Rimdeikai- 
tės kalba:

Aš turiu labai gražią va
landą šį vakarą pasveikinti 
savo mielą Dvasios Vadą Jo 
Kunigystės 25 metų Jubilie
jaus proga. Mūsų Parapijos 
Sodalietės sveikina Tamstą 
ir linki gausingiausių malo
nių per mūsų Karalienės Ma
rijos užtarimą. Mes visuomet 
jaučiame Tamstos globą so- 
dalietėms ir matome tą di
delį troškimą, kad sodalietės 
gerai ir naudingai gyvuotų. 
Šiandien mes išreiškiame sa
vo prisirišimą ir padėką, sy
kiu prašome ir toliau Tams
tos tėviškos globos mūsų so- 
dalių Draugijai.

Kaip savo padėką, mes 
siunčiame karštas mūsų mal
das per Mariją prie Dievo, 
kad Jis laimintų visas Tams-

Vyčių 3 kuopos vardu. Lie
tuvos Vyčiai jau seniau veikė 
čia, kada Tamsta buvote šioj 
parapijoj, kaip jų Dvasios 
Vadas. Po kiek metų Tamstos 
rūpesčių, vėl Vyčiai atsigavo 
veikti ir veikia. Tamstos pa
rama ir pagalba mes, vyčiai, 
žengiame savo organizaciniu 
veikimu jaunimo ir parapijos 
bei lietuvybės naudai. Jūsų 
rūpestingumu mes įsikūrėme 
savo vyčių kambarėlyje, kur 
mes linksmai galime praleis
ti savo laisvą laiką ir atlikti 
savo susirinkimus, kursus, 
skaitymą ir kitus kultūrinius 
uždavinius.

Šia iškilminga proga aš no
riu išreikšti vyčių meilę iš 
karštai degančių jaunų lie
tuviškų amerikoniškų šir
džių, noriu išreikšti ir savo 
padėką už tą gerumą, kurį 
vyčiai patiria iš savo kunigo 
Klebono. Mes suprantame, 
kad be Jūsų paramos ir glo
bos nedaug ką galėtumėm nu
veikti. Mes taip pat supranta
me, kad mūsų jaunimas gali 
veikti lietuviškumo ir tikro 
patrijotiškumo darbuose su 
Tamstos parama ir globa. To
dėl mes ir toliau prašome 
Tamstos globos mūsų būre- 
liui-vyčiams, kad mes galė
tumėm ir toliau dar daugiau 
nuveikti Dievui ir Tėvynei.

O Tamstos brangiausioj 
Kunigystės Jubiliejaus Die
noj nieko daugiau negalime 
linkėti, kaip pasižadame at
siminti savo maldose, prašyti 
Aukščiausiąjį, kad laikytų 
Tamstą sveiku, laimingu mū-

tos gyvenimo valandas ir dar 
ilgai ilgai užlaikytų tarpe 
mūsų.

Bankieto šeimininkės Sofi
jos Bagočienės žodis:

Karštai sveikinu mūsų mie
lą Dvasios Vadą Tretininkų 
Kongregacijos, Gyvojo Ro
žančiaus, Maldos Apaštalys
tės, šv. Cecilijos draugijos, 
šio parengimo šeimininkių ir 
savo vardu. Linkime didžių 
gėrybių ir laimingo gyveni
mo, o savo meilę ir padėką 
pareiškiame dvasinėmis do
vanomis.

Bankieto pirm. Kosto Bal- 
trukonio kalba:

Nuoširdžiausius linkėjimus 
ir velijimus perduodu šv. Ka
zimiero parapijos, parapijie
čių, šių iškilmių Rengėjų, Šv. 
Vardo, šv. Vincento Labdary
bės ir ALRKS. 10 kuopos var
du. Visi linkime gerbiamam 
Jubilijatui geros sveikatos, 
Dievo palaimos ir ilgos dar
buotės mūsų tarpe. Trokšta
me, kad dar ir auksinio kuni
gystės jubiliejaus sulauktum 
tarp mūsų gyvendamas ir 
dirbdamas. Baigdamas išreiš
kiu ir savo asmeniškus lin
kėjimus savo mielam Klebo
nui. Tegul Dievas laimina. 
Kaip dėkingumo ir meilės pa
reiškimą, čia įteikiame šią 
kuklią dovanėlę, parapijiečių 
ir draugijų sudėtą.

karui jis vėl grįžo į kariuo
menę. Dabar kaip mechani
kas tarnavo ir atsižymėjo a- 
vijacijoj. Buvo užsitarnavęs 
Štabo Seržanto laipsnį.

Visi Vincą mylėjo ir gerbė 
Jis buvo žinomas, kaip karių 
geriausias palydovas ir gel
bėtojas, kai tik kas lėktuvui 
atsitikdavo. Dažnai jis su jais 
skrisdavo ir tirdavo lėktuvo 
stiprybę. Bet pasitaikė nelai
mė. 1944 m. gegužės 8 d. įvy
ko nelaimė ir mūsų Vincas 
tragiškai žuvo. Jis paaukojo 
savo jauną gyvybę už tą 
kraštą ir tuos draugus, dėl 
kurių tiek ilgai ir taip išti
kimai tarnavo. Kadangi žuvo 
Panamos ribose, todėl ten iš
kilmingai ir buvo palaidotas.

Kai tėveliai gavo žinią, kad 
jų mylimas sūnus Vincukas 
žuvo, tai seneliai kaip stabo 
ištikti paliko. Vincas juos la
bai mylėjo, gerbė ir rūpinosi, 
kaip geriausias sūnus. Su di
džia širdgėla pasakoja tėvas, 
kaip paaugęs Vincas dažnai 
parūpindavo malkų ar kito
kių reikmenų namams, kad 
tik tėvelis galėtų pailsėti. Jis 
vis sakydavo, kad kaip tik 
pradėsiąs dirbti, tai nereiks 
tėveliams sunkiai dirbti. Ir 
jis tai vykdė lig savo mirties, 
nes didelę dalį savo uždarbio 
vis atiduodavo tėvams. Ir ka
riuomenėj jis sutaupydavo ir 
parsiųsdavo nes veikuo j au
tiems tėveliams. Su ašaromis 
tėvas kartojo: O kaip jis mus 
mylėjo ir koks geras vaikelis 
buvo...

Už a. a. Vincą Švedą iškil
mingos gedulingos pamaldos 
buvo atlaikytos birželio 17 d. 
Motina, tėvas, _pažįstami ir 
draugai meldėsi. Tą dieną 
buvo dvejos šv. mišios, vie
nos tėvų, kitos — Liudvinos 
Barauskienės.

Čia reiškiame savo užuo
jautą žuvusio kario tėvams 
ir maldaujame Dievo nura
minti ir duoti stiprybės, o ve
lioniui suteikti amžiną laimę.

Šv. Jurgio Parapija
Trijų dienų pamaldos.

Kun. T. Mėšlis, S. J. „Žvai
gždės” redaktorius, mūsų pa
rapijoj vedė trijų dienų pa
maldas prie Šv. Antano. Po 
to tuoj prieš šv. Jėzaus Šir
dies šventę jis turės trijų die
nų pamaldas prie Šv. Jėzaus 
Širdies.

Šias pamaldas tikintieji uo
liai lanko, nes jos pašvęstos 
pagelbėti mūsų ir visų para
pijų kareiviams, kurie šiomis 
dienomis taip sunkiai kauja- 
si visuose karo laukuose. Jei 
ir šiltesnis oras, bet būrelis 
visuomet susirenka ir mel
džiasi už kariaujančią jau
nuomenę.

Rengiasi vasaros mokyklai
Vasarinė Krikščioniškojo 

Mokslo mokykla jau renka 
savo mokinius, šiemet bus 
kelios pranciškietės seserys, 
kurios mokys viešųjų mokyk
lų mokinius. Pernai tokia mo
kykla gerai atliko savo už- 
duotę. Seserys lanko namus 
ir surenka visus viešųjų mo
kyklų mokinius, kad ir jie 
bent per vasarą galėtų iš
girsti ir išmokti savo bran
gios religijos tiesų.

Sveiksta
Susižeidusi seselė jau par

vyko iš ligoninės ir mano per 
vasarą pasveikti ir pailsėti 
naujam darbui. Visi mokiniai 
taip laukia savo mylimos se
sutės mokytojos.

Girtini Biznieriai
Mūsų parapijoj yra garsūs 

biznieriai pp. Steponavičiai. 
Jie savo susipratimu ir lab
darybe atsižymėję visoj Phi- 
ladelphijoj. Ponai Steponavi
čiai labai remia parapiją ir 
jai gausiai aukoja, kai tik 
koks parapijos parengimas 
yra. Jie nepamiršta ir visų 
kitų lietuvių reikalų.

Ponų Steponavičių pastan
gomis buvo įkurta ir lietuviš
ka radijo programa, kurią 
ir dabar jie labai remia ir 
palaiko. Didelė garbė jiem 
už tat tenka. P.p. Steponavi
čiai palaiko savo Richmond 
Grocery & Co. biznį, kurs tu
ri didelį pasisekimą Philadel- 
phijoj ir apylinkėj.

Birželio-June 16,19MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVOS
S J. PETRUIT

(Tęsinys)

NEPERTRAUKIAMOS EILĖS SUDĖTINIŲ Mišri 
PARAPIJOSE I’Ž LIETUVOS LAISVĘ!

Reikia stačiai džiaugtis mūsų žmonių giliu suprai 
organizuotos maldos už Lietuvos laisvę. Kasdien iš diel 
lietuvių krūtinių veržiasi karštos maldos už brangiąja 
vynę. Jau visi lietuvių mokyklų vaikučiai prisidėjo] 
Maldos Vajaus už Lietuvą. Visos bažnyčios, draugijos] 
prašomos kuo greičiausiai prisiųsti Maldų, Mišių, Rožai 
skaičius Maldos Apaštalavimo Centrui, St. Robert’s B 
Pomfret Centre, Conn.

Šv. Petro par. So. Boston, Mass. — Maldos Apašta! 
mos Skyrius rimtai prižadėjo išklausyti 845 šv. Mis 
aukoti 835 šv. Komunijas; atkalbėti 776 Rožančius iii 
pilnų rožančių; apeiti stacijas 1,000 kartų.

Toronto, Canada — Šioj mažoj parapijoj (apie 40: 
mų) įsisteigė Vyrų ir Maldos Ap. skyriai ir štai kiek sui 
maldų už Lietuvą! Išklausyti Mišių 110; užprašė vieni 
Mišias; parapija atlaikys 2 sudėtines Mišias; Komuniji 
Rožančių 173; stacijų 80.

Šv. Jurgio par., Chicago Ill. — Grupė šios parap 
moterų pasiryžo nuo balandžio mėnesio kas mėnesį už j 
tuvą išklausyti po 7 Mišias, priimti 7 komunijas, sukai 
7 rožančiaus dalis, aukoti 7 kryžiaus kelius ir sukalbę 
litanijas.

Apreiškimo par. Brooklyn, N. Y. — Čia be kitų mi 
susitvėrė du komunijos rateliai (po septynius asmenis)^ 
dinasi, kasdien iki šio Vajaus galo du asmens priims švj-j kalinys sle- 
muniją už Lietuvos laisvę. Dvi Maldos Apaštalavimo nl’sakiau. Bet ma^ 
prižadėjo kasdien atkalbėti rožančiaus dalį.

Loretto Ligoninė, Chicago 111. — Šios ligoninės ko; 
čioj bus atnašautos 3 Mišios už Lietuvos laisvę.

Iš šv. Jono Seminarijos, Brighton, Mass., gautasi 
laiškas: „Paskatinti Tėvų Jėzuitų ir Maldos Apaštalai 
narių uolumu savo maldomis išprašyti iš Dievo pasu 
taiką ir Lietuvos Nepriklausomybę, mes, lietuviai, Šv. | 
Seminarijos Maldos Apaštalavimo nariai,^pasirūpinome 
rinkti sekantį maldų maldų sąrašą tarp savo brolių —sj 
naristų, kurie užjaučia dabartinę pasaulio ir Lietuvos! 
kią padėtį. Prižadam išklausyti 403 šv. Mišias; priimti! 
Šv. Komunijas; atkalbėti 403 Rožančius; apeiti stac 
212 kartų; aplankyti Šv. Sakramentą 1533; 4808 Atsįa 
jimus; 74 Litanijas: Brevijoro atskaitymą 57 kartų. |

„Tegu Dievas palaimina Jūsų pastangas šiame kilni 
Vajuje!
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L tris paras. Pro 
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p pirkaitės lan
ku pilna važiuo
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r pieno perdirbi- 
ppatakos (sal- 

:: fabriko pilnas 
h arklių ir rau-

GABIAUSI MOKINIAI

Per šv. Kazimiero parapi
jos mokyklos baigimą, kurs 
įvyko birželio 4 d., buvo pa

MIRĖ ILGAI SIRGĘS
MOKYKLOS UŽBAIGIMAS

Birželio 6 dieną atsiskyrė 
su šiuo pasauliu Stanislovas 
Uždavinys, 2840 Cantrell St. 
Velionis sunkiai sirgo jau ke
letą metų ir buvo ligoninėj. 
Iš tos ligos ir nebevyko jam 
beiškilti.

Iškilmingai palaidotas bir
želio 10 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse. Ilsėkis ramybėj. Laido
jo J. Kavaliauskas.

SUNKIAI SERGA
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skelbti gabiausi mokiniai ir 
apdovanoti dovanomis:

Petras Utkus, 322 Earp St., 
8 sk.; Edvardas Brosky, 1423 
S. Philip St., — 7 sk.; Juoza
pas Butikas, 320 Greenwich 
St., — 6 sk.; Petras Šilvins- 
kas, 302 Cross St, — 5 sk.; 
Loreta Kavaliauskaitė, 1601 
S. 2nd St., — 4 sk.; Aleksand
ras Noreika, 219 Fernon St., 
—3 sk.; Joana Kolojeskaitė, 
1305 E. Moyamensing Avė.— 
2 sk.; Agnietė Timinskaitė, 
109 Fernon St., — 1 sk.

Visi gabieji mokiniai susi
rinkusiųjų pasveikinti smar
kiu rankų plojimu. Kad tik 
jie nenustotų ir toliau gerai 
mokytis!

BUS SLA. SEIMAS

SLA. seimas bus Philadel- 
phijoj, birželio 25-30 dieno
mis. Posėdžiai bus Hotel Phi
ladelphian 39 ir Chesnut, o 
birželio 25 dieną bus pikni
kas. Birželio 27 d. bus viešos 
prakalbos Lietuvių muzikali- 
nėj salėj. Tuomet bus parda
vinėjami karo bonai. Laukia
ma daug svečių.

Veronika Rupšienė, 342 
Reed St., sunkiai susirgo ir 
yra gydoma Penn. universi
teto ligoninėj. Jos dukrelės 
ją dažnai lanko ir stengiasi, 
kad jų mamytė greičiaus pa
sveiktų.

Ponia Gudonienė, 2242 S. 
70 St., birželio 5 d. staiga ir 
pavojingai susirgo. Ligonė 
gydosi namie. Ją lanko pa
žįstami ir artimieji.

MAR. GINKEVIČIŪTĖ 
BAIGĖ KOLEGIJĄ

Birželio 5 d. įvyko katali
kiškos Rosemont kolegijos 
mokslo metų užbaigtuvės. 
Baigusių tarpe buvo Marija 
Ginkevičiūtė, gavusi chemi
jos diplomą.

Jaunuolė yra Leono ir Ma
rijos (Žadeikaitės) Ginkevi- 
čių duktė, mūsų įžymaus vei
kėjo Kazio žadeikos seserė
ne. Jos sesuo Benedikta yra 
fermaceutė (vaistininkė-ap- 
tiekorka), o kita sesuo yra 
vienuolė kazimierietė Marija 
Kristina.

Diplomus išdalino Jo Em. 
kardinolas Dougherty.

K. V.

Birželio 4 d. įvyko Šv. An
driejaus lietuvių parapijos 
mokyklos užbaigimo turinin
gas parengimas. Mokyklos 
mokiniai suvaidino veikalą

„Nesijuokianti Karalaitė”. 
Vaidino Onutė Mozdzer, Rai
mundas Urbonas, Andriejus 
Urbonas, Darata Staniškytė, 
Juozapas Strogas, Walteris 
Mitchell, Florencija Pukaitė, 
Stanislova Venckiūtė, Edvar
das Jancius, Genovaitė Adly- 
tė.

Šokių veikale buvo išpildy
ta: 1. Darželis, 2. Sportinin
kai, 3. Minuet, 4. Peteliškės, 
5. Minuet in G, 6. Creepers, 
7. Kareiviai, 8. Čigonai, 9. Ac
cordion Solo, 10. Spring 
Dance, 11. Toy Brigade, 12. 
Elsiukės.

Kalbėjo kleb. kun. J. Če- 
pukaitis ir vikaras kun. S. 
Mažeika. Baigusiems mokyk
lą buvo išdalinti diplomai. 
Buvo duodamos dovanos už 
aukščiausius laipsnius moky-1 
mesi, už neapleidimą mokslo 
dienų ir kitus atsižymėjimus. 
Dovanas $5., $3., ir $2. už 
aukščiausius pasižymėjimus 
moksle padovanojo jaunas 
profesionalas p. C- J. Roman 
(Ramanauskas) ; be to, vi
siems dabar baigusiems mo
kyklą jis dovanojo po gražią

DARBŠTI MOTERIS

reikalinga lankstyti ir rūšiuo
ti išskalbtus rankšluosčius ir 
suknias. Unijos alga, 5 die
nų savaitė, geros darbo sąly
gos, pastovi vieta. Kreiptis:

ACE TOWEL SERVICE

401 No. Broad Str., Room 857

Klierikas Jonas Bernai
Šv. Andriejaus par., Phila., Pa., 1926 šv. Mišias: MiMatau, kad jie, 

Komunijas; 34 83 Rožančius; 108 stacijas; kitų maldų f

Neperstojamos Pagalbos par., Cleveland, Ohio. IšK 
sys 130 Šv. Mišių; paaukos 84 šv. Komunijas; 144 Rd 
čius; 22 stacijas; 1 Noveną.

Šv. Jurgio par., Rochester, N. Y. Šioj parapijoje I 
dos Apaštalavimo skyrius tikrai sielojasi dėl Lietuvos! 
vės. Promotorės Pranė Andriuškevičienė ir Paulina D| 
vičienė prisiuntė ilgą maldų sąrašą: viena narė atka 
Pan. švenč. Litaniją kasdiėfTf kita atkalbės kasdieni 
rožančiaus; dar kita apeis stacijas kasdien; kitos d 
prižadėjo 36 rožančius; 59 Komunijas; 319,296 maldas.1

Šv. Kazimiero par., Amsterdam, N. Y., Jonas Wiklq 
atkalbės dalį Rožančiaus kasdien; litaniją kasdien; bin 
mėn. kasdien išklausys šv. Mišias; kas pirmą penktai 
priims šv. Komuniją; apeis stacijas 30 kartų ir kitų | 
darbų.

Visi į darbą! Kasdien maldaukime Taikos Karau 
už pasaulio taiką ir Lietuvos laisvę! Nereikalinga mi 
siųsti pavienių asmenų pavardes maldų sąraše. Ūžti 
vien tik maldų, rožančių ir t. t. skaičius.

St. Robert’s Hall, Maldos Apaštalavimo centras $ 
fret Centre, Conn.

dėžę saldainių. Dovanas iš
dalino kun. J. čepukaitis, dė
kodamas p. C. J. Roman už 
dovanas graduantams ir pri
minė, kad ir kiti parapijiečiai 
pasektų tokiu pavyzdžiu, kas 
paskatintų vaikus mokymesi.

Šių metų graduantai: Da
rata Staniškytė, Genovaitė 
Adlytė, Jurgis Michaels, Juo
zapas Strogas, Simonas Jan
kauskas ir Stanislovas Lu
kas.

Lietuviškos publikos buvo 
pilna salė. Visi gėrėjosi ir 
grožėjosi lietuviškos katali
kiškos mokyklos užbaigimo 
programa.

PATIKO LIETUVIS!
VALGIAI

Moterij Tarybos pastai! 
mis, Internationality Dini 
buvo ir lietuviškų valgių f 
las, kur visi galėjo nusipl 
ti ir gardžiuotis. Valgiais 
vo parengti birželio 3 die 
Instituto namuose.

NAUJAS GASPADOR]

Parapijonas

PAGERBĖ KLEBONĄ

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla pagerbė savo kun. 
kleboną sidabrinio Jubilie
jaus proga birželio 4 dieną. 
Per Graduation vakarą pri
taikė programą ir klebonui 
pagerbti.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
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LIETUVIU RADIO PROGRAM) 
Trečiadieni 7:00 pan. Sešt 8:00 pJ

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street] 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2987 ’

VAVAW.V.W.W.WAV 
jTel. POPlar 4110

Į Charles J. Roman
I (Ramanauskas)
: LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS |
; 1113 Mt. Vemon St., 1 
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.UŽ LIETUVOJ
JUOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ

Birželio-June 16,1944
Birželio-]^

MOS EILĖS SUD 
E UŽ LIETUVOS 

ingtis mūsų žmonių J. PETRUITIS

(Tęsinys)
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Boston, Mass. — Malį, 
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gabalėlį ir vieną virtą
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80.
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Kolchozininkų vaikai, patvo
riais vaikščiodami, rankiojo 
išmėtytus šovinius, rankines 
granatas bei šautuvus, kurių 
ištisos krūvos buvo primėty
tos, ir bandė, ar taiklūs.

Prie patakos fabriko ant 
priemenės slenksčio sėdėjo 
mano geroji senutė su vikrią
ja mergaite, kuri man valgyti 
nešiojo, ir kalbėjosi su čia 
pat ant pievelės sėdinčiais 
raudonarmiečiais, kurie pra
šė ją duoti pieno ir patakos.

— Aš jums, balandėliai, 
nieko negaliu duoti, nes nie
ko neturiu, o kolchozo karvės 
dar ganykloje nemelžtos. Ko 
jūs čia vargšai, dar laukiate, 
juk iš visų pusių esate ap
supti. Puchovičius ir Červenę 
jau vokiečiai užėmė, sako, 
jau jie ir pas Bereziną nuva
žiavę. Greičiau eikite ir ge
ruoju pasiduokite vokie
čiams. šiandien viena moteris 
grįžo iš Červenės ir sakė, kad 
geruoju pasiduodantiems 
raudonarmiečiams vokiečiai 
nieko blogo nedarą, dar ir 
pavalgydiną. Greičiau tik ei
kite sveiki, nes, ko gero, dar 
ir mums čia pridarysite „bė
dos” — atskris vokiečių lėk
tuvas arba atvažiuos jų tan
kas ir visą mūsų kaimą gali 
sudeginti.

— E, mus pardavė mūsų 
vadai ir komandirai. Jie ka
žin kur išbėgiojo, o mus vie
nus paliko, — teisinosi se
nukei raudonarmiečiai. — 
Kaip mes galime kariauti, 
kad mes trečia diena nieko 
nevalgėme...

Tuo pat metu atėjo vienas 
žmogus iš Zapalčikų kolcho
zo, kuris yra pusantro kilo
metro nuo Molotovo kolcho
zo, ir pranešė, kad atvažiavęs 
vienas vokiečių tankas kul
kosvaidžiais apšaudė jų kai
mą, išvaikęs visus ten buvu
sius raudonarmiečius, užmu
šęs vieną kolchozininką ir ar
klį.

Pasilikęs vienas, turėjau 
progos pasikalbėti su susirin
kusiais kolchozininkais, ku
rie, sužinoję, jog esu iš Lietu
vos, labai nuoširdžiai su ma
nim kalbėjosi ir gan išsamiai 
atvaizdavo man savo vargus 
ir gyvenimą kolchoze.

Kas yra kolchozas?
— Kaip jie gali kariauti 

prieš vokiečius ir už ką ka
riauti (nesako, kaip „mes ga
lime kariauti”, bet kaip „jie 
gali kariauti”, nes save lai
ko gudais), jeigu tėvas ka
lėjime sėdi, o sūnus kariau
ja, arba sūnus kalėjime sėdi 
o tėvas kariauja. O ar tams
ta suprantate, kas yra kol
chozas? Kolchozas — tai yra 

j nekas kita, kaip tam tikra 
darbo stovykla. Iš kolchozo 
nė vienas žmogus neturi tei
sės nė vieno žingsnio pasiša
linti. Užtenka bent penkioli
ka minučių pavėluoti į darbą 

■— tuojau gausi trejus metus 
kalėjimo.

— Bet ką tu čia, žmogau, 
niekus pasakoji. Sakyk, visa 
didžiulė Rusija yra ne kas 
kita kaip ištisas kalėjimas,— 
įsimaišo kitas kolchozinin- 
kas.

— O kaip jūs gyvenate, 
kaip maitinatės? Matau, kad 
šiemet derlius pas jus bus la
bai geras, — klausiu kolcho- 
zininkus, kurie, matau, labai 
noriai ir smalsiai su manim 
kalbasi.

— Ugi matote, kaip mes 
gyvename. Mūsų trobos su
lūžę, sugriuvę — tos pačios, 
kuriuose seniau mūsų tėvai 
gyveno. Tik bendri kolchozų 
tvartai ir daržinės yra nau
jai pastatyti. Kiekvienas kol- 
chozininkas už vieną darbo 
dieną gauna 250 gramų duo
nos arba miltų. Kadangi mū
sų kolchoze bendros kepyklos 
neturime, tai duoną miltais 

gauname. Iš tiek miltų duo
nos neišsikepsi, todėl reikia 
tenkintis blynais ir bulvėmis. 
Gauname dar iš farmos se- 
paruoto pieno, kurį suraugi- 
nę sūrių suslegiame. Kolcho- 
zininkams leidžiama laikyti 
po vieną kiaulę ir avį, bet už 
tai turime atiduoti tam tikrą 
kiekį vilnų ir riebalų, todėl 
nevisada apsimoka laikyti sa
vo gyvulius: net ir vištų kiau
šinius, kad jos ir nededa, rei
kia jiems atiduoti.

— Tai kur gi jūs iškultus 
javus dedate? — paklausiau 
kolchozininkus, kurie jau vi
siškai buvo įsidrąsinę, vienas 
kitą pertraukdami, ima kal
bėti.

— Nė neklausk tamsta, kur 
javus dedame. Tik nuplauna
me ir pradedame kulti — tuo
jau atvažiuoja agentai iš 
Minsko ir skubiai sunkveži
miais mūsų visus iškultus ja
vus išgabena, nė vieno grūde
lio nepalikdami kolchoze. 
Sėklą vėl atveža, kiek reikia.

— Pasakyk man, kodėl, jū
sų galvijai tokie stipenos? 
Juk, atrodo, tokios pievos, 
ganyklos ir laukai...

— Vien tik ganyklomis ne
bus galvijai sotūs: reikia 
jiems ir daugiau ko nors duo
ti, o ko duoti nėra. Vargšus 
arkliukus visiškai nualinam, 
nes visi laukai reikia jais 
įdirbti. '

— Nagi, matau, pas jus te
nai priversta sulūžusių trak
torių ir įvairių mašinų — ko
dėl jais nesinaudojate?

—Pagalvok tik tamsta. 
Kaip gi mes juos galėtume 
naudoti, jei mūsų kolchoze 
yra tik vienas kalvis, kuris 
apie traktorius labai mažai 
tenusimano?

Kiekvieną sulūžusią maši
ną reikia gabenti į dirbtuves 
mieste remontuoti. Tam rei
kalingas yra laikas, o ir nu
vežta kokia nors mašina, pa
vyzdžiui, į Minską, ten ištisus 
metus guli, kol ją suremon
tuoja.

— Pasakyk man dar, ar ir 
drabužių gaunate, kad sakote 
verpti, austi ir malti drau
džiama, nes sakote, sabotaž- 
ninkai ir kenkėjai labai skau
džiai baudžiami?

— Ugi, kaip druską, žiba
lą, miltus, taip ir šiokių to
kių skarmalų retkarčiais, at
vežę iš miesto į mūsų sandė
lį, apdalija. Būtų galima ir 
nusipirkti, jei kas turėtume 
tiek daug pinigų, kad galėtu
me batus arba kokį švarką į- 
pirkti.

Grįžtu atgal
Prieš saulei leidžiantis at

sisveikinau su Molotovo var
do kolchozininkais gerašir
de senute ir malonia mergai
te, kurios mane tris dienas 
maitino ir slėpė. Ėjau nieko 
nebebijodamas per Zapalči- 
kus ir balas, kuriose slaps- 
tėmės, tiesiai į Červenę.

Perėjęs mišką, pasiekiau 
Červenės — Bobruisko plen
tą. Nors buvo labai nejauku 
ir labai šiurpu, bet nutariau 
apžiūrėti vietą, kurioje mus 
birželio 26 d. vidurnaktį šau
dė. Griovį ir pamiškę — kur 
mes sukritome šaudymo me
tu, radau labai ištryptus. Tel
kšojo daugybė sukrekėjusio 
kraujo latakų, bet pažinti jų 
jau nebegalėjau, nes jie bu
vo baisiai sutinę. Iš jų akių, 
ir burnų sunkėsi rausvi skys
čiai. Drabužiai nuo lavonų 
baisaus sutinimo buvo sutrū
kę, ir apie juos dūzgė tūks
tančiai musių. Nuostabu, kad 
nė vienas uodas jų nekando, 
tuo tarpu kai aš negalėjau 
nuo jų atsiginti. Pora lavonų, 
man atrodė, buvo iš Kauno 
kalėjimo, nes jų galvos buvo 
aprištos baltomis skepetaitė
mis.

Plente sutikau iš Červenės 
einančią moterį, kuri man pa
sakė, kad birželio 27 d. ma
čiusi, kaip enkavedistai kro
vė lavonus į sunkvežimius ir 
vežė kažin kur Bobruisko 
kryptimi. Kiti enkavedistai 
tuo pat metu miško gilumoje 
su šunimis medžiojo ir šaudė 
pabėgusius kalinius.

AMERIKA

Vis arčiau ir arčiau prie 
Tėvynės

Pagaliau pasiekiau Minsko 
priemestį, vojennyj gorodok. 
Prie pat Minsko pasukau į 
Budilovo kolchozą, nes iš Čer
venės turėjau Virgeičiuko 
laišką sustoti pas jo gimines 
ir pranešti jiems, kad ir jis 
su šeima greit grįšiąs į Mins
ką. čia aš buvau labai gerai 
priimtas ir apnakvindintas. 
Budilovo kolchoze praleidau 
ištisas dvi paras, nes po to
kios vargingos ir nemalonios 
kelionės būtinai turėjau il
giau pailsėti. Juo labiau, kad 
Budilovo malonūs kolchozi- 
ninkai vaišino mane kuo ga
lėdami ir ką tik turėdami. 
Viršum kolchozo medinių 
vartų prie plento, kur, vyk
dami iš Minsko į Červenę, ma
tėme penkiakampę bolševikų 
žvaigždę, dabar buvo pritvir
tintas didelis medinis haken- 
kreuzas. Iš čia kaip ant del
no buvo matyti visas su
griautas, nors ir dūmuose pa
skendęs, Minskas.

Kitą dieną apie pavakarį 
atvyko iš Červenės ir mano 
draugai: daktaras M., Jonu
šas M. ir gimnazistas Jonas 
Z., kuriuos Budilovo kolcho- 
zininkai taip pat maloniai 
priėmė ir vaišino. Kolchozi- 
ninkai papiovė mums vieną 
riebiausią kolchozo avį, nes 
mes juos įtikinom, kad nebė
ra ko bijoti. Dėl viso ko iš
davom raštelį, jog mes, pa
bėgę iš bolševikų kaliniai, tą 
avį suvalgėme, kad, reikalui 
esant, turėtų kuo pasiteisinti.

Liepos 9 d. iš ryto nuėjome 
į Minską, teisingiau, į tą vie
tą, kur neseniai dar buvo 
Minskas, ieškoti priemonių 
namams pasiekti, kurių bu
vome neapsakomai pasiilgę. 
Minske, ant kalno, tarp griu
vėsių riogsojo nejaukiai išsi
kišę pastatai: didžiuliai gudų 
respublikos balti tarybos rū
mai, keletas namų Karolio 
Markso ir Engelso gatvėse ir 
kadaise buvusi didelė, graži, 
su dviem bokštais Minsko ka
tedra. Karolio Markso gat
vėje buvusiam raudonosios 
armijos name (DKA) radome 
karo komendantūrą. Komen
dantas, gerai rusiškai kalbąs, 
patarė mums vykti į geležin
kelio prekių stotį, o iš ten ko
kiu nors kariniu ešalonu va
žiuoti per Baranovičius į Mo- 
lodnečną, nes tiesiai iš Mins
ko į Molodečną traukiniai 
dar nevažiuoją.

Liepos 10 d. naktį vienu ka
riniu traukiniu išvažiavome 
iš Minsko į Baranavičius. Ba
ranovičiuose sužinojome, kad 
susisiekimo su Molodečnu 
dar nėra. Čia mums karo ko
mendantas patarė ir naują 
raštą davė važiuoti per Lie
tuvos Brastą, Balstogę ir 
Gardiną. Nuvažiavę į L. 
Brastą, sužinojome, kad susi
siekimo su Balstoge ir Gardi
nu dar nėra, todėl turėjome 
grįžti atgal į Baranovičius.

Nebebuvo kitos išeities, 
kaip tik iš Baranovičių eiti 
pėstiems į Lydą, iš Lydos — 
į Vilnių.

Liepos 20 d., pavalgę pus
ryčių išėjome iš Baranovičių 
ir patraukėme į Lydą. Tai bu
vo labai maloni kelionė: gra
žus plentas, gražios apylin
kės ir nepaprastai graži lie
pos mėnesio gamta. Iš lėto 
bekeliaudami, labai pasitai
sėme. Ant kvepiančio šieno 
gerai išsimiegoję, saldaus 
pieno iki sočiai atsigėrę, kas
dien žygiuodavome ne dau
giau kaip po dvidešimt pen
kis kilometrus.

Naugarduke, kurio tik pa
kraščiai buvo sveiki išlikę, 
pas vieną matininką ir seną 
gydytoją ilsėjomės visą parą.

Apie liepos 28 d. atvykome 
į sugriautą ir išdegintą Lydą, 
Likę sveiki stypsoti tik baž
nyčia, pilies griuvėsiai, kalė
jimas ir gatvės, esančios to
liau nuo centro. Geležinkelio 
stotis ir visa miesto dalis ge
ležinkelio rajone nė kiek ne
paliesta. Lydos kalėjimo kali
nius, bolševikams bėgant, 
moterys, kirviais apsiginkla
vusios, paleido. Nors jas bu-

Waterbury, Conn.
Konferencijos atgarsiai

Gegužės 28 d. įvykusioji 
Connecticut lietuvių konfe
rencija turi gerų atgarsių. 
Priimta rezoliucija pateko į 
„Congressional Record.”

Štai ta svarbioji rezoliuci
ja:

WHEREAS the Lithuanian 
-Americans of Connecticut, in 
union with their fellow-Ame
ricans throughout the na
tion, recognize that the most 
urgent problem of the day is 
the prosecution of the war 
to an early and victorious 
conclusion; and

WHEREAS we Americans 
of Lithuanian origin have a 
very particular stake in its 
successful outcome, in the 
conviction that only an Allied 
victory can bring happiness 
and freedom to our Mother 
Country and its people:

WHEREAS the Lithua- 
nian-Americans of Connecti
cut are keenly aware of the 
tragic plight of their Mother 
Country today under the 
evils of Nazi oppression, and 
are anxiously concerned over 
its position in post- war read
justments:

BE IT RESOLVED that 
we pledge our whole-hearted 
support to every measure 
taken for the successful pro
secution of the war and for 
the hastening of the day of 
victory, by the leaders x of 
our nation and of the United 
Nations:

And that, in the name of 
the thousands of our young 
men now serving in the fight
ing forces, and in memory of 
those among them who have 
already made the Supreme 
Sacrifice, we enjoin upon the 
Excecutive Board of the 
Lithuanian American Coun
cil and its associates to urge, 
by every means available, the 
united cooperation of all A- 
mericans of the Lithuanian 
descent in the promotion of 
the war effort; by an ever- 
increasing purchase of War 
Bonds, by sustained effort in 
every phrase of war produc
tion, by the salvage of all es
sential materials, and by loy
al compliance with the direc
tives of our national and lo
cal governments.

And that, emphatically a- 
sert the right of Lithuania 
to its existence in a post-war 
world as a free and independ
ent nation; as well as our 
unequivocal opposition to any 
scheme or plan that would 
infringe upon this right or 
do violence to its territorial 
integrity. To this end, we cal] 

vo pradėję enkavedistai kul
kosvaidžiais šaudyti, bet tuo 
momentu, nepaprastai smar
kaus sviedinių sandėlių spro
gimo apkurtinti ir išsigandę, 
enkavedistai, viską pametę, 
išbėgiojo į visas puses. Tik 
vieną moterį jiems pavyko 
užmušti ir pora jų sužeisti.

Liepos mėn. pabaigoje ka
riniu traukiniu per Molodeč
ną atvažiavome į Vilnių.

Nuėjau į Aušros Vartų ko
plyčią pasimelsti, žiūrėda
mas į paveikslą, smarkiai su
sijaudinau, kaip mažas vai
kas, motiną atradęs.

Alytuje susitikimas su vai
kais taip pat džiaugsmo aša
romis buvo aplaistytas.

Aš grįžau, o jie nebegrį
žo — juos ten, miške, sušau
dė! i

(Užbaiga)

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y. 

upon our fellow-countrymen, 
whether in America or in 
other parts of the world, put 
aside all secondary diffe
rences of opinion or political 
persuasion, and to unite in 
the common effort for the 
restoration of Lithuania to 
its rightful position among 
the peace-loving nations 
the world.”

of

Toronto, Ont
Pirmutinis ir labai įdomus 

piknikas
Birželio 18 d. Toronto lie

tuvių kalbos parap. mokyklai 
palaikyti yra rengiamas pik
nikas. Bus labai gražioj me
keno nerengto j vietoj, labai 
patogioj privažiuoti.

Važiuojant automobiliais, 
reikia važiuoti Dufferin Str. 
iki Lawrence Ave. Pasukus 
po kairei visai netoli matyti 
farmerio namai, kurio ūkyje 
rasite pikniką.

Važiuojant strytkariais, 
reikia važiuoti Bathurst arba 
Dovercourt iki St. Clair Ave. 
Paskiau, paimti Oakwood 
strytkarį ir važiuoti iki Eg- 
linton. Nuo Eglinton paimti 
autobusą ir važiuoti Duffrin 
Str. iki galo. Išlipus reikia 
eiti iki Lawrence Ave., pas
kiau pasukti po kairei ir ei
ti iki farmerio namų.

Kviečiame visus Toronto ir 
apylinkės lietuvius atsilanky
ti į šį pikniką. Visi būsite pa
tenkinti ir sykiu paremsite 
vienintelę lietuvių kalbos mo
kyklą Toronte.

Jeigu tą dieną būtų lietus, 
tai įvyks birželio 25 d.

Mokyklos Komitetas

Omaha, Nebr
Atsiminimo Diena nepap

rastu būdu buvo paminėta šv. 
Antano lietuvių parapijoj. 
Kun. J. Jusevičius atnašavo 
šv. Mišias už Lietuvos laisvę 
ir už mirusius jos garbingus 
karžygius, žmonės per ištisą 
dieną meldėsi prie išstatyto 
Švč. Sakramento. Kas sekma
dienis vietinis klebonas atlai
ko šv. Mišias už parapijos 
sūnus ir dukras kariuomenės 
tarnyboj.

40 valandų atlaidų iškilmės 
prasidėjo geg. 28 d. 
City, Iowa, klebonas
Jurgis čėsna vakare laikė 
pamaldas ir pasakė turiningą 
pamokslą. Antradienį vakare 
pamaldas laikė kun. M. Glu- 
ba. Pamokslą sakė kun. Mi- 
sek.

Sioux 
kun.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford 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.
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Šv. Antano mokyklos vai
kučiai, seselės ir parapijos 
nariai reiškia gilios užuojau
tos žodį Sr. M. Clementinai, 
mokyklos viršininkei, dėl jos 
brolio Mount Carmel, Pa. 
mirties.

Birželio 4 d. įvyko mokyk
los užbaigimo programa. Se
selės kazimierietės gerai iš
lavino vaikučius ir paruošė 
įvairią programą. Kun. Dr. 
Jonas Cotter, Briar Cliff Col
lege, Sioux City, Iowa, buvo 
vakaro garbės kalbėtojas. 
Daugelis lietuvių kunigų at
simena jį kaipo savo mokyto
ją iš La Sallete College, Hart
ford, Conn.

Vietiniai atsisveikins bir
želio 10 d. su Sr. M. Clementi
na, Sr. M. Gerard, Sr. M. Emi- 
lijana, Sr. M. Leona, Sr. M. 
Samuela, ir Sr. M. Maris, ku
rios taip gražiai mokė šv. 
Antano lietuvių paripijos mo
kykloj.

, Šv. Antano mokyklos vai
kučiai gavo nepaprastai gra
žią šv. Antano statulą, šešių 
pėdų aukščio.

Kun. Jurgio čėsnos nuo
trauka su Sioux City vysku
pu buvo visuose vakariniuose 
laikraščiuose. Kun. J. čėsna 
buvo garbės dijakonas vysku
po dvidešimt penkerių metų 
vyskupavimo minėjimo iškil
mėse. Sioux City klebonas 
yra vienintelis kunigas, išbu
vęs Sioux City per ištisus dvi
dešimt dvejus kunigavimo 
metus.

Fr. Christian, OFM., pake
liui į Humprey, Nebraska, 
aplankyti savo sergantį tė
vą, buvo sustojęs pas lietuvių 
kleboną. Tėvo Christian sesu
tė yra ištekėjusi už lietuvio 
Petro Wazgio. Wazgiene yra 
slaugių vyresnioji šv. Juoza
po ligoninėj.

Kun. A. A. Pulokas, grįž
damas iš Philadelphijos į 
Lincoln, Nebr., aplankė vieti
nį kleboną.

Jonas A. Stoškus.

Gegužės 21 d. vyskupas' 
Molloy Brooklyne padirmavo- 
jo 342 asmenis naujai priė
musius katalikų tikybą.

La Salle aukštesnioji mo
kykla New Yorke laimėjo iš
kalbingumo čempionų vietą 
New Yorko valstybėje.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIŲ 01
SEKMADIENĮ

Liepos-July 9,19
KLASČIAUS - CLINTON PARKE IR SALĖJE

Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 1 VAL. POPIET

Programa nuo 4 vai. Šokiai nuo 6 vai. vak.

ŠOKIAMS GROS A. PAVYDZIO ORKESTRAS

IŠ KUN. N. PAKALNIO PAGERBTUVIŲ KUN. KAZ GIRNIAUS 
PRIMICIJOS

Birželio 11 d. Apreiškimo 
parapijiečiai pagerbė savo 
kleboną, kun. Norbertą Pa
kalnį, atžymėdami jo klebo
navimo dešimties metų su
kaktį. 6 vai vak. parapijos 
salėje surengta vakarienė, 
kurios atidarymo žodį para
pijos draugijų komisijos var
du pasakė K. Baltrušaitis. 
Programos vedėju buvo kun. 
B. Kruzas.

Pradžioje par. choras, muz. 
Stankevičiaus vadovybėje, 
sudainavo kelias dainas. At- 
WIF9.1 Ikb’S.Uja'btinai pasirodė 
parapijos mokyklos vaikų 
choreliai — mišrus ir vien 
berniukų. Solo dainavo Geno
vaitė Vitaitytė, Lionė Juody
tė ir Ona Plaktonytė. Akom
panavo J. Jesevičiūtė.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. K. Paulonis, kun. J. A- 
leksiūnas, kun. M. Kemėžis, 
kun. P. Lekešis, kun. V. Pin
kus, kun. V. Masiulis, kun. J. 
Kartavičius (perdavė ir kun.
J. Balkūno sveikinimus), 
kun. A. Masaitis, kun. Ed. 
Nedzinskas, kun. Br. Kruzas, 
kun. Ant. Petrauskas, adv.
K. R. Jurgėla, kap. P. Laba
nauskas, D. J. Averka, J. B.

Laučka. Kalbėtojai pažymėjo 
labai plačią kun. N. Pakalnio 
veiklą įvairiose srityse.

Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus draugijos, Sąjungie- 
tės, Tretininkai, CYA įteikė 
dovanas. Parapijos mokykla 
įteikė didžiulius, puošnius gė
lių bukietus.

Savo žodyje kun. N. Pakal
nis pareiškė rengimo komisi
jai, visiems atsilankiusiems 
nuoširdaus dėkingumo. Pažy
mėjo, kad šį mėnesį sukanka 
lygiai 30 metų kai Apreiški- 
mo parapija įsteigta, tad šis

Šį sekmadienį, birželio 18 
d., 11 vai. ryte Maspetho lie
tuvių V. J. Atsimainymo par. 
bažnyčioje bus kun. Kazimie
ro F. Girniaus primicijos. Ku
nigu jis įšventintas birželio 
11 d. Tai bus pirmutinis Ma- 
ryknoll misijonierių lietuvis 
kunigas.

Kun. K. Girniui pirmose iš
kilmingose mišiose patar
naus: dijakonu — kun. Eu
gene Molloy, subdijakonu — 
kun. Ant Masaitis. Arkiku- 
nigu bus kun. J. Balkūnas.

Angelų Karalienes 
Parapija

Birželio 13 d., šv. Antano 
šventėje, mūsų vikaras, kun. 
Antanas Masaitis, minėjo 
vardadienį ir metines kuni
gystėje. Iškilmingos mišios 
buvo 10 vai. ryte. Asistavo 
kun. K. Paulonis — diakonu, 
kun. B. Kruzas — subdijako- 
nu. Svečiu giedotoju buvo Ap
reiškimo par. varg. Stankevi
čius. Solo sugiedojo ir Ieva 
Lašaitė.

Po mišių buvo suteiktas pa
laiminimas Švč. Sakramentu.

Pamaldose žmonių buvo be
veik pilna bažnyčia.

Po pamaldų par. salėje įvy
ko kun. Ant. Masaičiui pa
gerbti pietūs. Programai va
dovavo kleb. kun. J. Aleksiū- 
nas. Padainavo muz. Dulkės 
vedamas moterų choras. Solo 
dainavo Ieva Lašaitė, atvy
kusi iš Providence.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. Balkūnas, kun. K. 
Paulonis, kun. P. Lekešis, 
kun. J. Kartavičius, kun. V. 
Masiulis, kun. K. Malakaus
kas, J. B. Laučka, D. J. Aver- 
ka. Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus draugijos, Tretinin
kai, Raudonojo Kryžiaus vie
netas, Tretininkai ir choras 
įteikė dovanas. M. Vizbarie- 
nė pasakė sveikinimo eilėraš
tį. Pr. Dulkei vadovaujant, 
sudainuota bendra daina.

Visiems sveikinusiems, 
draugijoms, šeimininkėms ir 
dalyvavusiems nuoširdų dė
kingumo žodį pasakė kun. 
Ant. Masaitis.

Pietuose dalyvavę kun. A. 
Masaičio tėveliai gražiai pa
gerbti gausiu rankų plojimu.

Šį sekmadienį, birželio 18 
d., mūsų parapijos sodalietės 
ir jų draugės eis bendrai prie 
Šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. Visos sodalietės ir pa
rapijos mergaitės prašomos 
dalyvauti kartu.

Maspetho Žinios
Švęsim Jonines

Birželio 24 d. 8 vai. ryte 
kleb. kun. Jonas Balkūnas ir 
kun. Jonas Kartavičius mi
nės Jonines iškilmingomis 
šv. mišiomis, kurias užprašė 
tretininkai. Bus ir daugiau 
šv. mišių, kitų draugijų už
prašytų.

Sveikiname savo brangų 
direktorių kun. J. Balkūną ir 
kun. J. Kartavičių vardinėse, 
maldaudami jiems Aukščiau
siojo visokios palaimos.

Pranešame kongregacijos 
nariams apie šias mišias, 
kviesdami dalyvauti jų auko
je ir bendrai prisiartinti prie 
Dievo stalo.

Tretininkų Taryba

i] Pamokslą pasakys kun. An-
draugiškas susibūrimas ir tu
rįs būti skiriamas parapijos 
30 metų sukakčiai paminėti. 
Jis džiaugėsi gražia parapijos 
nuotaika, gyva jos dvasia, 
savo kunigų vikarų darbštu
mu. Prašė visų niekada ne
užmiršti parapijos karių, ku
rių jau yra apie 700.

Erdvi parapijos salė buvo 
pilna svečių, šeimininkės bu
vo paruošusios labai skanią 
vakarienę, o jaunos mergi
nos mandagiai patarnavo. 
Vyravo labai jauki nuotaika, 
kokia būna gražiausiai sugy
venančios šeimos aplinkumo
je, T. B.

tanas Pažereckas.
Jaunojo kunigo tėvelis, 

Kaz. Girnius, pasirūpino su
ruošti pagerbimo pietus, ku
rie bus tuoj po iškilmingųjų 
mišių.

Sveikindami jaunąjį kuni
gą, linkime jam labai pasek
mingos darbuotės Kristaus 
vynuogyne.

VAŽIAVO ATOSTOGŲ — 
RADO LAIDOTUVES

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

EIN

Entered 
Office ai

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

I ;ropagandistai 
j.įusių priemo- 

'1-įs atsiekti, 
■^dieniai, kai 
Išduoda neva 
I.į tautų pro-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIU UALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Ginkns
495 Grand Street, Brooklyn, N. YJ

gi

LENGVAM DIRBTUVĖS DARBUI

Reikalinga
/

VYRŲ IR MOTERŲ

Geras atlyginimas. Daug viršlaikio 
su padidintu atlyginimu. P styrimas 
nereikalingas. Amžius—nuo 17 iki 50 
inetŲ.

AURORA
323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11. N. Y. 
- EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52. N. Y, 
MEirose 5-0333

TAUTIŠKŲ ŠOKIŲ 
MĖGĖJŲ ŽINIAI

Br. Brundzienė, Lietuvių 
Dienos komiteto vicepirmi
ninkė, nuoširdžiai rūpinasi 
paįvairinti programą lietu
viškais šokiais. Tuo tikslu šį 
penktadienį, birželio 16 d., 6 
vai. vak., šv. Jurgio par. sa
lėje, 207 York Str., Brookly
ne, bus tautiškų šokių pamo
kos.

Mergaitės ir merginos 
kviečiamos pasinaudoti šia 
proga ir atsilankyti. Motinė
lės prašomos apie tai primin
ti savo dukterėlėms.

Panašios pamokos bus ir 
Maspethe, par. salėje, šį šeš
tadienį, birželio 17 d., tuo lai
ku, kai seselės pranciškietės 
veda par. mokyklėlę.

KRIAUČIŲ PIKNIKAS
Brooklyno lietuvių kriau

čių 54 lokalo piknikas bus 
liepos 22 d., šeštadienį, Dex
ter parke. Rengėjai prašo 
kitas draugijas neturėti sa
vo pramogų, o dalyvauti 
kriaučių piknike.

Birželio 8 d. staiga mirė 
Jonas Maksimavičius, 56 me
tų amžiaus. Jis sirgo ilgą lai
ką. Palaidotas birželio 12 d. 
iš šv. Jurgio par. bažnyčios, 
kur už jo vėlę tą dieną atlai
kytos penkerios mišios. Nu
liūdime liko žmona Agnietė, 
duktė Jieva, sūnus Jonas, lai
vyno leitenantas ir sūnus Ed
mundas, jūrininkas.

Su velionies sūnum Jonu 
atsitiko jautrus įvykis. Per 
13 mėnesių jis buvo Pacifike 
ir vis mėgino gauti leidimą 
atvykti į namus aplankyti 
sergančio tėvo. Pagaliau jis 
gavo leidimą atvykti į na
mus. Birželio 12 d. jis atlėkė 
lėktuvu iš Kalifornijos į New 
Yorką. Skubėjo į savo tėvų 
namus, kur pamatė laidotu
vių eiseną. Jis suprato, kad 
tai gali būti jo tėvelio laido
tuvės. Bėgo į namus, kur ra
do savo tėvą grabe. Jau buvo 
ruošiamasi uždaryti grabą. 
Buvo likę tik kelios sekundės, 
bet sūnus dar suskubo atsi
sveikinti su savo tėveliu, jau 
sušalusiu lavonu... Jis skubė
jo pamatyti dar gyvą tėvą, o 
pataikė į laidotuves...

Metinė šventė
Birželio 8 d. Altoriaus dr- 

ja minėjo savo metinę šven
tę. Kun. J. Balkūnas Atlaikė 
mišias, visos narės ėjo prie 
komunijos.

Par. salėje įvyko pusryčiai, 
kuriems vadovavo kun. P. 
Lekešis. Dainų programą iš
pildė ir tautiškų šokių pašo
ko Loreta Kazlauskaitė, Te
resa Ražickaitė ir Kabašins- 
kaitė. Kalbėjo visi trys kuni
gai, Rožančiaus dr-jos pirm. 
Pr. Kurienė, Moterų S-gos 
pirm. A. Kivitienė, Altoriaus 
dr-jos vicepirm. J. Mockevi
čienė.

Draugija ir kleb. kun. J. 
Balkūnas gražiai pagerbė ir 
apdovanojo per dešimt metų 
buvusią draugijos pirm. P. 
Šimkienę ir dabartinę pirm. 
V. Vyšniauskienę. Abi nuo
širdžiai dėkojo už dovanas ir 
įvertinimą.

Dovanų pintinė laimėjimo 
keliu atiteko M. Karpavičie- 
nei. Aukojo V. Vyšniauskie
nė. Pusryčių surengime dar
bavosi V. Vyšniauskienė, O. 
Černiauskienė, O- Petrulienė, 
M. Urbonienė, Kunickienė, P. 
Morkūnienėj M. Laurinaitie- 
nė, A. Litvinienė, Savickienė.

Novena
Šv. Antano novena baigėsi 

birželio 13 d. Ją vedė kun. J. 
Balkūnas. žmonės gausiai 
lankėsi net iš kitų parapijų. 
Visi gėrėjosi turiningais pa
mokslais.

Karių motinos
Birželio 7 d. įvyko steigia

masis karių motinų dr-jos 
susirinkimas. Laikinojon val- 
dybon išrinkta pirm. O. Os- 
teikienė, fin. rašt. O. Čer
niauskienė, prot. rašt. O. Pet
rulienė ir ižd. O. Bagočiūnie- 
nė. Kitas susirinkimas bus 
liepos 10 d.

me, naujai ištaisytame Liber
ty parke, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Pradžia 2 vai. 
Šokiai prasidės 4 vai. p. p.; 
gros visų mėgiamas A. Pavy- 
džio orkestras.

Jaunimas visus maloniai 
kviečia atvykti į šį išvažiavi
mą. Vyčiai ne kartą jau įrodė 
savo vaišingumą suruoštose 
pramogose, tad ir šį kartą 
užtikrina visiems, kad nuo
bodžiauti nebus laiko.

KELIONĖ Į NEW YORKĄ

Du mėnesiu rengėsi Lietu
vos Vyčių 3 kuopos artistai 
vykti į Aušros Vartų parapi
ją New Yorke, N. Y. vaidin
ti. Jie buvo labai susirūpinę, 
kaip galės pasirodyti tokiame 
dideliame mieste su savo vai
dinimu. Bet kai nuvyko ir pa
matė, kad Newyorkieciai taip 
mielai priėmė, patarnavo pa
rengiant sceną, parūpinant 
reikalingų daiktų, kad panelė 
O Zink net iš Brooklyno at
vyko pagražinti artistus, o 
kunigai klebonas ir vikaras 
taip mielai priėmė svečius, 
tSf PhYlad^lphi  j iečiai nusira
mino ir vaidino, kaip galėjo 
ir kaip mokėjo geriausiai. 
Kiek jiems pasisekė, tai 
sprendžia patys žiūrovai.

Po vaidinimų artistai tu
rėjo labai daug malonumų, 
šokdami „Džiterbug” pri
kimštoj ir šiltoj kaip pirtyj 
salėj. Vaišingumas ir drau
giškumas New Yorkiečių pa
sirodė labai didelis. Jie po 
vaidinimų, nepaisant karščio 
ilgai sykiu buvo ir šoko, visi,

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

o. P.

MARGUMYNŲ VAKARAS

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

KRIAUČIŲ ŽINIAI

Lietuvių kriaučių 54 loka- 
lo nepaprastas susirinkimas 
bus ketvirtadienį, birželio 22 
d., 7:30 vai. vak. Labor Ly
ceum salėje, Brooklyne.

Šiame susirinkime bus ren
kama delegatas ir dalis val
dybos. Visi kriaučiai kviečia
mi dalyvauti.

Moterų S-gos N. Y.—N. J. 
apskritis gegužės 28 d. An
gelų Karalienės par. salėje 
turėjo margumynų vakarą. 
Muz. Pr. Dulkės vedamas 
moterų choras šauniai pa
dainavo. Solo dainavo G. 
Stančaitienė. M. Brangaitie- 
nė pasakė pora deklamacijų.

Kun. A. Masaitis kvietė vi
sas moteris įsirašyti į Mote
rų Sąjungą, ypač ragino jau
nas moteris.

M. Tamašauskienė padek
lamavo apie Lietuvą; su A. 
Narkevičiene juodvi suvaidi
no dviejų kūmučių pasikalbė
jimą — prikrėtę daugybę 
juokų.

Buvusi

JAUNIMO IŠVAŽIAVIMAS

Siuvyklai Reikia:
Guzikų siuvėjos ir pres- 

mano vyriškiems apsiaus
tams.

S. M. KARVELIS
45 Roebling Str. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. E Vergreen 7-2494

Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. 
J. apskritis rengia smagų iš
važiavimą pikniką, sekmadie
nį, birželio-June 25 d., puikia-

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

<♦3

Atsargus
— Sveikas, Jokūbai, —pra

kalba Magdė gatvėje sutiku
si. — Jau seniai matėmės. 
Ar vienas čia atėjai?

— Vienas.
— Gėdinkis, jei iki šiol ne- 

apsivedei.
— Matai, Magde, — atsakė 

Jokūbas. — Apsivedimas tai 
dangus ar pragaras. Rodos, 
iki šiol dangaus neužsitarna
vau, o pragare kas nori būti?

Gaila
Silvestras: — Išrodo, Juo

zai, kad tavo žmona pradeda 
pamesti savo protą.

Juozas: — Nieko nuosta
baus. Kasdien per paskuti
nius trisdešimt metų ji kas
dien duodavo man savo proto 
paragauti.

Gal ir taip
Onytė: (mažam 8 metų 

berniukui) : Manau, kad tu, 
Juozuk, esi daug gražesnis 
už tavo tėvuką.

Juozukas: Nieko nuosta
baus. Esu vėlesnės mados.

Atsikartojo
Vaikas: — Tetuk, ar atsi

meni, kai man aiškinai vieną 
kartą, kaip tave iš mokyklos 
prašalino už nesimokymą?

Tėvas: — Taip ?
Vaikas: — Kaip juokingas 

dalykas. Istorija mūsų šei
moj atsikartojo...

Pranas Bekampis

L bendradar
bi teko girdė- 
Liograma”. Ji 
Lir, matyti, tai— 
L kalbančiose 
L gautiems lie- 
L lietuviškai” 
L naciai netu- 
lietuvio.
Leis buvo pa- 
L grojama lie-

seni ir jauni. Tai tikrai limįi Bet sugro- 
mi. Kaip pasisekė parvyri nelietuviš- 
namo, tai jau sunkiau ir|iė,kad „išgir- 
rašyti, nes kitiems trail,amų", bet su
mai sustojo, kiti stotiesi; 
berado, treti pinigų pritru 
kiti dar atostogų pasiėi 
dar kiti pro Philadelpl 
pravažiavo...

Kas buvo, tai buvo, bet 
rai pasibaigė. Visi vyčiai ąndinė veikla 
koja kleb. kun. J. Gurini įnuokoto. 
už kvietimą ir kitus male 
mus. Dėkoja ir tai nepail 
mai jaunimo prietelkai p 
nai Zink, kuri tikrai ( 
dirbo ir prakaitavo, kąd į Lietuvos sar- 
gelbėtų mūsų vaidinimui.: 
būsime dėkingi.

Dal

l-jai nelietuvis-

Čh buvo visai

įro „lietuviš
ko Kubiliūno 
nebuvo jokio

i—

; i sukaks 25 
buvoję įsikūrė 
a Jos tikslas

nvonepriklau- 
«prieš bolše- 
jbennontinin- 
Jiebuvo veik-

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pa|'^s larny 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo. Apdraudžiu (i 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastuna
Real Estate Insuranc

496 Grand St., Brooklyn, t
Tel. EVergreen 7-1670

i birželio 15 d. 
ii) bolševikai, 
p buvo beveik 
racija, kurią 
h uždarė. Jos

p bet ir Sibiran 
k pat žiaurumą 
pir rodo ir na-

Advokatas

41-40 —74f h
Jackson Heights, N.

’•oja Lietuvos 
tautos gyvy-

NEwtown 9 - 5972
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„Lietuvos

£drojo Ameri- 
Fondo Lietuvai
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Teikiamas ;
patikrinimas, 
AKINIAI prieinamiausią 
kainomis pagal jų rūšis.
Si ištaiga Įsteigta prieš 40 mi

Stenger & Stengia drabu-
■ pravesti sava- 

OPTOMETRISTAS - OPTIK

394-398 Broadway, Brooklyn, N $1
■- - - - - - - - J -'tuviai draugų

-r. ^bme juos į-

geriausias a Uvi savaites
, prižiūrėjim ^tižkai DUgį_

Končius turėjo
Canne- 

5 tiesiog verste 
mokyklos kam-

Pravesti sava-
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miesl 
traul 
vokit

krašl

niais
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tikra 
the

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjlmui ’ apie nepri-

Su MOTERIMS ^<į. Dėmesy
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZE1DAT
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y,

lietuvišką 
^nepamiršti, 
jojami ben- 
^ui paga- 
s *ur nuolatos

ę negerai. Kol 
Taryba

Mų centro, 
^.Taryba nieko 
7 Informacijų 
J’s. vėl nege- 
'^tininkas „A- 
7’ net išgal- 

RALPH K RUCfl J?”-Pa
rbusimą vai- 

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUI 

Maspeth, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
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