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MAI—PIETOS—VAKARIENE ? 
IMAS gamintas namie U geriama'' 
bravorų. Parengimams priimi^jJl

Juozas CiijJ 
and Street,

Įingtone dar tariasi 
ps, Anglijos ir Rusi- 
pgacijos, kaip ir ko- 
Įgti tarptautinę orga- 

kuri užtikrintų 
d taiką ir saugumą. 
l, dėl pagrindinių da
lu susitarta, tik dėl 
menų” dar aiškina-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
TELEGRAMA ROOSEVELTUI

tų kriaučių. Kriau-| VafaJ 
.."‘■puotad 

salėje. įU
, su kokiais „Mu
turi reikalą. Jie ši
tiems baubliams rū- 
ivos” reikalai.
.r kartą parodo, kad 

kriaučiams reikia 
iausiai lankyti loka- 
ūnkimus ir neduoti 
ims kenkti lietuviš- 
lai. Lietuviams rei- 
ingumo, susitarimo, 
Idytis ir piudyti vie- 

Šiandie pergyvena- 
tentą, kur daug pri- 
ir Lietuvos ateitis 

.erikos lietuvių bal- 
Amerikos lietuvių 
balso. Komunistai

l metais atidavė Lie- 
vietų Rusijai, šian- 
ieina per Did. Britą- 
Amerikos valstybių 
atsiimti Lietuvą iš 

Stalino. Darbas sun
kinus dėl komunistų 
;ės. Kol lietuviai ant 
skritulio gyvuos, tol 
įnirš komunistų, kai- 
tautos išdavikų.

P. M. Kriaučius

įer Welles, buvęs Val- 
Pasekretoris, neįsi- 

ja pasaulyje taikos ir 
io, jei kiekvienoje 
ėję nebus užtikrintos 
rys laisvės: tikybos 
[informacijos' (spau- 
įradijo) laisvė ir žo- 
svė. Welles nuomone, 

čiiį’yp^l tarptautinėje sąjun- 
v° tj^iturėtų būti vietos nė 

"Ivalstybei, kurios vy- 
nepripažintų savo 

naują įgyventoj ams bent vie
nį, lingių trijų laisvių.

|ios trys laisvės 
hienos”, tai labai 
lėl dėl jų ilgai aiški- 

Rusijoje nėra tiky- 
svės. Ten nėra kito- 
^udos, kaip tik komu- 

Ten nėra lais- 
8w|j°- Ten n§ra žodžio 
laikui I

nį, liiW
yra 
aiš-

ĖJIMŲ VAKARAS

MAElfi

Lietuvius Naikina Abu Okupantai
Rugsėjo 12 d. Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis 

Komitetas nusiuntė į Quebecą, Kanadon, prezidentui Roose- 
veltui tokią telegramą:
HONORABLE FRANKLIN D. ROOSEVELT 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
QUEBEC CANADA

LATEST INFORMATION REACHING US FROM 
SWEDEN PRESENTS HORRIBLE PICTURE OF TER
ROR DEVASTATION AND DEPLETION OF POPULA
TION OF LITHUANIA AT THE HAND OF BOTH THE 
GERMANS AND RUSSIANS. REFUGEES ARRIVING IN 
SWEDEN FROM LITHUANIA CALL FOR IMMEDIATE 
AID TO UNFORTUNATE BALTIC PEOPLES INNOCENT 
VICTIMS OF BOTH GERMANS AND RUSSIANS. DE
SPITE REITERATED SOLEMN PLEDGES RUSSIAN MI
LITARY AUTHORITIES IN OCCUPIED SO CALLED LI
BERATED PARTS OF LITHUANIA PROCEED WITH 
WHOLESALE EXTERMINATION OF REMAINING PO
PULATION. EYEWITNESS REFUGEES REPORT EX
ECUTIONS MASS DEPORTATIONS SUICIDES. IN CON
SEQUENCE OF SOVIET REPRISALS SUCH CITIES AS 
VILKAVIŠKIS UTENA ŠIAULIAI KURŠĖNAI ETC. AL
READY ARE ENTIRELY DEVOID OF LITHUANIAN 
POPULATION. CONFIRMED INFORMATION REPORTS 
DRASTIC SOVIET MEASURES REINTRODUCTION OF 
KOLCHOZES WHOLESALE EXPROPRIATION OF PRI
VATE PROPERTY. DECISIVE ACTION BY THE UNIT
ED STATES IN CONJUNCTION IF POSSIBLE WITH 
GREAT BRITAIN BECOMES IMPERATIVE FOR HU
MANITARIAN IF NO OTHER CONSIDERATIONS. WE 
APPEAL TO YOU MR. PRESIDENT TO DISCUSS THE 
MEANS OF PROTECTING LIVES BASIC HUMAN 
RIGHTS FREEDOM AND SOVEREIGNTY OF THE BAL
TIC PEOPLES AND TO TAKE SOME IMMEDIATE MEA
SURES TO PROTECT THOSE PEOPLES FROM COM
PLETE EXTERMINATION.

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL:
LEONARD ŠIMUTIS PRESIDENT 
PIUS GRIGAITIS SECRETARY 
MICHAEL VAIDYLA TREASURER
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ROOSEVELT IR CHURCHILL TARIASI masėmis, bėga kas gyvas ir 
kas gali.

Daug lietuvių, nematyda
mi išsigelbėjimo, nusižudė. 
Buvo masinės lietuvių žudy
nės Utenoje, Ukmergėje, 
Svyriuose ir kitur.

Pabėgėlių į Švediją skai
čius kaskart auga, nors į ten 
patekti nėra lengva. Bėgan
tieji gali naudotis tik mažais 
laiveliais, bet juos Baltijos 
jūroje medžioja tiek vokie
čių, tiek rusų lėktuvai. Daug 
lietuvių nuskendo Baltijos 
jūroje, žuvusių ten tarpe yra 
įžymių asmenų.

Vokiečiai per paskutinius 
du mėnesius išgabeno Vokie
tijon iš Lietuvos apie 250,000 
asmenų.

Tokios žinios šiandie atei
na iš Lietuvos. Jų nepasirodo 
didžiojoj spaudoje, bet būki
me tikri, kad jas žino tie, 
kuriems privalu tai žinoti.

Spėliojimai apie naujos o- 
kupacijos Lietuvoje galimus 
baisius padarinius pasitvirti
na visu šimtu nuošimčiu.

Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centro praneši
mu, gautos žinios iš neabejo
tinų šaltinių parodo, kad So
vietų užimtuose Lietuvos 
plotuose vedamas beatodairi- 
nis lietuvių išnaikinimas.

Vėl vykdomas masinis lie
tuvių trėmimas. Įvykių liudi
ninkai pasakoja, kad vilksti
nės pėsčiųjų varomos Rytų 
link, į Rusijos gilumas.

Visame krašte grąžinami 
kolchoziniai ūkiai, kuriuose 
apgyvendinami pirmesni© o- 
kupanto vokiečio atgabenti 
rusai. Daug vietovių liko vi
siškai be gyventojų, kaip-Vil
kaviškis, Utena, Šiauliai, 
Kuršėnai. Gyventojai bėga

Pasitarime taip pat būsią 
paliesti ir Atlanto čarterio 
vykdymo dėsniai. Juose ne
bus išvengta ir tokio klausi
mo, kaip kontroliuoti Vokie
tiją, kai ji bus nugalėta.

Quebec. — Rugsėjo 11 d. 
šiame Kanados mieste vėl 
susitiko prezidentas Roose
velt ir ministeris pirm. Chur
chill. Jie atvyko drauge su 
būriu kariuomenės vadų ir 
patarėjų. Jų susitikimo pro
ga paskelbta, kad ir Stalinas 
buvo pakviestas. Stalinas at
siuntė telegramą, kurioje pa
sisako negalįs atvykti, nes 
šiuo metu reikia vadovauti 
Rusijos kariuomenei.

Svarbiausia abiejų didžių
jų sąjungininkų vadų pasita
rimo dalis liesianti karą prieš 
japonus. Esančios dvi nuo
monės: yieni aukštieji kari
ninkai esą už greitą, visišką 
japonų puolimą, kiti — už 
laipsnišką, atsargesnį, bet 
tikresnį. Taip pat būsiąs pa
rinktas vyriausias kariškų 
pajėgų prieš japonus vadas.

Pranešama, kad preziden
to Roosevelto lankymasis 
Havajuose liepos mėnesį bu
vo pasiruošimo žygis dabar
tiniam pasitarimui su Chur- 
chilliu.

Spellman Paryžiuje
Paryžius. — New Yorko 

arkivyskupas Francis J. 
Spellman šios savaitės pra
džioje turėjo ilgą pasikalbė
jimą su generolu de Gaulle.

Arkiv. Spellman neseniai 
buvo Romoje ir Londone. Jis 
lanko karo kapelionus ir ka
talikus karius, kaip kariuo
menės ordinaras.

SVEČIAI IŠ PIETŲ
Argentinos spauda prane

ša, kad Rosario universiteto 
profesorius Dr. Di Meio su 
savo žmona Veronika (Jasi- 
kevičiūte) išvyko į Chicago, 
Ill. Profesorius čia gilins sa- 

' vo studijas.

RUSAI UŽĖMĖ LOMŽĄ. ARTINASI 
PRIE VENGRŲ SOSTINĖS

________ ♦-

Londonas. — Rusų kariuo
menė jau užėmė Lomžą, len
kų miestą, esantį 77 mylios 
nuo Varšuvos. Vokiečiai bu
vo pavertę Lomžą tikra tvir
tove, kuri gynė vokiečius nuo 
rusų veržimosi į pačią Vokie
tiją. Nuo jo tik 27 mylios į 
Rytprūsius.

Rusų daliniai šios savaitės 
pradžioje padarė didelės pa
žangos vengrų valdomoj 
Transilvanijoje, kur jie užė
mė Devą, 208 mylių į pietry
čius nuo Budapešto, vengrų 
sostinės. Transilvanijoj ru
sai eina drauge su rumunais, 
kurie dabar jau kariauja 
prieš vokiečius.

Su Rumunija Rusija, A- 
merika ir Anglija jau pasi
rašė paliaubų sutartį, kurios 
sąlygos viešai neskelbiamos.

Lietuvos pasienyje, palei 
Šešupę, rusai ir vokiečiai 
stipriai apsišaudo. Rusų žval
gybos būrys, vieno seržanto 
vadovaujamas, buvo prasi
veržęs į Rytprūsius, surinko 
naudingų žinių vėl sugrįžo.

iro šalpos Fondo veik- 
Raį|i. Tautinio Karo Fon- 

ihZiiiBtis leidiniuose, kurių 
bar tĖįpžiami ne tūkstan- 

|et milijonais egzem- 
minimas Lietuvos 

įminima lietuvių tau- 
pje eilėje miestų stei- 
kyriai. Chicago, Pitts- 
| Boston, Waterbury, 
ritain, Hardford, New 
I Harrison, Maspeth, 
port ir 1.1, ir 1.1. New 
susidarė platus komi- 
lautinio Karo Fondo 
temti.

Jojtlo centralinė įstaiga 
‘Bria. Iš jos šiomis die- 

Rall|šeis praktiškų prane- 
496teEpodžiu, darbas verda, 

lįffi pasiekti kiekvieną 
Įir miestelį. Netrukus 
įbužių rinkimo vajus. 
Įdie dar negalima pa- 
Liietuvos žmonių gim- 
žemėje, tai negalime 
i tų, kurie šiandie yra 
•ibų. O tokių yra labai 
giriuos karas išmetė 
|kės sienų.

Geria 
mat te 
navimarJ

kopus 
rinu) ira

AMERIKOS KARIAI JAU VOKIETIJOJ
Mirė Lietuvoje

'ų S-gos 29 kuopa 
17 d. 4 vai. popiet, 

limo par. salėje, turės 
ų žaidimų ir laimėji- 
arą. Bus gražių dova- 
kanių užkandžių. Bi- 
3 50 c.
drmas po vasaros pa- 
as. Visus nuoširdžiai 
me dalyvauti.

Rengėjos

TUVIŲ VARPAI.
EMS SKAMBĖJO

reikalo „Sandara” rugsėjo 8 
d. priminė „V-bės” kolumnis- 
tei vieno išminčiaus žodžius: 
„Iš visų piktųjų dalykų, blo
giausias yra liežuvavimas”.

L. Vyčių Seimas

sėjo 3 d. Apreiškimo 
.žnyčioje apsivedė Jo
naitis su Jean Jakatt- 
zte. šliūbą davė kun. 
ižas.
jaunieji buvo veiklūs 

jos jaunimo tarpe. J. 
is veikdavo par. cho- 
!:Y.A. Jean Jakatt-Ja- 
i buvo „Annunciator” 
narė ir uoliai veikda-

|s Fondui priekaištus 
hWskelbia ne tik komu-

I Jų „nepašykšti” ir 
smakiškoji spauda. Ka- 
^^^^tnvydžiui „Dirvoje” ir

,| poniai „Vienybėje” 
^nfiilka Fondo paskirsty-

’ tnosios sumos nuo ka-
Teikia 
patikt

'oliais ir pamergėmis 
J. Pliauskas su Mary 
t, Bill Hammons su 

Žemaityte ir Marty 
jvskis su Nellie Karu-

kaiooč

81*'

f 2-1454

GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

a mūriniu namu sienų iš- 
ma, plasteriaviiruį šaligat- 
smentavima ir kt darbus.

293 MAUJER 8T„ 
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tnosios sumos nuo ka- 
Intėjusiems lietuviams 
į Žinoma, tautininkų 
|nes mielai persispaus- 
pmunistai, kurie ragi- 
Įsti Bendrąjį Fondą a- 
įnoms įstaigoms. Tai 
įip talkininkauja Lie- 
tieprieteliams tie žmo- 
firių asmeninės ambi- 
pdesnės už jų išmintį, 
lo paskirstytos sumos 
^galvotos. Jas labai 
Jai išnagrinėjo Fondo 
ibė ir Tautinio Karo 
■1 Biudžeto komisija, 
feną sumą reikėjo įro- 
llikėjo ir apginti. Kiek- 
|e krašte, kur yra nuo 
'fenčiančių lietuvių, yra 
pgos įstaigos pašalpai 
Įti. Ir tos įstaigos yra 

’ondui žinomos.

M

Iš Maskvos pranešama, 
kad rusų spaudos atstovams 
Mečislav Gedvilą pareiškęs 
apie „Sovietinės Lietuvos” 
komisarų norą „sustiprinti 
ryšius su Jungtinėmis Val
stybėmis”. Iš jo pareiškimo 
seka aiški išvada: bolševikai 
nori Washingtone turėti kitą 
savo atstovybę, kuri būtų ne
va Sovietinės Lietuvos...

Vargšai komisarai! Jiems 
baisiai nejauku, kad Wa
shingtone plevėsuoja trispal
vė Lietuvos vėliava. Jie no
ri, kad ant Lietuvos atstovy
bės būtų iškelta raudona 
skraistė su kūju ir priekalu!

Įdomu ir tai, kad Gedvilą 
vadinamas jau nebe Mečiu, 
o „Mečislov”. Netrukus bus 
ne Gedvilą, o Gedvilov...

Gedvilą ar ne Gedvilą daug 
turės rūpesčių, kol atsidurs 
Washingtone. Amerikos vy
riausybė ir visa šalis tvirtai 
laikosi teisės ir teisingumo. 
Čia pripažįstama tik laisva 
ir nepriklausoma Lietuva!

Delegatai ir svečiai, kurie 
suvažiuos į Lietuvos Vyčių 
Seimą, dalyvaus iškilmingo
se Mišiose sekmadieny, rug
sėjo 24 d. 11 vai., Aušros 
Vartų bažnyčioj, New Yorke.

Neminint pačios New Yor- 
ko apylinkės, atstovų mano
ma bus iš Bostono, Philadel- 
phijos, Pittsburgh©, Chica- 
gos ir iš kitų tolimų ir arti
mų kolonijų, kur vyčiai gy
vuoja. Susirinks jie tą die
ną pasimelsti ypatingai už 
šimtus savo narių, kurie da
bar yra karių uniformose. 
Speciales maldos bus taip 
pat kalbama už Lietuvą:

Mišias laikys Aušros Var
tų parapijos klebonas, kun. 
J. Gurinskas. Pamokslą sa
kys iš Philadelphijos kun. 
St. Raila, L. Vyčių Dvasios 
Vadas.

Mirė Alh. Kviesis

tai — Apdrauda 
u norite pirkti ar par- 
lamus, arba kai reika- 
ipdrauda (insurance), 
ikite kreiptis žemiau 
ėtu antrašu, kur Jums 
ai ir gerai patarnaus—

F». MACHULIS
ESTATE & INSURANCE 

th St., Woodhaven 21, N. T.

Forest Parkway Stoties)

i. Virginia 7 -1896

nybėje” ta pati įsidrą- 
poniutė švaistosi priė

ji s katalikų ir socialis- 
J , idos adresu. Girdi, ji 
(r betų, jei toje spaudo
je tyje „bus raginama 
> i .Tarybinei Lietu-

oniutė jau daug niekų 
l’ dė s vo skiltyse. Tik- 

> imalonu ginčytis su
Jos lyties atstove, bet 

",>kam yra ribos. Ne be

Gubernatorius Dewey pra
dėjo rinkiminę agitaciją. Kal
bėjo Philadelphijoj, Louisvil
le ir kitur. Dabar lankosi vi- 
durvakariuose.

Pirmos jo kalbos neparodė 
ką nors nauja, išskyrus pa
žadus, bet jų nepagaili ir da
bartinė administracija. De
wey kalba, kad Roosevelto 
vyriausybė laikys karius po 
karo ilgiausiai, nes tai bū
sią daug pigiau, nei pašalpos 
davimas, žodžiu, jis gąsdina 
nedarbu. Bet jokių įrodymų 
nepaduoda.

Dewey pasisakė už visų 
tautų, didelių ir mažų, lais
vę. Beveik kiekvienoje kal
boje jis mini Lenkijos var
dą. Bet jei jis tikrai nuošir
džiai sielojasi mažomis tau
tomis, ar negalėtų gub. De
wey nors kartą ištarti ir Lie
tuvos vardą?

Amerikos kariuomenės da- prijungtas prie Belgijos, bet 
liniai prasiveržė į Vokietiją 1940 m. Hitleris jį grąžino 
dviejose vietose. Anglijos -y------ x_
Antroji armija,5 po staigaus 
žygio šiaurėje, gerai pasis
tūmėjo ir sudaro _ pavojų 
Ruhro kraštui.

Amerikiečiai vienoje vie
toje perėjo per vokiečių gy
nimosi linijas į rytus nuo 
Eupen. Pirmasis įsiveržimas 
Vokietijon įvykdytas rugsė
jo 11 d. 6:11 vai. vak. Nuo 
tol įsiveržimo plotis kasdien 
didinamas.

Vokiečiai laikosi už savo 
Siegfriedo įsitvirtinimų lini
jos, kurią dabar „minkština” 
Sąjungininkų bombonešiai ir 
kanuolės.

Pačioje Prancūzijoje ang
lai užėmė La Havre uostą ir 
miestą. Tai vienas didžiausių 
Prancūzijos uostų. Jis pa
lengvins susisiekimo tarny
bą.

Liuksemburgo kunigaikš
tija jau visa išvaduota. Iš 
Liuksemburgo vokiečius iš
vijo amerikiečiai.

Belgijoje jau veikia iš Lon
dono sugrįžusi belgų vyriau
sybė. Kliūčių susidaro dėl 
karaliaus Leopoldo nebuvi
mo. Leopoldą su šeima išsi
gabeno 
brolis ir

Eupen 
joj, bet 
buvo Vokietijoje. Po karo, 
plebiscito keliu, Eupen buvo

vokiečiams. Mieste gyvento
jai daugiausia vokiečiai. Į šį 
miestą įėję Sąjungininkų ka
riai buvo sutikti labai šaltai. 
Gyventojų visiškai nesveiki
no.

Gen. Eisenhower įspėjo 
vokiečių Reino ir Ruhro apy
linkių gyventojus. Jis kvietė 
civilius gyventojus keltis iš 
tų vietų į saugesnes, nes Są
jungininkų ginkluota pajėga 
pirmiausia ten bus pajausta.

Rugsėjo 13 d. virš Vokie
tijos lėkė 3.000 Sąjunginin
kų lėktuvų, kurie bombarda
vo jiems nurodytus taikinius. 
Spėjama, daugiausia bom
barduotas Reino kraštas.

Siegfriedo tvirtovių linijo
je Sąjungininkai numeta po 
6 tonus bombų kiekvieną mi
nutę. Ir taip būna dieną ir 
naktį.

Žuvę Lietuviai Armijos Susijungė

....Į ___

vokiečiai. Liko jo 
motina.
miestas yra Belgi- 
prieš pirmąjį karą

Juozas Juknelis iš Kearny, 
N.J.

Albertas Petrauskas ir 
Herrin, Ill.

Jonas P. Simonaitis iš She
boygan, Wise.

Ringą, Talakauskas, Go- 
tautas, Strackos ir Leilinau- 
las iš Athol, Mass.

Vytautas Masiokas iš Chi
cago, Ill.

Roma. — Rugsėjo 11 d. su
sitiko Amerikos Penktoji ir 
Trečioji armijos. Penktoji 
armija ėjo per Prancūziją iš 
Italijos, o Trečioji buvo jau 
skersai perėjusi Prancūziją. 
Šios abi armijos susitiko ne
toli Sombertono, apie 12 my
lių nuo Dijon miesto, kurs 
yra ant Paryžiaus — Marseil
le geležinkelio.

VARŠUVOS LENKAI BE PARAMOS
Varšuvos

Šiomis dienomis pranešta, 
kad Latvijoje mirė įžymus 
latvis Albert Kviesis, buvęs 
Latvijos prezidentu nuo 1930 
m. balandžio 11 iki 1936 m. 
bal. 11 d. Buvo gimęs 1881 
m. gruodžio 23 d.

Profesija buvo advoka
tas. Latvių tautiniame judė
jime dalyvavo nuo jaunystės
dienų. Ėjo visą eilę svarbių, Londonas.' 
pareigų. Buvo latvių ūkinin- lenkų sukilimas prieš nacius 
kų partijos vadas. tebesitęsia. Jis prasidėjo rug-

Bolševikų okupacijos metu piūčio 1 d., kai rusų kariuo- 
pasislėpė nuo deportavimo, o menė buvo prisiartinusi Var- 
vokiečių okupacijoje atmetė šuvos 
visus vokiečių siūlymus ben- sukilėliai, kuriems vadovau- 
dradarbiauti.

priemiesčių. Lenkai

ja generolas Bor, buvo lenkų

MŪSŲ LAIVAI PRIE FILIPINŲ
Perlų Uostas. — Admiro

lui Halsey vadovaujant, Ra
miojo vandenyno laivynas 
puolė Mindanao salą. Puoli
me suderinti laivų ir lėktu
vų veiksmai.

Puolimas buvo labai sėk
mingas. Nuskandinta arba

pagadinta 89 japonų įvairios 
rūšies laivai, nušauti 69 prie
šo lėktuvai, apnaikinti penki 
aerodromai ir trys uostai. 
Be to, užtiktas 32 laivų siun
tinys. Visi šie japonų laivai, 
vežę ginklus ir kitus reikme
nis, nuskandinti vietoje.

pogrindžio kariuomenė, palai
kiusi ir dabar palaikanti san
tykius su lenkų vyriausybe

Labai daug lenkų žuvo 
Varšuvos kautynėse. Jų pa
dėtis pasunkėjo, kai išsibai
gė jų ginklų ir maisto ištek
liai. Rusai neatsiuntė jokios 
pagalbos. Jie kreipėsi visur. 
Anglų ir lenkų lakūnai atlė
kė iš tolimo Viduržemio fron
to ir numetė jiems 100 tonų 
įvairios pagalbos ginklais ir 
maistu, šiame pagalbos žy
gyje žuvo 250 lakūnų, kurių 
tarpe 98 lenkai. Sunkiausia, 
kad rusai neduoda aerodro
mų, kur Varšuvai pagalbą 
duodantieji Sąjungininkų 
lėktuvai galėtų nusileisti.

J. Edgar Hoover, F. B. I. 
direktorius, ragina, kad vie
šosiose mokyklose būtų mo
koma tikyba. Jis sako, kad 
be tikybos jaunimas nejau
čia jokios atsakomybės prieš 
nieką.

Seatie, Wash., planuojama 
surengti po karo pasaulinę 
parodą.

Lietuvos spauda mini se
kančias vėliausiai mirusiųjų 
pavardes: kun. Benediktas 
Krištaponis iš Audutiškio; 
Vincas Nacevičius, muzikos 
mokytojas ir choro vedėjas; 
Jurgis Steikūnas, lakūnas; 
Kazys Garmus studentas; 
Vytautas Sinkevičius iš Kau
no; Julijonas Zabielskis, 
Kauno seniausias advokatas, 
mirė vasario 2 d.; Juozas 
Dzenkaitis, 40 m. amž., at
sargos karininkas; Leitenan
tas šliarpas; Bronius Glem- 
ža; Bronius Lietuvininkas iš 
Kybartų; Pulk. Leit. A. Ur
bonas; Pulk. Leit. S. Kuizi
nas; Kapt. B. A. Blagoves- 
čenskis; Prel. Byla iš Kau
no; Kun. J. Gronskis iš Kra
kių.

Dr. A. Kryževičius iš Sei
rijų; Aleksandras Žygelis; 
B. Sabeika, agronomas, iš A- 
lytaus; Juozas Januškevičius 
iš Kauno; Juozas Svirka iš 
Marijampolės; Motiejus Vil- 
trakis iš Vilkaviškio; Ado
mas Čepanis, inžinierius; 
Jadvyga Stanaitytė; Elena 
Čepaitė; D. Černiūtė, studen
tą; Janina Ancevičienė; Lt. 
A. Meškauskas; Lt. A. Meš
kausko brolis; Stasys Leš
činskas, Kaune; Salomėja 
Jarosukienė; Stasys Lickū- 
nas, žurnalistas, etnologas, 
Mažeikių muziejaus steigė
jas, buvęs mokytojas; Simas 
Jakobas.

Jonas Palinauskas; Valen
tinas Stareika; Marija Dieli- 
ninkaitienė; Elena Jurevičiū
tė-Jasėnienė; Vaclovą Mor- 
kūnaitė-Guzevičienė, akuše
rė; Jonas Gražys iš Anykš
čių; Kazimiera Kulakauskai- 
tė-Maciūnienė nuo Biržų; 
Juozas žlabys, Žagarėje; 
Bernardas Kurpaitis iš Kau
no; Kazys Repšys, Kaune; 
Juozas Viršyla; Antanina 
Karnilavičienė.

BACK TO SCHOOL
Boys and girls of high school age: Go back 

to school and continue with your studies. Top of
ficials in the American government are giving 
you that advice. Post-war America will need 
more and better trained men and women than it 
had before. School is where you get that training. 
Go back to school! Do not trade your birthright 
for an education for a temporary job no matter 
how well it pays!

Foreign Language Division, OWL
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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.

„PERGALE VISUR”

Kai šie žodžiai rašomi, Quebece, labai patogioje vieto
je, svarbius klausimus sprendžia Atlanto Čarterio autoriai 
— mūsų prezidentas Roosevelt ir sąjungininkes Anglijos 
ministeris pirmininkas Churchill. Prieš susitikdamas su 
Rooseveltu, Churchill spaudos atstovams pareiškė, kad 
šiandie yra „pergalė visur”.

Be abejonės, Churchill, tardamas tuos žodžius, dėmesy 
turėjo Sąjungininkų laimėjimus visuose frontuose. Bet ar
gi tikrąją pergalę sudaro tik grynai militariniai laimėji
mai? „Pergalė visur” bus tik tada, kai visų žmonių teisės 
bus pripažįstamos ir gerbiamos, kai didelių ir mažų tautų 
gyvybinės teisės bus ne tik žodžiu pripažįstamos, bet ir vie
šosios nuomonės visur ginamos.

Ar galima šiandie kalbėti' apie „pergalę visur”, kai 
prieš akis turime žinias apie tai, kas šiandie darosi oku
puotoje Lietuvoje? Niekas šiandie negali tikėtis padoru
mo iš nacių, bet ką sakyti apie mūsų šalies Sąjungininkus 
rusus, vėl iš naujo užėmusius Lietuvą savo verguvėn?

Visiškai neabejotini šaltiniai skelbia baisiausias ži
nias. Lietuvių Amerikiečių Informacijų Centras gavo per 
Švediją tokių naujienų, kurios turi sukrėsti kiekvieną žmo
niškumo jausmų nenustojusį asmenį. Užimtoje Lietuvos 
dalyje rusai vykdo lietuvių tautos išnaikinimą.

Rusai atsteigia kolchozus, komunistinius ūkius, ku
riuose apgyvendina vokiečių anksčiau atsigabentus rusus. 
Lietuviai ūkininkai ir darbininkai didžiausiomis vilks
tinėmis pėsti varomi rytų link, į Rusijos gilumas. Daug 
lietuvių, nematydami išeities iš tragiškos padėties, nusi
žudo. Minimos baisios lietuvių žudynės Utenoje, Ukmer
gėje, Svyriuose ir kitur.

Gauta žinių, kad sugrįžę rusai okupantai išdalino vi
siems gyventojams lapelius su tokiais klausimais: 1. Ko
dėl nebėgai su raudonąja armija Rusijon, kai puolė vokie
čiai? 2. Kuo pagelbėja! vokiečiams? 3. Kokį sabotažo dar
bą dirbai prieš vokiečius? 4. Nurodyk savo sabotažo tris 
bendrininkus.

Kai į tuos klausimus išreikalaujami atsakymai, tada 
rusai okupantai suskirsto lietuvius tokiomis grupėmis: 
mobilizacijai į raudonąją armiją; darbo batalijonams; iš
trėmimui į Rusijos gelmes ir — sušaudymui vietoje.

Šios žinios neišgalvotos. Jas praneša žmonės, kurie iš
gyveno abi okupacijas, kurie paspruko per didžiausius pa
vojus į neutralų kraštą. Daug lietuvių šiandie žūsta Balti
jos jūros bangose, bet daliai pasiseka išsigelbėti. Ta dalis 
bus liudininkai, kad šiandie nėra „pergalės visur.”

Neužtenka dejuoti. Reikia darbo. Amerikos Lietuvių 
Taryba padarė rimtų žygių Lietuvos bylai ginti, lietuvių 
tautos gyvybei išsaugoti. Esame išvakarėse didelių karo 
laimėjimų, bet taip pat ir — lietuvių tautos mirties pa
vojaus akivaizdoje. Būkime organizuoti. Glauskimės viens 
prie kito. Stiprinkime savo gretas.

KARIŲ VADAI PATARIA MOKYTIS

Šiomis dieno
mis Marianapolio 
Kolegija pradėjo 
naujus mokslo 
metus. Veiks ke
turi High School 
skyriai ir du pir
mieji Kolegijos 
kursai. Nauji stu
dentai dar pri
imami.

Kolegijos vedė
jai Tėvai Marijo
nai laukia dau
giau lietuvių jau
nuolių, kurie nau
dotųsi šia lietu
viška mokslo įs
taiga. Dar ne vė
lu kreiptis tokiu 
adresu: Mariana- 
polis College, 
Thompson, Conn.

AMERIKA
Rugsėjo-September 15,

NAMINIS VIDAUS FRONTAS!^ CELB

Su šūkiu „laikykime ber
niukus ir mergaites aukštes
niosios mokyklos amžiaus 
mokykloje iki mokslo užbai
gimo, ar tai būtų pilnalaikio 
kurso (full time) ar tvarkin
gai suskirstytas pusiau mok
slo ir pusiau darbo planas” 
Švietimo Įstaiga ir Vaikų 
Biuras pakvietė visas visuo
menės grupes, t. y. mokyto
jus, tėvus, darbdavius, dar
bo organizacijas, visuomenės 
vadus, labdaringas agentū
ras, jaunuomenei patarnau
jančias organizacijas ir patį 
jaunimą prisidėti prie mo
kyklos lankymo kampanijos.

Tos įstaigos teigia, jog 
aukštesniosios mokyklos lan
kymo ir vaikų darbo statisti
ka pabrėžia reikalą veikti 
šioje srityje, nes nuo 1940- 
1941 metų, kai buvo pasiekta 
aukščiausio aukštesniosios 
mokyklos lankytojų skaičius, 
įstoj ančių jų skaičius suma
žėjo 1,000.

1940-1941 mokslo metais 
beveik 7,250,000 mokinių bu
vo aukštesniųjų mokyklų są
rašuose. Per pastaruosius 
trejus metus aukštesniąsias 
mokyklas lankančiųjų skai
čius taip nupuolė, kad nuo 
1934 metų kasmet didėjan
tis prieauglis išnyko. Kaip 
aukščiau minėtos įstaigos 
tvirtina, mūsų mokyklas da
bar lanko tiek mokinių, kiek 
jas lankė prieš dešimtį me
tų.

Kartu su sumažėjusiu mo
kyklas lankančių skaičiumi, 
padidėjo mokyklos amžiaus 
vaikų skaičius fabrikuose, 
1943 metų spalių mėnesį, ka
da mokyklos jau pilnai vei
kė, apie 2,750,000 berniukų ir 
mergaičių tarpe 14-17 metų 
amžiaus dalį arba visą laiką 
praleisdavo fabrikuose. Iš to 
išeina, kad tuo metu tris kar-1 
tus daugiau to amžiaus jau
nuolių dirbo, negu 1940 me- j 
tų kovo mėnesį.

1943 metų liepos mėnesį 
apie 5,000,000, tai yra dau
giau, nei pusė, 14-17 metų 
amžiaus jaunuolių turėjo 
darbus. Aukščiau minėtos įs
taigos tvirtina, kad šią vasa
rą mokyklos amžiaus dirban
čių vaikų skaičius dar la
biau padidėjo, palyginus su 
1943 metais.

Švietimo Įstaiga ir Vaikų 
Biuras praneša, kad tose vie
tose, kur pasireiškia darbo 
stoka ir kur mokyklos am
žiaus jaunuomenė turės būti 
samdoma, darbdaviai ir mo
kyklų pareigūnai yra ragina
mi taip suplanuoti darbo ir 
mokslo laiką, kad jaunuoliai 
bei jaunuolės galėtų pašvęs
ti dalį laiko mokslui. Tuo 
reikalu, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos Vaikų Biuras kar
tu su švietimo Įstaiga išdir
bo atitinkamus darbo ir mo
kymosi lygius, kuriuos gali
ma gauti, kreipiantis į tas 
įstaigas, šitie darbo ir mo-

Maskvos Pranešimai 
Apie Lietuvą

Trakų apylinkėje 1942 m. 
susikūręs lietuvių partizanų 
vienetas, kaip praneša „In
formation Bulletin, Embassy 
of USSR”, vėliau išsiplėtė į 
Vytauto Didžiojo partizanų 
brigadą. Jie veikė Vilniaus, 
Gardino ir Kauno apylinkė
se. Jų karinių operacijų pa
dariniai tokie: nuleido nuo 
bėgių 45 vokiečių armijos 
traukinius, sunaikino 114 
motorinių vežimų su vokie
čių kariais ar ginklais, nu
kovė 1,920 vokiečių kareivius 
ir karininkus, šimtus kartų 
jie nukirpo telefonų vielas, 
išsprogdino daug tiltų, iš
sprogdino iš viso apie 200 
mylių geležinkelio bėgių ir 
sunaikino visą vokiečių įgu
lą Alekniškių Jaroj. Kai vo
kiečiai pagavo dvi partizanes 
mergaites, apie 20 partizanų 
užpuolė Trakų kalėjimą ir iš
vadavo jas bei kitus kalinius.

Šiaurėje veikė partizanų 
būriai: „Žalgiris”, „Vilnius”, 
„Kostas Kalinauskas”. Jie 
nuleido nuo bėgių apie 130 
vokiečių karinių traukinių.

— Vilniuje, kur pirma ėjo 
„Naujoji Lietuva”, bolševi
kai tose patalpose suorgani
zavo „Tarybų Lietuvos” 
dienraštį. Pirmas numeris 
pasirodė liepos mėn. 2 d.

— Vilniuje išlikę gyvais, 
be kitų, prof. Sezemanas, 
Karsavinas, doc. Baldauskas. 
Naciai nužudė dail. S. Grybą, 
Lombard}, prof. Tumėną. Ra
šytojas B. Sruoga uždarytas 
vokiečių kone, stovyklon.

— Į Rusiją persikėlusioji 
bolševikiška 
stybinė Knygų Laidykla” iki kaip ir pernai — 20,000,000, 
1943 metų pabaigos Maskvo- bet Laivyno pašto įstaigos, 
je išleido 63 lietuviškas kny-[ esančios New Yorke ir San 
gėlės su bendru tiražu 622,-j Francisco, numato siuntinių 
000 egzempliorių. Tai dau- r1”'——*■ i— 
giausia propogandinė litera- bai, nei 1943 metais. Laivy- 
tūra, vertimai į lietuvių kai- no pranešimu, pernai per jo 
bą Stalino, Molotovo raštų;
net ir lietuvių autorių raši
niai su labai stipria bolševi- ta į tolimąsias bazes ar iš- 
kiška propagandos doze, ku- plaukusius į jūrą laivus, ir 
rios neišvengė nė dailiojoj 
jų literatūroj. Kieno vežime 
sėdi, to ir dainą traukia...

KAR| GALIMA SUTRUMPINTI!
Washington. — „Šis karas 

yra kitoks — jis yra visų A- 
merikos žmonių karas,” ne
seniai pasakė Paul V. Mc
Nutt, Karo Darbo Jėgos Ko
misijos Pirmininkas. „Šis 
yra jūsų karas ir mano ka
ras, ir mes esame pasiryžę jį 
laimėti.

„Norėdami jį sutrumpinti, 
visi privalome susirasti už
siėmimo karo pastangose. 
Visiems yra žinoma, kad šis 
karas yra laikomas mechani
zuotu karu, bet tiksliausia 
būtų jį pavadinus žmonių 
darbo jėgos karu,” tęsė P. V. 
McNutt.

„Nėra paslaptis, kad mūsų 
darbininkų skaičius mažėja, 
daugeliui įstojus į kariuome
nės eiles, todėl atsirado rim
ta darbo jėgų trūkumo prob
lema.

„Karo Mobilizacijos Direk
torius, James F. Byrnes, yra 
išvardinęs gamybos šakas, 
kurioms labai trūksta dar-

bininkų, t. y.: sunkiųjų pa
būklų ir šaudmenų, bombų ir 
radar ginklų, sunkvežimių 
(trokų), tankų, statybos į- 
rankių, padangų (tajerių) ir 
medžiagų kareivių palapi
nėms.

,,Ašies tautų grūmojimai 
dar nepasibaigė. Norėdami 
amžinai pabaigti jų grasini
mus, kiekvienas mūsų priva
lome įdėti energijos ir pas
tangų. Toms svarbioms pa
reigoms dar reikalinga dar
bininkų. Darbas negali lauk
ti. Jam reikalingi ir vyrai, 
ir moterys.

„Nors pergalė ir bus mū
sų, bet klaidinga manyti, kad 
karas jau slenka pakalnėn. 
Mes tik dabar pradedame su
sitikti tikrąjį priešą. O tas 
priešas yra stiprus ir lengvai 
nepasiduos, todėl nedabar 
laikas mums atleisti vadeles. 
Karas dar nepasibaigė. Tęs
kime darbą” — sakė McNutt.

Svarbiausios vietos
Paul V. McNutt, Karo Dar

bo Jėgos Komisijos pirmi
ninkas, kalbėdamas neseniai 
apie šios šalies darbo jėgos 
padėtį, pareiškė, kad nors 
tikrasis mūšio laukas ir yra 
už tūkstančių mylių, bet ir 
čia, namuose, yra kranto po
zicijų. Jis paaiškino, kad 
kranto pozicijomis jis laiko 
svarbiausius karo reikmenų 
fabrikus, kaip liejyklos, lai
vų statymo ir pataisymo dir
btuvės, miško apdirbimo dir
btuvės.

„Amerikos darbo visuome
nės raumenys, gabumai bei 
sumanumas”, pasakė P. V. 
McNutt, „yra dalis tautos 
pajėgumo kariauti — dalis 
puolančios priešą smogiamo
sios jėgos”.

P. V. McNutt nurodė svar
bą greito darbininkų surinki
mo kritingose apylinkėse ir 
kritingoms industrijos ša
koms, kur ypatingai jaučia
mas darbo jėgų trūkumas, 
kaip, pavyzdžiui, fabrikuose 
sunkiųjų pabūklų bei šovinių, 
bombų, radar ginklų, tankų, 
statybos įrankių, padangų, 
medžiagos palapinėms staty
ti; ir ragino darbininkus sto
ti darban.

„Kiekvienas sveikas vyras 
privalo sau statyti už parei
gą stoti savanoriu į sunkiau
sią pramonės dalį. Karas dar 
nepasibaigė. Tęskite darbą,” 
—■ pabaigė P. V. McNutt.

Reikia 30.000 darbininkų
Ralph A. Bard, Laivyno 

Pasekretorius, skatina laivy
no dirbtuvių bei kranto įren
gimų darbininkus, taipgi lai
vynui gaminančius privačius 
fabrikus bei dirbtuves dirbti 
ir dar dirbti. Jis pranešė, kad 
laivyno dirbtuvėms, ypatin
gai toms, kurios yra Ramiojo

vandenyno pakraščiuose 
trūksta 30,000 darbininį

R. A. Bard prašo lai 
darbininkus tęsti savo di 
nekreipiant dėmesio į ki____ t gedamas 
apie taiką bei įvykius I F* tęsis 

• • v............. •] julaitėju-poje, ir paruošti tokį lah 
kad galima būtų užpilti >uėnis rū- 
nūs bendra mūsų laivyi 
jo parnešėjų — darbu 
jėga.

Anot R. A. Bard, tiki 
kai Japoniją sumušus] 
baigs gamybos mūšis, j 
metų nuo šios dienos la 
dirbtuvėse dirbsią tiel 
darbininkų, kaip ir šiai

„Laivynas priklauso 
jūsų. Mes žinome, ka 
mūsų neapvilsite,” —į 
R. A. Bard savo atsii 
mą į darbininkus.

Prancūzų Aul
Del Paryžiau

KALĖDŲ DOVANOS MŪSŲ KARIAMS
Karo Informacijos Įstaiga 

pranešė, kad Armijos ir Lai
vyno patiektais daviniais, 
apie 33,000 uniformuotų Ar
mijos ir Laivyno pašto per
sonalo narių rengiasi savo 
didžiausiam uždaviniui — iš
siųsti apie 70,000,000 kalėdi
nių siuntinių užjūryje esan
tiems kariams. Patirta, kad 
šiais metais siuntinių Kalė
doms išeis tris kartus dau- 

1 giau, kaip pernai.
Armijos paštas tikisi to- 

Lietuvos Vai- kio pat skaičiaus siuntinių,

skaičių padidėsiant keturgu-

paštą perėjo 7,480,000 pun
delių, kurių 3,480,000 išsiųs-

kymosi lygiai yra patvirtin-

4,000,000 į laivus, stovinčius 
Amerikos uostuose.

Armija ir Laivynas teigia, 
kad šiais metais visame pa
saulyje įvesta daugiau už—

Siuntiniai privalo sverti 
nedaugiau penkių svarų ir 
dydžio privalo būti nedides- 
nio už 36 colius, sudėjus il
gį, plotį ir storį. Būtinai rei
kia užadresuoti aiškiai ir 
teisingai. Neklijuokite ant 
viršaus popierėlių, kurie ga
li besiunčiant nukristi. Siun
tinio viduje įrašykite dar 
kartą pilną adresą. Nesiųs
kite gendančių daiktų ir, 
svarbiausia, nepakuokite 
valgomų produktų, kaip vai
sinių pyragų ar pyragaičių 
vienoje dėžėje su rankiniais 
laikrodėliais, kišeniniais pei
liukais ar kitomis kareivių 
mėgstamomis dovanomis, 
nes jei kartais valgomieji 
produktai sugestų, jie suga
dintų ir kitus, dėžėje esan
čius daiktus.

•Vieninteliai pereitais me
tais pavėlavę siuntiniai bu
vo netiksliai užadresuoti ar 
netinkamoje dėžėje išsiųsti.

NENORI GRĮŽTI
0 TTo0 n ; 0 r“ adresuotų siuntinių užjūrioti Karo Departamento, Lai-1. . tj I- •kariams Kalėdų dienai ar 

anksčiau. Todėl kalėdinių 
pundelių siuntimui ir paskir
tas mėnuo tarp rugsėjo ir 
spalių 15 dienos. Šių įstaigų 
tvirtinimu, siuntiniai turį 
tikrai pasiekti kareivį ar jū
rininką, kur jis bebūtų, Ka
lėdų dieną, jei tik siuntėjai

vyno Departamento ir Jung
tinių Valstybių Laivyno Ko
misijos.

Federalinių įstaigų virši
ninkų, skatinančių jaunuo
menę lankyti mokyklas, pa
reiškimai pabrėžia tą faktą, 
kad jaunuomenės mokslini
mas yra labai svarbus karui išpildys nustatytus nurody- 
ir pokariniam laikotarpiui, [mus.

Helsinkiai. — Iki 
sėjo 15 d. visi vokiečių ka
riai Suomijoje turi išvykti. 
Turi išvykti ir civiliai vokie
čiai, kurių suomių sostinėje 
buvo apie 1,000.

Gauta žinių, kad labai 
daug vokiečių bėga iš ka
riuomenės dalinių ir slapsto
si. Jie ieško civilių drabužių, 
mokėdami aukštas kainas.

rug-

k Lieta- energiją b 
.pgalbos kad mūsišl 

justų paga

Kaip šuo 
1 ri 
I « .v.Greičiaus 
gintas budi 
bų rinkliav; 
ganizuoti g 
narius. Pav 
savo įtakos 
taučius. Pa 
klubai, kur 
čia, galit sk 
nizacijos sk; 
ganizuoti s 
nes, bet yp 
pakviesti ir 
mės amerik 
ri ir gali Lie 
megskim si 
kingais žmo. 

I ;ali ir nori 
kurie tik k 
Šalpai neats

Čia organ! 
kos pagalba 
lietuvių pag 
Lietuvoje.

Keli žmor 
nizuoti skyr 
patalpas rūt 
te per savo 
dą. Pateikite 
tų minčių. P; 
mobilistų i 
(trokų) savi 
vežti. Nepan 
bavusiems pi 
kite talkinin 
šydami spau<

(Amerikoje 
.-Ounpaign 

'■ Amerikos 
•riaias bū- 
į Lietuvai

laikyti iki 
įgalite 
Regiau-

ėjusioms 
0 d tautų 

ame-
-3 jau se- 
pBadras

js įstaiga, 
įn didelį

Paryžius. — Genen 
Gaulle vyriausybė pr 
kad Paryžiaus išlaist 
kovoje žuvo 1,496 prat 
o 7,552 buvo sužeisti.

Beveik visi de Gaul 
miteto nariai iš Afriki 
persikėlė į Paryžių. P 
zai nerimauja dėl galii l®, 
lietinio karo. Komu . 
kurie esą geriausiai o 
zuoti, reikalauja sau de 
vietų laikinoje vyriaus

KEIČIASI BELAISV

-AitiĮtau- 
2 mums, 
-kokaipa-

šiį lietu- 
spii) pa- 
shliūga. 
j išmušus 
.šiai rei- 
s privalo
mi! dirbti 
,idis bar- 
;įuo fron- 
303 ano- 
-Hasseno- 
mianė, iš-

Goeteborg. — Šv 
žemėje jau įvyko antr 
riaujančių šalių pasike 
belaisviais. Iš Amerikc įįjtma! 
dų laivas „Gripsholm’’ 
žė 682 vokiečius inv 
karius ir civilius, o iš 1 
tijos atvyko 1,670 am saukia- 
čių ir anglų.

PASAULIO LIETUVIAI
Dr. Graužinis Urugvajuje

Lietuvos Pasiuntinys Pie
tų Amerikoje Dr. K. Grauži
nis liepos mėn. buvo nuvykęs 
į Uragvajų.

Buvo priimtas pas Urag- 
vajaus prezidentą dr. Juan 
Jose Amezagą, pas vicepre
zidentą, užsienių reikalų mi
nister}, užsienių reikalų vi- 
ceministerį, generalinį direk
torių, kitus Užsienio Reikalų 
Ministerijos direktorius.

Lietuvos Ministeris taip 
pat buvo pasilankęs pas A- 
paštališką Nuncijų arkivys
kupą Levame, pas Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasa
dorių Dawson. Matėsi su ki
tais diplomatais.

Dr. K. Graužinis taip pat 
matėsi su Urugvajaus lietu
vių visuomenės atstovais ir 
kalbėjosi su jais Lietuvos 
reikalais bei visuomeniniais 
klausimais.

Lietuviai Pietuose
Dabar Pietų Amerikoje — 

žiema. Liepos mėnesyje, kaip 
praneša LKFSB korespon
dentas, Sao Paulo mieste ryt
mečiais pasirodė pora šalnų. 
Tik tuo ir pasireiškė „vidur
žiemio šalčiai”, žmonės, ypač 
vietiniai, tokiems ,, šal
čiams” siaučiant vaikščioja 
kaklus apsiraišioję. Vidur
dienį būna keliasdešimts 
laipsnių šilimos.

Dideliuose miestuose Bra
zilijoje jaučiamas trūkumas 
maisto. Mėsos tegaunama 
pirkti tik du kartu per sa
vaitę, ir tai tik sumažintą 
porciją. Cukraus per mėne
sį vienam asmeniui tenka 
apie du svaru. Ypač pakilo 
drabužių kainos. Vidutiniš
kai uždirbąs darbininkas iš 
savo mėnesinio uždarbio ne
gali nusipirkti bent viduti
niškos vasarinės drabužių 
eilutės.

Brazilijoje didelio susido
mėjimo sukelia Rusija dėl 
karo su Vokietija. Brazilijos 
žmonių simpatijas rusų liau
džiai ir kariuomenei komu-

nistų agentai išnaudo 
vai propagandai. Tačia 
žili j a neturi nei diplom 
nei komercinių santy

Basil O’Coi 
skirtas Amer 
Kryžiaus pir 
prisidėjimą p 
mės amerikie 
nojo Kryžiaus 
nuoširdų dėk 
ramą ir prašė 
visą veikimą.

„Su pilniau 
mu mačiau ra 
svetimos kilm 
daro Raudona 
viso pasaulio 
mininkas O’C< 
„Jų kontribui 
jų pasišventin 
kitų kentėjim 
ja tikrai puiki

„Tie mūsų 
gimė užsieny ji 
ru pasirinko 
bes kaipo sax 
riau supranta 
mą Raudonoje 
gu tie, kurie č

sikaupsi- piliečiai lietuv: 
, ... j4Mvisą tų ir kitų kilo

ma daug silpniau, mai

Wnvai

Pra- 
įlietu- 
LOJOSillS 

3 laikyti 
■patalpose 
lupia-

ainstruk- 
n amato- 

Rusija; ir prie dabartį ^sandėlį, 
sų režimo dar, tur būt 
ilgai laikysis dabartii 
sistatymo.

Amerikos įtaka Bra 
smarkiai jaučiama, j 
kalbos mokosi juodi i 
Anglų kalba ir Ar 
knygos didžiuose kny įsuosius 
se daugiau reklamų! pro. 
negu savo. Plačiose

ilietuvos 
skiečiai 
i gelbsti, 
įjoję jie 
skeriopą

ii labiau

•?. pilnoje 
masėse Amerika tul •ijfaaiijo.
simpatijų. Ypač visuj 
na Amerikos demokr 
laisvė. Anglijos įtaka

patijų turi plačiosiosi 
se.

Atvykusieji katali 
nigai amerikiečiai yr 
šiltai sutinkami. Ki 
reiškia nepasitenkini^ 
susirūpinimo protestą 
Amerikos propagandl 
amerikoniškais dolerią 
to protestantiškos pro] 
dos mokyklas.

Chicagos „misijon. 
Giliui, kaip pranešal 
pondentas, visiškai nj 
suklaidinti Sao Pauli 
vius katalikus. Iš Arg 
atvykęs pabuvo virs 
mėnesių. Ieškojo prij 
čių. Iš lietuvių tėra 
vieną šeimą, kuri pq 
„misijonierių”. Pa] 
moterėlės visus jo ari 
tus savo praktišku pr 
maldavo. Savo pamo

Jean De La Brete

IK

W)

netoliese nuo manęs,

Ritu vaikas!
p nestigtų proto, ji dieną : 

p šalta, tu dar susirgsi. .

W ir įlindau į migį. Ble 
hšhjžė prakalbą. Ji ster 
^gyvenimo darbuose ra 

tad viską reikia daryti s 
^pagaliau priegalvis, kaipjisai ne tiek dėstydav ųT-. kaiF

tikėjimo tiesas, kiek so^^r'"
^^31 ją nutraukiau 

& iš mėsos ir ka

lietuvis
veidą. A, tai tikrai s 

k tik dieną, trečią valai 
pašaukė ponas Pavolis. T 
^irietimą mąstydama, kad 

Iš ju iškilnu! 
į mano spėliojimas buvo 

mėgau ir per pamoks 
aplinkybėse, pasitraukiau 

Rankas sunėriau 
įsiteikusi.

-J Begirdžiu. Ir sakau:

= •

nepagrįstas pasakas.

Laikraštininko E 
kausko sūnus, taip; 
mieras, kurs dabar yri 
cūzijos fronte, atsiun 
tėvams pulk. L. Gavai ^9is.¥jo išidimir 
tą, kuriuo išreiškiamąjį mano spėliojimas buvo 
rimas K. Vidikauskui 
tingą pasižymėjimą i ________
jos fronto kautynėse^ Jįfc Rankas sunėriau 

j ®
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> vietos vandenyno 
t, Karo Dar- trūksta %, 
įsijos pirmi- R- A.R. A. Bjjį

WŠĖ VALANDA GELBĖT SAVUS
nkime Saviškius Lietu- energiją bent vajaus metu, 

nas neseniai i darbininku^ 
darbo jėgos nekreipiant į

e. Jie Mūsų Pagalbos 
Laukia.

ė, kad nors apie taikąfe ---------
aukas ir yra poje.irpar^ jkričio 5 d. pradedamas 
nylių, bet ir kad galima^ į lapkričio 20-tai tęsis 
*a kranto po- nūs bendru nuo karo nukentėju- 
.iškino, kad jo paruošė; j ___ 1.___ ”___L
uis jis laiko jėga, 
iro reikmenų Anot R. į 
liejyklos, lai- kai Japonių 
ataisymo dir- baigs gamyį 
pdirbimo dir- metų nuo 

dirbtuvėse
irbo visuome- darbininfey is rūbus palaikyti iki 

gabumai bei „Laivynu
pasakė P. V. jūsų. Mes į sti, kada jums patogiau- 
dalis tautos Į mūsų

auti — dalis R-A. Bai? f - - -
:šą smogiamo- mą į darbfe . . .

Lietuvos žmonėms rū- 
ir avalynę Amerikoje 
i — Clothing Campaign 
jthuania. Tai Amerikos 
ios užgirtas vienas bū- 
aukentėjusiai Lietuvai 
ti. (Kurie galite surink-

įčio 1 d., vajų galite

viška, tiek amerikiečių spau
da mielai talkininkaus.

Atlikime savo pareigą!
Dirbkim turėdami minty, 

kad kiekvienas gautas rūbas 
apdengs mūsų tėvelį, moti
nėlę, brolelį, seselę ir giminę. 
Mes gerai žinome, kad Lie
tuvos žmonių viltys yra A- 
merikoje, mumyse. Jie žino, 
kad mes čia turime šiltą pa
stogę ir prieglaudą. Mes 
jiems per metų metus tą esa
me sakę ir įrodę. Mes perei
to karo laiku nukentėjusius 
Lietuvoje parėmėme. Mes 
siuntėme pagalbą nepriklau
somai Lietuvai. Gelbėsim ir 
dabar, kada Lietuva jau tre
čią kartą karo ugnies naiki
nama.

Alkaną papenėk, sergantį 
pagydyk, benamį priglausk, 
nusivylusį suramink, o nuo
gą aprenk! Nelaimėj pažinsi 
draugą. Težino Lietuva, kad 
mes su ja!

Rūbų Lietuvai Vajaus dar
bui BALF Valdyba pakvietė 
žinomą visuomenininką, lai
kraštininką, radijo kalbėtoją 
Joną Valaitį, kuris suteiks 
platesnių žinių apie rūbų rin
kimą, tvarkymą, vajaus or
ganizavimą ir siuntimą. Vi
sais rūbų vajaus reikalais 
malonėkite kreiptis į
UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND OF AMERICA, 
INC..

19 West 44-th Street,
New York, 18, N. Y.

c-o Jonas Valaitis Room 510 
Tel. MUrray Hill 2-8062.

RŪPINAMASI JAUNIMO MOKYMUSI F VICTORY Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Reikia pratybos
Teisėjas: — Tamsta įsilau

žei į namus, bet pasakyk, 
kaip tamsta apsidirbai su 
trigubu saugumo užraktu?

Vagilius: — Nieko nepadės 
mano pasakymas tamstai, 
pone teisėjau. Tamsta nie
kuomet taip neapsidirbsi, 
nes tam reikia visos eilės me
tų praktikos ir kantrumo.

Mirusiųjų kalba
Balkienė: — Kodėl leidi 

savo Jonuką į kolegiją ir 
duodi jam lavintis mirusių
jų kalbomis.

Motina: — Manau, kad jis 
kada nors taps graborium.

Tvarkinga
Tėvas: — Kodėl tavo tas 

bernas taip ilgai išbuvo pe
reitą vakarą. Išėjo apie dvy
liktą valandą.

Duktė: — Rodžiau jam sa
vo kelionės nuotraukas... 
paveikslus.

Tėvas: — Kitą kartą pa
rodyk jam mano elektros 
sąskaitą.

Nėra kitų
—- Ar neaišku tau, kad iš

kalbios moterys yra popula- 
riškiausios?

— Taip. Bet meldžiu man 
pasakyti, kokių kitų moterų 
yra pasaulyje?

Gudrus
Adelė: — Esu daugiau ir 

daugiau įtikrinta, kad mano 
vyras ėmė mane vien už ma-

Vadovaujantys
Laivyno ir Marinų Korpuso 
karininkai šiandieną karštai 
ragina jaunimą rudenį nepa
silikti vasaros tarnybose, o 
verčiau sugrįžti į aukštesnią
ją mokyklą.

Gen. H. M. Arnold, Kariuo
menės Aviacijos viršininkas, 
Viceadmirolas Randall Ja
cobs, Laivyno Personalo vir
šininkas ir gen. A. A. Van
dergrift, Marinų Korpuso 
virš., išleido pareiškimus 
berniukams ir mergaitėms, 
pabrėždami aukštesniosios 
mokyklos lankymo svarbą ne 
vien tik karinėms pajėgoms, 
bet ir pokariniam gyvenimui 
pasiruošti.

Valdžia, susirūpinusi visu 
milijonu nuo karo pradžios 
sumažėjusiu moksleivių skai
čiumi, pradėjo kampaniją į- 
tikinti berniukus ir mergai
tes aukštesniojo mokslo nau
dingumu.

Gen. Arnold savo pareiš
kime pabrėžė, kad visos karo 
sritys reikalauja vadų: inži
nierių, mokslininkų ir specia
listų ir kad po karo jie bus 
dar reikalingesni, kai mūsų 
tauta plės savo progresą po 
visą pasaulį.

„Mes, kariškiai”, jis pasa
kė „raginame visus jaunuo
lius ir jaunuoles prieškarinio 
amžiaus, kurie vasaros metu 
dirbo karo pramonėje, šį ru
denį grįžti į mokyklą. Nors 
šis darbas ir yra svarbus, bet 
mokslas turi šiuo atveju pir
menybę. Jūs tinkamiausiai 
patarnausite savo tėvynei 
pasižymėdami moksle, nes 
šis karas nėra tik drąsaus 
žmogaus karas, — jis yra 
sugebančio žmogaus karas”.

Admirolas Jacobs, pabrėž
damas faktą, kad sveikas pa
matas matematikoje ir 
moksle sudaro gerą pagrin
dą operavimui ir palaikymui

Armijos, j išnaudoti dabartinę progą 
~) pagrindiniam išsilavinimui 

gauti”.
Gen. Vandergrift pažymėjo 

kad šis, iš visų karų labiau
siai specializuotas, karas pa
rodė, jog vien narsumo ne
užtenka mūšiams laimėti. 
Narsumas be mokslo reiškia 
tik pusiau pasiruošimą.

„Jei jūs dirbote fabrike ar 
ūkyje (farmoje) šią vasarą, 
gamindami svarbius produk
tus pergalei pagreitinti, jūs 
privalote ruoštis sugrįžti at
gal į aukštesniąją mokyklą 
šį rudenį. Mes, Marinų Kor
puso nariai, manome, kad da
bartiniu metu jūs geriausiai 
galite patarnauti savo šaliai 
ir tautiečiams lankydami 
mokyklą, augindami sveiką 
protą sveikame kūne.

„Mes visi ruoškimės kitam 
mūsų demokratijos šauki
mui, kai pergalė bus laimėta 
— dinamiškam šaukimui tai
kingame pasaulyje įgyven
dinti tikslą, dėl kurio karia
vome.

„Jūsų tėvynė priklauso 
nuo jūsų tinkamo pasiruoši
mo tam šaukimui. Pasiruošę 
turite būti ir dvasiniai, ir fi
ziniai ir etiniai.”

kad mūsiškiai Lietuvoje pa
justų pagalbą.

Kaip suorganizuoti rūbų 
rinkliavą?

Greičiausias ir kitų išmė
gintas būdas organizuoti rū
bų rinkliavą toks: tuojau or
ganizuoti grupes, skyrius ar 
narius. Pavieniai reikalingi 
savo įtakos organizuoti kita
taučius. Parapijų draugijos, 
klubai, kurie darbui užjau
čia, galit skaitytis šios orga
nizacijos skyriais. Svarbu or
ganizuoti savo tautos žmo
nes, bet ypatingai prašome 
pakviesti ir ne lietuvių kil
mės amerikiečius, kurie no
ri ir gali Lietuvai gelbėti. Už- 
megskim santykius su įta
kingais žmonėmis, kurie išsi
gali ir nori mums gelbėti, 
kurie tik laukia kvietimo. 
Šalpai neatsisakys.

Čia organizuojama Ameri
kos pagalba Lietuvai, ne vien 
lietuvių pagalba saviškiams 
Lietuvoje.

Keli žmonės gali suorga
nizuoti skyrių. Tuoj gaukite 
patalpas rūbams. Atsišauki
te per savo apylinkės spau
dą. Pateikite čia mūs paduo
tų minčių. Paprašykite auto
mobilistų ir sunkvežimių 
(trokų) savininkų rūbus su
vežti. Nepamirškit pasidar
bavusiems padėkoti. Įvertin
kite talkininkų darbą apra
šydami spaudoje. Tiek lietu-

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Lenką Skundas 
Dėl Skriaudų

o karo nukentėjusioms 
is valstybėms tų tautų 
ės ir nuoširdūs ame
bai ta kryptim jau se- 
zeikia. BALF (Bendras 
ikos Lietuvių Fondas) 
jauna šalpos įstaiga, 
ai lemta atlikti didelį 
.. Norint prilygti jau 
i veikiančioms kitų tau- 

. Talpos įstaigoms, mums, 
kovoje fe Lįams teks sunkokai pa- 
o 7,552fer

Beveik rj 
miteto irj 
persikėlėj; 
zai neriai] 
lietinio N 
kurie esJ 
zuoti,reį 
vietą hit

t nurodė svar- 
ninkų surinki-
apylinkėse ir' 

idustrijos ža
ltingai jaučia- 
gų trūkumas, Wfe. 
iui, fabrikuose!Gaullevyrj 
klų bei šovinių, Į kad Parį 
ginklų, tankų, 

ikių, padangų, 
lapinėms staty- 
arbininkus sto-

3 sveikas vyras 
tatyti už parei- 
roriu į sunkiau- 
dalį. Karas dar 

Tęskite darbą,” 
. V. McNutt.
00 darbininkų
Bard, Laivyno 
s, skatina laivy- 
bei kranto įren- 
.nkus, taipgi lal
ančius privačius 
dirbtuves dirbti 
Jis pranešė, kad 

jtuvėms, ypatin- 
rios yra Ramiojo

KEIČIAS

rbas pradedamas spar- 
vystyti. Tai visų lietu- 
larbas. Visų grupių pa- 
I ir pagalba reikalinga. 
:o bent dabar, išmušus 
idai, kada Lietuvai rei- 
nūsų pagalbos, privalo- 
ėgas sujungti ir dirbti 
[ai. Lietuva kelis kar
iate aktualų karo fron- 

Jr dabar Lietuvos žmo- 
ra karo ugny. Mūs seno- 
ynė, mūs tėvų žemė, iš- 
|ta, jos žmonės išblaš- 
Jiems pagalba būtina!

įkime rūbus Lietuvai 
dabar

o reikalu ir atsišaukia-

Darbininkų Butų 
Statyba Tęsiama

A. R. KRYŽIAUS PIRMININKO PADĖKA
žemėje ji; 
riaujan&il 
belaisvei 
dų laivas 
žė 682 d 
karius ir 
tijos afel
^^Ikolonijų veikėjus. Pra-

1 --lorganizuoti rūbų Lietu- 
l Q 1 ITT IA Į irTirnkim^- Surinktuosius 
LoAlJLiv L Iii lipius prašome laikyti 

| parinktose patalpose 
tokričio 1 d. Vėliau pra- 
|e, kur rūbus išsiųsti ir 
ksime smulkias instruk- 
|Tuo laiku jau numato- 
irėti New Yorke sandėlį, 
kentėjusiems Lietuvos 
Itojams amerikiečiai 
ėdžiai ir dosniai gelbsti. 
Riminėms Lietuvoje jie 
yžę teikti visokeriopą 
Įbą. Mes, lietuvių kil- 
Imerikiečiai, tuo labiau 
Įome atjausti savuosius 
boję, senojoj mūs pro- 
•itėvų žemelėje, pilnoje 
■vargo, ašarų ir kraujo, 
lig galime gelbėti, jei

inis Uragvajnje

Pasiuntinys Pie- 
j e Dr. K. Grauži- 
lėn. buvo nuvykęs

vaiprops

nei komd

si} rear:
įimtas pas Urag-1 
izidentą dr. Juan s 
agą, pas vicepre- 
sienių reikalų mi- , 
sienių reikalų vi- 
, generalinį direk- 

3 Užsienio Reikalų 
»s direktorius, 
s Ministeris taip 
pasilankęs pas A- 
Nuncijų arkivys- 

įme, pas Jungtinių 
Valstybių ambasa- 
zson. Matėsi su ki- 
natais.
Graužinis taip pat 

Uragvajaus lietu- 
menės atstovais ir 
su jais Lietuvos 
bei visuomeniniais 
s.
uviai Pietuose
Pietų Amerikoje — 
epos mėnesyje, kaip 
LKFSB korespon- 

ao Paulo mieste ryt- 
oasirodė pora šalnų, 
.r pasireiškė „vidur- 
ilčiai”, žmonės, ypač 

tokiems „ šal- 
siaučiant vaikščioja 
apsiraišioję. Vidur- 
)ūna keliasdešimts 
šilimos.

uose miestuose Bra-I 
jaučiamas trūkumas 

Mėsos tegaunama 
ik du kartu per sa- 
r tai tik sumažintų 

Cukraus per mėne- 
m asmeniui tenka 

svaru. Ypač pakilo 
ų kainos. Vidutiniš- 
lirbąs darbininkas iš 
ėnesinio uždarbio ne- 
įsipirkti bent viduti- 

vasarinės drabužių

sistatyr:

Ameifc 
smarkiai 
raibose 
Angly t 
knygos

Basil O’Connor, naujai pa
skirtas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas, gyrė 
prisidėjimą įvairių tautų kil
mės amerikiečių prie Raudo
nojo Kryžiaus, pareikšdamas 
nuoširdų dėkingumą už pa
ramą ir prašė ir ateity remti 
visą veikimą.

„Su pilniausiu patenkini
mu mačiau raportus, apie ką 
svetimos kilmės amerikiečiai 
daro Raudonajam Kryžiui ir 
viso pasaulio žmonėms,” pir
mininkas O’Connor pareiškė. 
„Jų kontribucijos žmonijai, 
jų pasišventimas palengvinti 
kitų kentėjimus ir jų energi 
ja tikrai puikūs”.

„Tie mūsų piliečiai, kurie 
gimė užsienyje, bet savo no
ru pasirinko Jungt. Valsty
bes kaipo savo tėviškę, ge
riau supranta tarptautišku- 
mą Raudonojo Kryžiaus ne
gu tie, kurie čia gimė. Mūsų 
piliečiai lietuvių, latvių ir es
tų ir kitų kilmių matė, kaip

negu sad 
masėse b 
simpatija įsime jėgas, sukaupsi- 
na ABSifergiją, ne dalį, bet visą 
laisvė, Mfc— .. —

patijutfff “
ge I Jean De La Brete

*Įano DĖDE ir
SI MANO KLEBONAS
raišku

Vertė A. Vaičiulaitis^^^^^g^

Raudonasis Kryžius veikia 
jų šalyse. Jie žino, ką Rau
donasis Kryžius reiškia ir jie 
prisiruošę ko pilniausiai ko
operuoti šiame puikiame 
darbe. Amerikos Raudonasis 
Kryžius pilnai supranta ir į- 
vertina pagalbą šių vyrų ir 
moterų ir jų vaikų. Ir šis jų 1 laivyno įrankių, pasakė: 
bendradarbiavimas priside- j „Laivynui reikia jaunuo- 
da prie Raudonojo Kryžiaus lių su smegenimis, pajėgian- 
darbų. Ir tik prašau, kad šios 
pastangos nesustotų”, — sa
kė O’Connor.

Pirmininkas O’Connor gi
mė Tauton, Mass., 1892 m. 
sausio 8 d. Nuo 1915 m. bu
vo advokatu New Yorke. 
Nuo 1925 iki 1933 buvo pre
zidento Roosevelto partneris 
firmoje Roosevelt and O’Co
nnor. Jis yra prezidentas ir 
globėjas National Founda
tion for Infantile Paralysis, 
Inc., ir iždininkas, globėjas 
ir pirmininkas egzekutyvio 
Georgia War Springs Foun
dation komiteto.

čiomis galvoti; su jėga, su
gebančia kovoti— ir valia iš
tvermei palaikyti. Tai reiš
kia, kad kiekvienas jaunuo
lis, jaunesnis nei 17 metų, 
privalo kaip galima labiau 
lavinti savo protą ir kūną. 
Ypatingai tai reiškia, kad 
jūs, kurie priklausote tai 
grupei, pašalintumėte visas 
kliūtis sugrįžimui šį rudenį į 
aukštesniąją mokyklą. Karo 
metu išplėsta technika tęsis 
ir plėsis pokariniam perijo- 
de. Kad jūsų ateitis būtų pa
sekminga, ko jūs visi norite, 
privalote kaip galima labiau

John B. Blandorfd, Jr., 
Valstybes Apgyvendinimo A- 
gentūros administratorius, 
praneša, kad karo meto na
mų statyba tebetęsiama nuo 
1940 metų vasaros ar jau pa
baigta; dabartiniu metu ji 
viršija vieną ir tris ketvir
tis milijono vienetų, kuriuose 
bus apgyvendinta apie 5,600,- 
000 karo pramonės darbinin
kų ir jų šeimos narių.

Beveik visa valdžios fi
nansuota karo meto butų 
statyba yra laikino pobūdžio 
ir bus nugriauta po karo, 
tuo tarpu kai namai, pasta
tyti su privataus kapitalo 
parama, bus palikti pokari
nių laikų normaliam naudo
jimui. 90% privačios karo 
meto namų statybos yra fi
nansuota Federalinės Apgy
vendinimo Administracijos 
apdraustų paskolų.

Londonas. — Praeitą sa
vaitę 16 lenkų, privatinių pi
liečių, išleido pareiškimą apie 
lenkų ir rusų santykius. Pa
reiškimą pasirašiusių tarpe 
yra ir žuvusio lenkų minis- 
terio pirmininko generolo Si
korskio žmona.

Pareiškime sakoma, kad 
rusų kariuomene nuginkluo
ja ir suima lenkų pogrindžio 
kariuomenės narius ir įveda 
privalomą mobilizaciją.

Lenkų vyriausybė Londo
ne buvo pasiūliusi Maskvai 
sudaryti naują Lenkijos vy
riausybę, kai tik Varšuva 
bus išlaisvinta. Naujon vy- 
riausybėn įeitų po du atsto
vu nuo kiekvienos lenkų de
mokratinės partijos.

Maskva į šį siūlymą atsa
kė šaltai, pažymėdama, kad 
tai esąs pačių lenkų reika
las. Tuo klausimu, sako Mas-
kva, reikia susitarti su Mas-'no pinigus, 
kvoje sudarytu ir Stalino re
miamu lenkų komitetu, kurį 
valdo komunistai.

DAUGIAU KRAUJO!

Paryžiuje ir kitose vietose 
šiuo metu lankosi kongreso 
atstovė Frances Bolton. Ji 
lankė karių ligonines ir pa
reiškė, kad grįžusi į Ameri
ką ji daugiausia kreipsis į 
visus tokiu prašymu: auko
kite daugiau kraujo!

Kraujas išgelbsti daugelio 
karių gyvybes, jo įliejimas 
pagreitina išsveikimą. Krau
jo aukojimo niekada nebus 
perdaug.

Ona: — Turėk savyje di
dį suraminimą, kad jis nėra 
tokis žioplys, kaip išrodo.

Daug triukšmo
Persigandęs žydelis įbėga 

policijos raštinėn rėkauda
mas:

— U vai, razbaininkai tris 
žmones užmušė!

— Kas, kur ir kokius tris 
žmones ?

— Mane ir dar du, Joselį ir 
Abromą. Jie netrukus čia pri
bus.

4,000,000 bedarbių

KARALIUI 21 METAI

Londonas — Jugoslavijos 
karalius Petras rugsėjo 6 d. 
susilaukė 21 metų amžiaus. 
Neseniai jis vedė vieną grai
kų kunigaikštytę.

Washington. — Karo Dar
bo Pajėgų Komisija pranešė, 
kad apie 4 milijonai darbi
ninkų neteks darbo, kai tik 
baigsis karas prieš Vokieti
ją. Tačiau yra tikros vilties, 
kad jie visi galės gauti dar-

Prieteliai
Ūkininkas be pasigailėjimo 

muša besispardantį asilą.
— Liaukis, žmogau, turėk 

žmoniškumo, — įsikišo pra
eivis.

— Įdomu, kaip asilai vieni 
kitus užstoja, — piktai atsa
kė ūkininkas.

Pranas Bekampis

bo už 3 ar 4 mėnesių civili
nėje gamyboje.
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(Tęsinys)
uos kambarys buvo netoliese nuo manęs, 
įputį nugąsdinta.
ęgina, ką darai?
tatai, šoku!
tano Dieve, kokia tu vaikas!
tieloji, jei žmonijai nestigtų proto, ji dieną

ir ji

nak-

Pra-fa, Regina, dabar šalta, tu dar susirgsi.
! gulkis.
jalvį paleidau į kertę ir įlindau į migį. Blanka 
b lovos pakojy ir išdrožė prakalbą. Ji stengėsi 
■odyti, kad visuose gyvenimo darbuose ramu
ma didelis daiktas, kad viską reikia daryti savo 
r savo vietoj, kad pagaliau priegalvis, kaip jai 
pėsąs labai malonus šokėjas ir...
lia aš tau pritariu! — ūmai ją nutraukiau. — 
ir malonūs šokėjai būva tik iš mėsos ir kaulų, 
bočiai, pavyzdžiui, su šviesiais ūsais! Nedideli 
[kurie šokant tau glosto veidą. A, tai tikrai svai-

— Pagaliau, seserėčia, patikėk, kad rimtai kalbė
jau. Eik ir apsigalvok.

Pamačiau, kad tuo tarpu nėra ko juokauti su šiuo 
pavojingu įspėjimu. Todėl užsidariau savo kambary 
ir čia pramurksojau dvidešimt aštuonias su puse mi
nučių — tokį laiko galą, per kurį pajutau savo širdy 
įsišaknijant pagirtiną norą susipažinti su pusiausvyra.

xin
Netrukus sužinojau, kad priežodžiai kartais nepa

teisina tos išminties, kuria jie naudojasi, kad tam tik
rais atvejais norėti lygu galėti ir kad su trupučiu ge
ros valios galėčiau įvykdyti dėdės patarimus. Nenoriu 
tuo pasakyti, kad nedariau daugiau nesąmonių, o, ne! 
Tokių dalykų dar dažnokai pasitaikydavo, bet aš įpra
tau atitokti ir būti šiek tiek ramesnė.

Be to, dėdė mane barė, kaip pats sakė, tik dėl atei
ties, nes buvau tokioj aplinkoj, kur į mano veiksmus ir 
žodžius buvo žiūrima labai atlaidžiai. Maloni, manda
gi, pilna grakščių tradicijų aplinka, kurioje, be abejo, 
turėjau nemažai giminių.

Mano vardo, gražumo, kraičio dėka man buvo at
leista daug nuodėmių prieš mandagumą. Buvau išpai
kintas vaikas, našlių, kurios mielai pasakojo anekdo
tus apie mano senelius, senelių tėvus ir kai kuriuos 
protėvius, kurių darbai ir žygiai turėjo būti įžymūs, 
kad šitos malonios markizės taip gyvai apie juos kal
bėjo. Patenkinta susekiau, kad sentėviai gyvenime šio 
to verti ir savo dulkėtu skydu pridengia jaunų, girioj 
augusių įpėdinių išsišokimus ir kaprizus.

Buvau išpaikintas vaikas busimųjų vyrų, kurie žiū
rėdavo, kaip mano dailiose akyse spindi mano kraitis; 
išpaikintas vaikas šokėjų, kuriuos linksmino mano ko
ketavimas, ir tyliai, labai tyliai prisipažįstu, kad man 
buvo didžiausias džiaugsmas kankinti širdis ir kai ku
rias galvas sukioti, kaip vėjo rodykles.

Koketavimo jausmas turėjo būti man įgimtas, nes 
po dviejų trijų vakarų žinojau visas jo smulkmenas, 
atspalvius ir gudrybes.

Norėčiau būti pamokslininkas tik tam, kad savo 
klausytojams galėčiau skelbti koketavimą, ir neduo
čiau išrišimo, neturintiems tiek nuovokos ir hesigrie- 
biantiems šios žavinčios pramogos. Gal neilgai išbūčiau 
Bažnyčios prieglobsty, bet toj trumpoj karjeroj, ti-

— Regina, malonėk atsistoti ir parodyk daugiau 
pagarbos.

— Bet dėde, — tariau ir nustebus atsimerkiau, — 
visai nenorėjau jūs įžeisti, tik susitelkiau, kad geriau 
girdėčiau.

— Seserėčia, tu mane iš galvos išvarysi!
— Galimas daiktas, dėde, — ramiai atsakiau. — 

Klebonas daug sykių man kalbėjo, kad aš jį nukan
kinsianti.

— Taip, tu manai, kad mane griebs velnias dėl ma
žos, neišauklėtos mergaitės?

— Pirmiausia, dėde, tikiuosi, kad velnias jūs nieka
dos negriebs, nors tas padaras jums ir patinka. Paga
liau man būtų labai skaudu jūs netekti, nes iš visos 
širdies jus myliu.

— Hum!.. Nemaža laimė. Dabai' malonėsi pasakyti, 
kodėl po mano pamokymų ir patarimų šiąnakt taip 
netinkamai elgeisi?

— Įvardykit kaltinimus, dėde.
— Ilgai užtruktų, nes viską darei blogai ir atrodei, 

kaip ištrūkęs arklys. Tarp kitų kvailysčių, kai pama
tei poną Konpratą, jį pavadinai Paulium; buvau netoli 
tavęs ir mačiau, kad tavo šokėjas labai nustebo.

— Manau, kad jis galėjo taip padaryti, nes atrodė 
kaip žąsis. -

— Regina, aš nesu žąsis ir sakau, kad pasielgei ne
tinkamai.

— Bet dėde, jis — mūsų giminaitis, mes jį beveik 
kasdie matom. Mudvi su Blanka visados vadinam jį 
Paulium, kai apie jį kalbamės arba net kai į jį patį 
kreipiamės.

— Taip esti savėje, bet ne išėjus į žmones, kur ne 
kiekvienas žino giminystę ir asmenų santykius.

—Taigi savėje reikia elgtis vienaip, o žmonėse ki
taip?

— Seserėčia, stengiuosi tai įkalti tau į galvą.
— Veidmainiavimas — nei daugiau nei mažiau, ne

noriu! Pagaliau, rodos, būsi penkiems ar šešiems vai
kinams sakiusi, kad jie labai dailūs?

— Tikra teisybė! — sušukau, pagauta simpatijos 
savo šokėjams. — Toki žavūs, toki mandagūs, toki 
paslaugūs! Pagaliau aš sumaišiau savo pažadus ir bi
jojau, ar jie nesupyko.

— Tuo tarpu mane nemažai pykdai. Regina. Štai 
jau beveik septynios savaites aš su Blanka bandom tau 
įkalti į galvą, kad geras skonis reikalauja valdyti sa
vo įgeidžius ir jausmų pareiškimą; tu gi nepraleidi 
progos neiškrėtus nesąmonės. Tu turi sąmojaus, esi 
koketė, mano nelaimei, turi dešimt sykių perdaug dai
lų veidą ir...

— Puiku! — patenkinta sutrukdžiau jį. — Štai kaip 
mėgstu jūsų pamokslus!

— Regina, netrukdyk manęs, aš rimtai kalbu.
— Na, dėde, pagalvokim. Pirmą sykį mane pamatę 

sakėt: tu velniškai daili!
— Ir kas, seserėčia?
— Ir štai, dėde, patys matot, kad nevisados paslėpsi 

pirmutinį įspūdį.
— Galimas daiktas, bet reikia mėginti, o ypač klau

syk manęs. Nors esi labai jauna ir nedidelė, bet atro
dai kaip moteris. Pasistenk įsigyti jos orumą.

— Orumą! — tariau nustebus. — Kas iš jo?
— Kaip... kas iš jo?
— Dėde, aš nesuprantu — jūs mane mokot orumo, 

kai jo taip trūksta vyriausybei.
— Koks čia sąryšis... Ką vėl prasimanei?
—Bet dėde, jūs tvirtinat, kad vyriausybė nieko ne

veikia, tik tenisą žaidžia. Atvirai kalbant, tokiai val
džiai trūksta orumo. Kodėl paprasti žmoneliai turėtų 
būti rimtesni už ministerius ir senatorius?

Dėdė pasileido juoktis.
— Regina, sunku tave išbarti, tu iš rankų išslysti, 

kaip ungurys. Vis dėlto aš tau sakau, kad neisi dau
giau į svečius, jei manęs neklausysi.

— O, dėde! Jūs nepadarysit panašaus dalyko. Nusi- 
pelnytumėt inkvizicijos kančias!

— Manęs nekankins, kadangi inkvizicija panaikin
ta, bet tu manęs klausysi, būk tikra. Nenoriu, kad ma
no seserėčia įsigytų papročius ir elgimąsi, pakęstinus 
jos amžiuj, bet vėliau jie paverstų ją... hum!

—Kuo, dėde?
Ponui Pavoliui užėjo smarkus kosulys.
— Hūm!.. krūmuos augusią ax' netoli to bėgusia mo

terim.
— Nebūtų baisiai kvailas toks įvertinimas. Krū

myne ii' krūmai labai panašūs!

užmigau ir nubudau tik dieną, trečią valandą, 
apsirengiau, mane pasišaukė ponas Pavolis. Tuo- 
Ėdskubinau į šitą kvietimą mąstydama, kad de- 
Jvoj gimė koks pamokslėlis. Iš jo iškilmingos 
os pastebėjau, kad mano spėliojimas buvo tei- 
į Kadangi patogumą mėgau ir pei' pamokslus, 
į kitose gyvenimo aplinkybėse, pasitraukiau fo- 
toatogiai išsitiesiau jame. Rankas sunėriau ant 

- > Jr užsimerkiau labai susitelkusi.
U.r tejo dvi sekundės. Nieko negirdžiu. Ir sakau: 
ri®88 dėde, gal pradėsit!

kausKj
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• sukelia Rusija dėl 
i Vokietija. Brazilijos 
simpatijas rusų liau- tingi



Rugsėjo-September 15,19'

Philadelphijos Žinios
ATSIMENA LIETUVĄ SVARBUS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 12 dieną Lietuvių

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
UŽ TĖVĄ IR SŪNŲ

MIRĖ KAREIVIS MOTINOS SUKRUTO

MIRĖ
SPONDENTĮ

Rugsėjo 16 d. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje į- 
vyksta iškilmingos pamal
dos — trejos Šv. Mišios už 
a. a. Tomą ir Kazimierą Sta- 
niukynus, 143 Sigel St.

Tėvas mirė gegužės 24 d., 
kai jo sūnus žuvo kariuome
nėj. Pamaldas užprašė našlė 
ponia Staniukynienė. Į pa
maldas susirinks visi jų gi
minės ir artimieji.

Tai gražus paprotys atsi
minti savo artimuosius. Pa
rapijoj vis daugiau ir dau
giau atsimena savo miru
siuosius ir meldžiasi už juos 
susirinkę Dievo namuose.

Karys Julijonas Jekelis, 
3250 Tilton gatvė, atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Velionis iš
kilmingai palaidotas rugsėjo 
12 d. iš šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios. Jis buvo tik 23 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdę tė
veliai ir giminės.

Laidojo J. Kavaliauskas. 
Ilsėkis ramybėj.

METINĖS PAMALDOS

SUTINKA KARIUS

Pietinėj Philadelphijoj su
grįžtančius karius iš užjūrio 
ar iš fronto sutinka labai iš
kilmingai ir puošniai. Šiomis 
dienomis Sears ir Wharton 
St. buvo pasipuošusios vėlia
vomis ir plakatais, kai laukė 
sugrįžtančių iš jų bloko ilgai 
karaviusių karių. Visų namų 
languose matei „V”. Tai pa
siruošimas pilnai pergalei 
minėti.

Rugsėjo 18 dieną suėjo 
metai, kai atsiskyrė iš gyvų
jų tarpo a. a. Adolfas Viš- 
niauskas, 1915 E. Moyamen- 
sing Avė.

Metinės pamaldos — Šv. 
Mišios su egzekvijomis bus 
atlaikytos rugsėjo 18 dieną. 
Jos užprašytos našlės p. Vyš
niauskienės.

JAUNA MIRĖ

Morta Kripaitytė, 23 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo 4 die
ną. Ji gyveno 1302 N. Cimack 
St. Palaidota iš šv. Malachi- 
jo bažnyčios rugsėjo 11 d. Šv. 
Grabo kapinėse. Laidojo Jo
nas Daunis.

Ilsėkis ramybėj.

Prasidėjus mokslo me
tams, šv. Kazimiero parapi
joj gražiai veikianti Motinų 
Draugija pradėjo gyviau 
veikti po vasaros karščių ir 
atostogų. Savo susirinkime 
rugsėjo 5 d. priėmė metinį 
veikimo planą ir nutarė ar
timiausioj ateityj surengti 
kokią nors pramogą, kad pa
darytų pajamų savo organi
zacijos reikalams ir vaiku
čių globai.

Šiemet, kaip ir kitais me
tais, jos pasiryžusios rengti 
vaikučiams bendrus pusry
čius pirmųjų penktadienių 
proga ar šiaip, kai vaikučiai 
eina bendros Šv. Komunijos. 
Pagirtina, kad draugystės 
susirinkimus motinos pradė
jo uoliai lankyti ir prisidėti 
prie bendro darbo. Juk tik 
visos veikdamos galės ir ką 
nors geriau nuveikti. Moti
nos savo susirinkimus daro 
kas mėnesį ir reikale daž
niau.

Pirmininkauja Viktoria 
Sutkienė.

Dauguma Philadelphijie-
čių vis dar atsimena Lietuvą muzikalinėj salėj įvyko svar- 
ir kenčiančius lietuvius. Kai 
buvo prašyta aukų Lietuvos 
gelbėjimo darbui varyti, tai 
karts nuo karto vienas kitas 
atsiunčia net stambesnes au
kas, kad paremtų taip svar
bų Lietuvos vadavimo darbą.

P. Rozalija Grubliauskaitė, 
1307 E. Moyamensing Avė., 
vėl paaukojo $10.00 Lietuvos 
reikalams. Garbė tai nuolati
nei aukotojai. Kiti siunčia 
smulkesnes aukas. Gražu, 
kad nepamiršta savo gimto
sios žemės ir savo mielų lie
tuvių.

bus Lietuvių Raud. Kryžiaus 
ir Karo Pergalės Komiteto ir 
delegatų susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo daug at
stovų iš visų draugijų. Susi
rinkimo platesnis aprašymas 
bus vėliau.

NAUJAGIMIS

Tadas Paulikas 70 metų 
amžiaus, palaidotas iš Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios, 
Camden, N. J., rugsėjo 13 d.

Velionis gyveno 1096 Boat 
St., Camden. N. J. Paliko nu
liūdusią žmoną. Laidojo J. 
Kavaliauskas.

Tegul ilsisi ramybėj mūsų 
mirusieji.

UŽSIMUŠĖ KARYS

Rugsėjo 7 dieną, anksti ry
tą, prie 56 ir Walnut gatvių 
užsimušė karys James Duf
fy, 28. Jo automobilis susi
daužė su sunkvežimiu.

Jis tik buvo parvykęs pir
mųjų savo atostogų ir taip 
nelaimingai žuvo savo mies
te.

Julijonas ir Pranciška 
Dushkewich rugpiūčio 10 
dieną susilaukė sveiko ir 
linksmo sūnaus, kuris rugsė
jo 9 dieną pakrikštytas Ro- 
bertuku. Kūdikio tėvas yra 
laivyne.

Krikšto tėvai buvo Rober
tas Covert ir Anna Chesnut. 
Kūdikio motina yra lietuvai
tė (Pranciška Kaupaitė, 2851 
Cantrel St.)

Ji ištekėjo už jūrininko iš 
savo kaimynystės, ar tik 
slavokiškos kilmės.

RADIJO PROGRAMA
AIŠKIAI GIRDIMA

ne

MARINĖ IŠTEKĖJO

MIESTO ĮŽYMYBES

Klausykitės Lietuviškos Radijo

Užsukite savo radijus 1340 klc. — Trečiadieniais 7- 
7:30 vai. vak., o šeštadieniais 8-9 vai. vakare.

Dabar WTEL radijo stotis yra daug galingesnė, 250 
vatų stiprumo ir aiškiai girdima Philadelphijoj ir visoj 
apylinkėj.

Visi skelbimai, sveikinimai, pranešimai ir kita /domi 
ir svarbi programa girdėti plačioj apylinkėj. Per šią ra
dijo programą galite klausytis gražiausios lietuviškos mu
zikos, gerų kalbėtojų ir daug įvairenybių.

Lietuvių Radijo Programos Vedėjas

Antanas Dzikas

..DAKTARAS MOKYKLOJ
Įdomu buvo stebėti, kaip 

daktaras sujudino visus jau
niausius mokinius. Eilėmis 
sustoję jie laukė, kol dakta
ras pažiūrės jų sveikatos, 
vieni laikė savo rankas, kad 
patikrintų, kiti rodė savo a- 
kis. Visi pirmamečiai labai 
stebėjosi daktaru, kad jis 
taip greit supranta, kas svei
kas, kas nelabai sveikas.

Visi laimingai praėjo pir
mą tikrinimą ir dabar jau 
laukia, kuomet daktaras vėl 
ateis ir visus vėl smulkiai 
patikrins.

GELBĖTI LIGONEI 
AUKOJO KRAUJO

Rugsėjo 10 d. šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje su
situokė marinė Rita Mozū
raitė, 1419 S. 2nd St. su kariu 
Emanueliu Sacco, Boston, 
Mass. Jaunoji susituokė per 
sumą. Sutuoktuvių apeigas 
atliko jos giminaitis kun. St. 
Lukšys, šv. Jurgio parapijos 
vikaras.

Bažnyčioj ir vaišėse daly
vavo daug jų draugų ir pa
žįstamų iš Philadelphijos ir 
iš visos apylinkės. Rita yra 
vienintelė US marinė iš vi
sos Šv. Kazimiero parapijos. 
Linkime laimingo šeimyninio 
gyvenimo.

Nuolati- 
progra- 
lietuvių 
Bankas,

Franklino kapas
Kas į Philadelphija paten

ka, tai nepamiršta bent pro 
šalį eidamas pažvelgti į 
Franklino kapą. Jis yra pie
tinėj Philadelphijoj, Christ 
Church šventoriuj, prie 5 ir 
Arch gatvių kampo. Jo ka
pas yra pažymėtas tik pap
rastu gulsčiu akmeniu su už
rašu: „Benjamin and Debo
rah Franklin”.

Bet jo vardą ir šiandien 
visi dažnai kartoja ir visi ge
rai žino. Nemaža kitokių pa
minklų — įstaigų, mokyklų, 
muziejų Philadelphijoj ir vi
same krašte yra to garsiojo 
vyro vardu. Toj pačioj vie
toj yra palaidota ir dar keli 
garsūs vyrai: Peyton Ran
dolph, Francis Hopkinson, 
Richard Dale, Gen. J. Mor
gan, Gen. James Irvine 
kiti.

Metodistų šventove.
Philadelphijoj prie 4

Race gatvių yra metodistų 
labiausiai branginama šven
tovė — Senoji šv. Jurgio 
bažnyčia. Ji pastatyta 1763 
m. vokiečių metodistams, ši 
bažnyčia atsimena net britų 
okupaciją. Ji buvo naudoja
ma kaip raitelių — kavaleri
jos mokykla, ši bažnyčia yra 
prieš pat didįjį Deleware til
tą, kurį statant ir tą bažny
čią norėjo sugriauti. Bet, pa
sipriešinus visos Amerikos 
metodistams, bažnyčia pa
likta.

Šv. Juozapo Bažnyčia
Visiems gerai žinoma šv. 

Juozapo tėvų jėzuitų bažny
čia, kuri randasi labai siau
roj Willing’s Alley, prie Ket- 
vitos gatvės. Ji yra pati įdo
miausia iš senųjų katalikiš
kų bažnyčių Philadelphijoj. 
Jos pradžia laikoma 1732 
m., kai buvo pastatyta tik

ir

ir

VYČIO LAIŠKAS

Ma-

|
■imu

3619 E. Thompson St. Philadelphia, Pa.

MUKI
T«L REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai , 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

K. Šaulienė, 331 Wharton 
St. sunkiai serga Mt. S. ligo
ninėj. Jos pažįstami ir prie- 
teliai gelbsti suteikdami 
kraujo, kad galėtų sustiprin
ti jos sveikatą.

Šiomis dienomis davė 
kraujo E. Sideravičiūtė, M. 
Šeperauskaitė, kun. V. Vė- 
žis, A. Burbai ir dar keli ki
ti. Tai gražus gailestingumo 
ir užuojautos ženklas gelbėti 
savuosius.

Naujas karys Pranas 
žeika jau suspėjo parašyti 
pirmą savo laišką vyčiams iš 
New Cumberland, Pa. Jo pir
masis laiškas tikrai nepap
rastai rašytas, parašytas 
tamsoj. Tačiau jis parašė, 
nežiūrint, kad tokiose sąly
gose turėjo rašyti.

Jis skubėjo pranešti savo 
draugams vyčiams, kad jis 
jau karys ir kareiviškai pra
deda gyventi. Gražu, kad ne
pamiršta savo draugų.

WTEL stoties perduodama 
lietuviška radijo programa 
labai aiškiai ir gražiai gir
dėti visur, mat ji jau sustip
rinta.

Dabar Antano Dziko vado
vaujama programa bus klau
soma Philadelphijoj ir apy
linkėj labai aiškiai, 
nius skelbimus toj 
moj turi žymiausi 
biznieriai: Lietuvių
didžiausia mėsos parduotu
vė, graboriai ir daug kitų 
profesonalų ir biznierių. Tas 
parodo, kad ši radijo progra
ma yra visų uoliai klausoma. 
Paskutiniu laiku radijo ve
dėjas Antanas Dzikas įsigijo 
daug naujų ir gražių plokšte
lių, kuriomis linksmina savo 
radijo klausytojus.

Jei kam teko matyti, tai 
žino, kad šis Radijo Dėdė tu
ri didžiausią plokštelių rin
kinį — kelius tūkstančius. 
Visos sudėtos meniškuose 
kataloguose, lengvai paren
kamos pagal reikalą. Tai tik
rai turi didelį turtą. Kai ku
rios plokštelės tik pas jį ran
damos ir labai brangios.

IEŠKO DARBININKIŲ

TURĖJO OPERACIJĄ

Antanas Židelis, 2840 Win
ton St. serga ligoninėj, kur 
jam laimingai padaryta ope
racija ir tikisi neužilgo pa
sveikti.

Continental Dieteling
Corp, ieško mergaičių nuo 18 
metų darbui. Darbas būtų 
nuolatinis ir su geru atlygi
nimu. Gera proga mergai
tėms gauti tą darbą.

Paprašyti darbo jų rašti
nėse: 1833 35 Mifflin St., 
1325 W. Girard Ave. Pasi
naudokite proga.

kiuosi, laimėčiau keletą pasekėjų. Man gaila žmonių, 
kurie tariasi viską žiną; o pamiršta švelniausius, le
piausius malonumus. Mano akimis žiūrint, jų gyveni
mas nė sudilusio grašio nevertas.

Kai aš vietoj nenustygdavau ir keldavau revoliuci
jas širdyse, tuo tarpu Blanka, daili ir išdidi, vaikšti
nėdavo, pergerai numanydama savo gražumą, kad tu
rėtų stengtis, perdaug rimta, kad nusileistų ligi tokio 
triukšmo ir klastų, džiuginusių mane.

Vis dėlto, nurimus pirmam užsidegimui, greit ėmiau 
galvoti, kad ponui Konpratui reikia begalės laiko mane 
įsimylėti. Jis mane regėjo iš visų pusių, daugiau ir ma
žiau išsipuošusią, koketę, rimtą, kartais, turiu prisi
pažinti, kad retai, liūdną ir, nežiūrint šito mano išvaiz
dos įvairumo, kuris prie manęs neprileido vienodumo, 
jis ne tik kad neprisipažino, — į mane žiūrėjo lyg į ko
kį vaiką. Mane ėmė didžiai bauginti klebono žodžiai: 
„Susiprask, kad jis tave palaikė maža, nereikšminga 
mergaite.”

Nepaisant koketavimo, malonumų, daugelio pramo
gų, mąno meilė nė valandėlės neužgeso. Be abejo, dėl 
judraus gyvenimo negalėjau nuolat apie tai mąstyti, 
ir kaip tik tai paaiškina mano apakimą; bet man nie
kados nekilo minties, kad rasiu puikesnių vyrų už 
Paulių Konpratą.

Tačiau daugelis man aplink kulnis besisukančių ka
valierių tikrai buvo panašūs į Valterio Skoto tipus, 
kuriais tiek gėrėjausi. Nekartą klausdavaus pati sa
vęs, kodėl mano storas, linksmo veido, toks ėdrus did
vyris galėjo taip nuostabiai mane sujaudinti, kai mano 
dvasią valdė įsivaizduotieji asmens, visai į jį nepana
šūs. Štai psichologinis klausimas, kurį perduodu filo
sofams apsvarstyti, nes pati neturiu laiko; aš tik nu
rodau faktą, nusilenkiu filosofijai ir einu sau.

Spalių 25 d. turėjom paskutinį vakarą rūmuose ne
toli Pavolių. Apsivilkau šviesiai mėlyną suknelę su 
dviem ar trimis kutais, įsegtais į mano juodus plaukus, 
kurie man gulė ant ausų krašto. Buvau nepaprastai 
daili ir tą vakarą turėjau pasiutusį pasisekimą. Tokį 
rimtą pasisekimą, kad kitą savaitę dede gavo penkis 
prašymus mane vesti. Bet aš buvau nerami, karščia- 
vaus, kankinaus; ir, priešingai savo įpratimui, visai 
nesidžiaugiau savo sukeltu entuzijazmu.

Nekantriai laukiau pono Konprato, nes norėjau pa
tyrinėti akimis, kurios jau pradėjo atsiverti. Paprastai 
jis atvykdavo labai vėlai su trimis ar keturiais apylin
kės dabitomis. Šie ponaičiai jau nuo pat jaunumės bu
vo persisotinę, jiems atrodė labai alsu, sunku ir skaudu 
šokti su dailiomis moterimis, ir jie keletą kartų apsi
sukdavo nuobodžiaudami, tingūs ir pusėtinai įžūlūs, 
išskyrus Paulių Konpratą, kuris buvo perdaug šaunus, 
perdaug natūralūs, kad nešoktų patenkintas, kiek lei
do aplinkybės. Vis dėlto turiu pasisakyti, kad mano 
linksmumas išblaškydavo anų nelaimingų patirties au
kų nuobodulį, kaip saulutė išsklaido lengvus rūkus. 
Sugebėdavau juos išjudinti, pradžiuginti, pasiduoti vi
sokiems mano prasimanymams, kad dėdė sakydavo: 
„Ji velnių priėdus!”

Su pykčiu pastebėjau, kad Paulius dažnai šoko su 
Blanka, o mane kvietė retai, be didelio noro. Aš dvi
gubai tiek koketavau, kad tik atkreipčiau jo dėmesį. 
Bet kas jam! Jo galva, jo širdis buvo kažkur nuo ma
nęs, ir aš nulindau į toliausią kampą, griežtai atsisa
kiusi šokti.

Kiek laiko slėpiausi po uždangomis, skyrusiomis di
dįjį salioną nuo kambario, kur sėdėjo nemažai moterų, 
kai nugirdau kalbantis dvi garbingas našles, kurias 
buvau patraukusi į save.

— Šį vakarą Regina — žavinti. Kaip visados, ji turi 
didžiausią pasisekimą.

— Tačiau Pavolių Blanka dailesnė!
— Taip, bet ji netokia viliojanti. Tai išdidi karalienė, 

o panelė Lavai — puiki pasakų karalaitė.
— Taip, karalaitė. Ji yra kilminga, ir kitoms netik

tų, kas ją žavi.
— Sako, kad jos giminaitės vestuvės su ponu Kon- 

pratu sutartos.
— Girdėjau kalbant.
Kurį laiką mano akyse orkestras, našlės, šokikai iš

darinėjo neregėtus šokius, ir įsikibau į uždangą, po 
kurią buvau palindusi, kad neparpulčiau.

Atsigavusiai iš negalės žėrintis salionas man atrodė 
gedulu aptrauktas. Labai nustebinau Junoną prašyda
ma tuojau išvykti, nelaukiant kotiliono.

Grįždama į Pavolius kalbėjau; „Tai neteisybė, tik
rai žinau, kad neteisybė! Kam tiek nerimauti!”

medinė koplyčia, kelius sy 
kius didinta ir atnaujinti — 
Pagaliau 1837 m. pastatyt l(jn, N. J. 
dabartinė šv. Juozapo bai 
nyčia.

Dabar prie tos bažnyčio 
jau yra dideli vienuolyno m [ lanke, — Guam 
mai su gražiomis dekorac 
jomis viduj, šią bažnyčią į 
tėvus jėzuitus gerai pažįst įfoelienė, brolis 
visi pietinės dalies philadd Deivis (taip pat 
phijiečiai lietuviai, kur į nors Pacifike), 
dažnai lanko jų bažnyčią : Jjaug giminių ir 
gauna kitus dvasinius pata 
navimus.

Švedų Bažnyčia
Prie Swanson St., netc 

Front St., randasi sena 
garsi švedų bažnytėlė, Glor 
Dei. Pirmieji švedai ten pr 
dėjo turėti savo pamaldi 
dar 1669 m. Bet dabartii 
bažnyčia pastatyta 1700. ITjįoiio kolegi

ja gyvi ir artimi 
Lai, siekimai ir 
Luo. Jo dvasia 
L čia gyvena taip 
1 sunku betikėti, 
lai jau praėjo nuo 
Uo lietuvio ir

Į-j apstatytas ka
li hd kun. J. Na- 
fe gyvųjų tarpe, 
-atėję, rugsėjo 4 

Pmapolio koply- 
kriedotos iškil- 
h mišios už kun. 
k. Mišias laikė

Šiandien ši bažnyčia 
episkopalų žinioj.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAM 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.1 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

.Tel. POPlar 4110

■ Charl es J. Roman’
; (Ramanauskas)
; LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS

; 1113 Mt. Vernon St.,
; Philadelphia, Pa. j
[Moderniška laidojimo ištaiga. D 
'dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pi 
[kelelvingiems suteikiama nakvynl 

Viskas nemokamai. Kreipldtžsį
i dieną ar naktį.
towvvwwAWWWWWW

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersej 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

'■'.WA'.W.’.V.'.V.'A'.'.'.V.'AW.W.V.V.V.VAV.'.V.1

į Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Bet nusirengiau verkdama, nes mąsčiau, kad mane 
užgulė didelė nelaimė.

Tačiau nieko nėra nepatvaresnio už šešiolikos metų 
padarėlį. Rytojaus dieną atgavau viltį ir tų poniučių 
šneką pavadinau nereikšmingais plepalais. Nuspren
džiau rūpestingai patyrinėti poną Konpratą ir buvau 
savo dvasioj nusiteikusi sulig mažiausiu ženklu jau 
praėjusiems ir nežymiems įvykiams suteikti kūną.

Tą pražūtingą dieną po pietų mes buvom salione. 
Komendantas su dėde žaidė šachmatais, Blanka skam
bino Beethoveno sonatą, o aš, išsitiesus fotely, prisi
merkus tyrinėjau pono Konprato elgesį ir veidą. At
sisėdęs prie pijanino, kiek už Junonos, klausėsi jis rim
tai, be paliovos į ją žiūrėdamas. Man atrodė, kad ta 
rimta išraiška jam netinka, ir galėjai ją pavadinti nuo
bodžia. Mano nuomonė dai' sutvirtėjo, kai pamačiau, 
kad jis visai nevietoj keletą kartų nežymiai nusižiovavo. 
Čia staiga atsiminiau savo pačios pasitenkinimą, kai 
jisai skambindavo. Supratau, kad mėgau ne melodijas, 
bet muzikantą, ir kad jis tą pat jautė. Galvoj jam Bee- 
thovenas! Bet jis buvo įsimylėjęs Blanką, ir nemalo
nūs dalykai jam patiko mylimoj motery.

Junona baigė baisiąją sonatą, ir Paulius tarė jai su 
dideliu džiaugsmu, kurio priežastį aš gerai žinojau:

— Koks puikus tasai Beethovenas! Giminaite, tobu
lai jį skambinat!

— Jūs žiovavot! — surikau, taip staigiai pašokda
ma ant kojų, kad šachmatų žaidikai piktai suniurnėjo.

— Regina, maniau, kad miegi!
— Ne, aš nemiegojau, ir sakau, kad Paulius žiova

vo, kai tu skambinai savo prakeiktą Beethoveną.
— Regina, kas tau yra? Tu blogam ūpe, kad kitiems 

priskiri savo pačios mintis.
— Taip, taip, mano pačios mintys suseke įdomių 

dalykų! — atsakiau drebančiu balsu.
— Regina, kas tau yra? Tu blogam ūpe, kad šiąnakt 

mažai miegojai.
— Junona, aš nesu blogam ūpe, bet nekenčiu veid

mainiavimo ir kartoju, — ligi pat mirties sakau ir sa
kysiu, kad Paulius žiovavo, ir dar žiovavo.

Tai išdrožus kaip sūkurys išbildėjau ir palikau nu
stebusius žmones salione.

atsi:

Užsidariau savo kambary, vaikščiojau skersai 
ilgai, keikiau savo apakimą ir kumštim smarkiai 
šiauši į galvą, kaip darydavo Perinė, painiavoj 
dūrus. Bet smūgiai į galvą, nors ir gali sugadinti 
genis, niekad neišgydė nelaimingos meilės, ir 
nusiminusi susmukau fotely, kuriam ilgai 
stypusi ir sielvartaudama.

Kaip visose panašiose aplinkybėse, dabar
žodžius ir smulkmenas, kurios, .kalbėjau sau, 
niai būtų turėjusios man akis atidaryti. Tarp 
kitų neaiškių jausmų many vyravo smarkus 
nubudus mano didelė ir sukiršinta puikybė mane 
vertė prisiekti, kad niekas neregės mano liūdesio, 
vau atvira ir tvirtai tikėjau, kad man bus 
slėpti savo jausmus, nors buvau pratusi juos 
žmonėms į akis.

Pergyvenau panašų įpykimą, kada ir ramiausią 
gų apima smarkus noras ką nusmaugti ar 
Ašaros negali nervų numalšinti, jiems reikia kaip 
išsiveržti, ir aš pagriebiau savo molinius vyrukus, 
raukymasis, šypsniai staiga man tapo šlykštūs ir 
ti. Bematant ėmiau juos laidyti pro langą, 
atšiaurų smagumą, kai išgirdau juos dūžtant 
alėjoj.

Vienas jų kaukštelėjo praeinančiam dedei į
gą pakaušį, kuris, laimei, buvo kepurėtas. Jam 
žygis atrodė laužąs visas etiketo taisykles, ir 
stipriai šaukdamas:

— Kokį velnią ten prasimanei, seserėčia?
— Laidau vyrukus pro langą, dėde, — atsakiau 

siartindama prie stiklo, nuo kurio buvau 
dar smarkiau mėčiau savo sviedinius.

— Tik ne mano galvą skaldyti!
— Labai atsiprašau, dėde, nemačiau jūs.
— Seserėčia, ar tik nepamišai staiga! Kodėl 

žai savo žaislus?
— Dėde, jie mane erzina; iš kantrybės veda, 

vina!... Tekit, jau viskas!
Švystelėjau penkis paskutinius drauge ir, 

dariusi langą, palikau poną Pavolį griaudėjantį 
seserėčias, jų prasimanymus ir netvarką alėjoj.

(Bus daugiau)
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dgeport, Conn
terikos Lietuvių Tary- 

smarkiau mėčiau savo sflj|ndgeporto skyrius ren- 
’ "deles prakalbas, kurios 

sekmadienį, rugsė- 
; d., šv. Jurgio parapi- 
alėje, 4 vai. po pietų, 
is pagarsėję Amerikoj 
ių kalbėtojai advokatas 
rgėla ir p. EI. Devienie- 
ttrie daug pasakys nau-

jo Lietuvos reikalais. Bus 
kalbama ir Lietuvos šelpimo 
reikalais, nes ateinantį mė
nesį turėsime rinkliavą, taip
gi ir drabužių rinkimo vajų, 
kuris bus lapkričio mėnesy.

Taipgi pranešame mūsų 
Tarybos skyriaus valdybos 
antrašus: pirm. A. Klimaitis, 
53 Henderson St.; rašt. A. 
Stanišauskas, 396 Warren 
St., Bridgeport, Conn. Kai 
kurios kolonijos, turėdamos 
reikalus su mūsų skyriumi, 
galite į juos kreiptis.

Ateinantį sekmadienį mū
sų parapijoj įvyksta 40 vai. 
atlaidai. Visi rengiasi ir lau
kia, nes bus daug svečių ku
nigų.

Parapijos metinis bazaras 
bus spalių m. 12, 14, 19 ir 21 
d. d. Visi pasirenkime iš ank
sto dalyvauti.

Atminkite visi choro va
karą lapkričio 26 d. Bus gra
žus vaidinimas ir koncertas. 
Tą vakarą niekas nieko ne
renkite, o visi dalyvaukite.

New Britain, Conn

BALF Skyrius
Rugsėjo 8 d. Lietuvių Vei

kimo Centras turėjo svarbų 
susirinkimą šv. Andriejaus 
par. salėje. Kleb. kun. M. A. 
Pankus nuoširdžiai atsiliepė 
į draugijų delegatus apie į- 
kūrimą Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo sky
riaus, kurį BALF sekretoria
tas įregistravo Fonde ir to
kiam skyriui paskyrė 11 nr.

Paskirtas duokles užsimo
kėjo per 20 delegatų, iš kurių 
išrinkta BALF 11-tojo sky
riaus sekanti valdyba: pirm. 
Antanas Mičiūnas, vicepirm. 
Ona Sintautienė, rašt. Stasė 
Milukienė, ižd. Frank Nar- 
cum.

Kitos valdybos vietos pa
liktos ne lietuvių kilmės a- 
merikiečiams.

Užduotis ir Darbas
Pirmoji BALF 11 skyriaus 

užduotis bus kuo daugiausia 
remti National War Fondo 
vajų, kuris įvyks spalių mė
nesį. Svarbu, kad lietuviai 
ko geriausiai pasirodytų šia
me National War Fund va
juje.

Uolaus darbo reikės aukoti 
BALF drapanų rinkimo va
jaus metu, kuris įvyks lap
kričio 5-19 d. Tokį vajų rems 
National War Fund ir Pre
sident’s War Relief Control 
Board, taip pat vajus bus ge
rai išgarsintas per visą šalį. 
Čia bus daug ir svarbaus dar
bo visiems skyrių darbuoto
jams.

Taigi, gražios kloties nau
jo BALF skyriaus visiems 
uoliems darbuotojams.

Samata

Paterson, N. J.
Rugsėjo 10 d. 

už Lietuvą buvo 
nių. Iškilmingos 
Kazimiero par. 
atnašautos 10:30

pamaldose 
daug žmo- 
mišios Šv. 
bažnyčioje 
vai.

L. Vyčių apskrities suva
žiavimas rugsėjo 10 d. čia 
gražiai praėjo.

— Rugsėjo 5 d. mirė Jo-
L. Vyčių kuopos susirinki

mas įvyko rugsėjo 11 d. Nu
tarta sudaryti bowling rate
lį. Kiekviename susirinkime 
bus lietuvių kalbos pamokos, 
nas Lamkus. Prieš pat mir
tį velionis lankėsi savo baž
nyčioje, priėmė Komuniją. 
Iškilmingai palaidotas rug
sėjo 9 d.

— Patersono lietuviai nuo
širdžiai rems Jokūbo Stuko 
radijo programą.

Degtukus per paštą siųsti 
galima tiktai, jeigu jie yra į- 
vynioti alumino popieryje, 
arba įsukti storai asbesto 
dulkėse.

SUGRĮŽO IŠ ITALIJOS

Praeitą savaitę iš Italijos 
sugrįžo T. Sgt. Juozas Mack, 
428 Church St., New Bri
tain, Conn., laimingai atlikęs 
penkiasdešim't bombardavi
mo misijų.

Kaip 15 A. A. F. Liberator 
Borbardment Group engi
neer — gunner, jis aplankė 
kai kurias Italijos dalis, Aus
triją, Rumuniją, Vengriją, 
Jugoslaviją, Prancūziją ir 
Vokietiją. Už dalyvavimą 
kovose apdovanotas Oro me
daliu ir trim „Oak Leaf Clus
ters”.

Nors jam teko pergyventi 
daug pavojingų valandų, bū
ti apšaudytu ir skristi lieps

Newtown, Pa.
Padėka

Seselės kazimierietės 30 L. 
D. komiteto ižd. kun. K. Ra
kauskui parašė tokį padėkos 
laišką:
„Brangus Tėveli,

„Giliu dėkingumu šiuomi 
pranešame gavusios Jūsų 
prisiųstą 30-tos Lietuvių Die
nos Lakewood Park, Pa., šių 
metų rugpiūčio 15 d. trečda
lį pelno čekiu $484.15.

„Šis pasirūpinimas šios 
mūsų Viloje akademijos ge
rove liudija Jūsų teisingą su
pratimą, jog mergaičių auk
lėjime yra daug ir didelių iš
laidų. Mus medžiaginiai rem
dami taip dosniai, šiam auk
lėjimo darbe priduodat mums 
didelės ir sveikos drąsos y- 
patingai šiais sunkiais lai
kais.

„Te Visagalis šimteriopai 
atpildo kiekvienam mūsų la
bui savo aukos dalimi prisi
dėjusiam.”

Amsterdam, N. Y.
Čia yra dvi didelės karpe- 

tų dirbtuvės — Mohawk Car
pet Mills ir Bigelow—San
ford Carpet Co. Prieš karą 
čia dirbta tik karpetus, o 
dabar audžia kariams blan- 
ketus ir kitus kariškus reik
menis. Per trumpą laiką dir
btuvės išaugo į naują indus- 
tiją. Tiesiog per naktį pasi
keičia! Nestebėtina, kad nie
kas pasaulyje negali atsilai
kyti prieš Amerikos galybę!

Abi dirbtuvės jau gavo 
armijos ir laivyno „E” 
ženklus. Tai duoda garbės ir 
lietuviams, nes dauguma 
Amsterdamo ir apylinkės lie
tuvių dirba tose dirbtuvėse. 
Lietuvis visuomet yra nuo
širdus darbininkas, nežiūrint 
kur ir ką jis dirba.

Neseniai Adomui Valiko- 
niui mašina nukirto dešinę 
ranką žemiau alkūnės. Dar 
gydomas. Nelabai seniai jis 
neteko vienos akies, .vėliau 
mirė jo žmona, o dabar vėl 
skaudi nelaimė.

Rugsėjo 2 d. Bigelow-San
ford dirbtuvėje W. Wisomirs- 
ki, taisydamas „loomą”, į- 
kliūvo į mašiną. Jam sumuš
ta galva, net kaulai trūko; 
jis mirė vietoje. Buvo lenkas, 
mėgo sportą, buvo populia
rus apylinkėje.

Rugsėjo 6 d. Karolis Pra- 
nys savo ūkyje rengėsi dėti

J Š. parapijoje. Pamokslus sa
kė Tėvas Gabrielius, pasijo- 
nistas.

nojančiam lėktuve, bet visuo
met į savo stovyklą sugrįž
davo nepaliestas.

— Pavojaus valandose mū
sų lūpos šnabždėjo karštus 
maldos žodžius, kuriuos Ge
rasis Dievas visuomet teikė
si išklausyti, — sako Juozas 
Mack (Maksimavičius).

Sugrįžęs pas savo tėvelius 
sveikas ir linksmas pralei
džia trijų savaičių atostogas, 
po kurių turi vykti į Lincoln, 
Nebraska.

Tegu Dievas ir toliau tave 
ir visą šiandien kariaujantį 
jaunimą laimina, kol tęsiasi 
šis žiaurus žemiškas praga
ras — karas.

Draugas

šieną aukštai daržinėje, pa
slydo ir krito žemėn. Mirti
nai susitrenkė. Sūnus ir duk
tė atbėgę į daržinę rado tėvą 
gulint be sąmonės. Buvo nu
vežtas į ligoninę, bet greit 
mirė.

Velionis buvo ramaus bū
do, ilgai dirbo savo ūkyje. 
Paliko žmoną, keturias duk- 
terias ir vieną sūnų.

R-s

Chicago, Ill.
Raudonasis Kryžius jau

čiasi laimingas, turėdamas 
energingą P. Daužvardienę, 
kaip savo bendradarbę. Ne
žiūrint susidariusių laiko ir 
keliavimo sunkumų, Lietuvos 
Konsulo Čikagoje žmona vi
sados randa laiko Raudonam 
Kryžiui.

Robertas Bartuška, gyv. 
Marquette parke, gavo 15 d. 
atostogų, kai užbaigė lakūno 
mokslą. Jis grįžta į Denison, 
Texas, kur bus aviacijos mo
kytojas.

Jaunosios kartos lietuvai
tė Lucija Minelgo ne tik gra
žiai darbuojasi lietuvių jau
nimo tarpe, bet karts nuo 
karto aukoja savo kraują 
Raudonam Kryžiui, kad pa
dėtų kariams karo laukuose.

Leit. Vincentas Zopelis, 
dantų gydytojas jūrininkų 
stovykloj, San Francisco, Ca- 
lifornijoj, gavo linksmą ži
nią, kad jo žmona pagimdė 
sūnelį šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Studentavimo dienomis jis 
turėjo savo lietuvišką orkes
trą ir dalyvaudavo įvairiuo
se lietuvių vakaruose. Jo 
žmona buvo teatro šokėja.

Julia Norkus yra Čikagos 
lietuviško darbo nepailstanti 
veikėja. Ji yra nuoširdi lie
tuvių organizatorė klubuose.

Biznierių Stanislovo ir Ju
lijos Pocių sūnus Benediktas 
yra korporalas U.S. marinų 
eilėse. Pacifiko karo laukuo
se jis dalyvavo svarbiuose 
mūšiuose.

Penki Ateitininkų draugo
vės nariai priklauso prie Kęs
tučio choro, šis choras yra 
pasižymėjęs savo lietuviško
mis dainomis per mūsų radi
jo programas ir lietuviškuo
se vakaruose. Jų dirigentė 
yra lietuvaitė Ona Metrickis.

Lietuviai gausiai lankė 
Šidlavos atlaidus Gimimo P. i

Skaitytoji! Laiškai

Leit. Mikas šmigelskis, 
karo kapelionas, gavo poil
sio po sunkių darbų mūsų 
karių eilėse. Vikrus Tėvų 
Marijonų kongregacijos na
rys yra kilęs iš Šv. Petro pa
rapijos Boston, Mass.

Vienas iš seniausių biznie
rių Čikagoj yra Jonas Eudei- 
kis, kurio sūnus Jonas jr., 
korporalas, kariuomenėje, o 
žentas dr. Lieut. Stanley Ja- 
kubs, U.S.N.

Jonas A. Stoškus

Baltimore, Md.
Lietuvių Diena

Sujudo, sukruto Marylan- 
do tautinės grupės. Rengia 
milžinišką įvairių tautų pa
rengimą, kuris prasidės spa
lių 8 ir baigsis 12. Bus dide
lės iškilmės ir bazaras. Pel
nas to skiriamas Garbės Są
rašui (Honor Scroll), kuris 
bus įrengtas Preston Gar
dens aikštėje. Garbės Sąraše 
bus vardai visų šios valsty
bės vyrų ir moterų, dalyva
vusių šiame kare.

Spalių 8 d. Fifth Regiment 
Armory prasidės ceremoni
jos. Tai bus Maryland© die
na. Lietuvių diena bus spalių 
10, toj pačioj Armory (ku
rioj bus ir visų kitų tautų 
parengimai). Dalyvaus Lie
tuvos pasiuntinys pulk. Povi
las Žadeikis. Programą duos 
Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai ir „Dainos” choras. Bus 
paroda Lietuvos audinių, ku
rie tilps Lietuviškoj Pirkioj, 
specialiai tam tikslui pasta
tytoj.

Šia proga bus išleista di
delė visų tautinių grupių 
programa. Joje bus visi pa
rengimo darbai ir kiekvienos 
dalyvaujančios tautos istori
jos bruožai.

Gubernatorius O’Conor ir 
Baltimorės mayoras McKel- 
din proklamacijomis pa
skelbs dienas nuo spalių 8 iki 
12 kaipo Jungtinių Tautų 
Tautinių Grupių Iškilmių ir 
Bazaro Savaitę ir pažymės 
dienas, kuriose kokių tautų 
parengimai įvyks.

Tam darbui yra sukurtas 
didelis komitetas iš visuome
nės veikėjų ir tautinių gru
pių atstovų. Lietuvių komi
tetui vadovauja kun. dr. Liu
das Mendelis ir Lietuvių 
Draugijų Tarybos pirminin
kas Antanas Miceika.

Jiems gelbsti didelis komi
tetas iš visų Baltimorės lie
tuvių draugijų ir organizaci
jų atstovų. Visi, be skirtumo 
pažiūrų, dirba šiame didelia
me darbe.

Jonas Kairys rūpinasi pa
statymu Lietuviškos Pirkios.

V. Višinskas vadovauja 
rinkime skelbimų į progra
mą.

Vyrai ir moters, seni ir 
jauni, visi dirba.

Visi yra raginami įsigyti 
bilietų šiam parengimui. Kai
na tik $1.00.

Tegul suaidi mūsų daina. 
Tegu išgirsta ją ir tie, kurie 
dar negirdėjo. Tegu mūsų 
darbai ir dainos padeda A- 
merikai ir Jungtinėms Tau
toms sėkmingai laimėti ka
rą, ir tegu pagelbsti išsilais
vinti mūsų tėvų žemei, Lie
tuvai !

Pub. Kom.

Ar mėgstam mokslą?
Nors yra skiltis „Viskas 

pas mus nauja”, bet štai vie
na žinutė, kad ir labai sena:

Rugpiūčio 4 d. laikraščiuo
se buvo paskelbta, kad New 
Yorko valstybė suteikė 370 
stipendijų mokytis ketveris 
metus kolegijose. Jos duotos 
High School graduantams. 
New Yorko miestui teko 310 
stipendijų. Iš pavardžių aiš
ku, kad bent 200 stipendijų 
atiteko žydų tautybės moks
leiviams.

Tad kas myli mokslą? Mes 
teoretiniai gal gerbiame 
mokslą, bet praktikoje? Iš 
310 mokinių rasi vieną kitą 
iš katalikų mokyklų, kurias 
lanko tūkstančiai mokinių.

Įdomu, kad komunistų va
do Browderio sūnus egzami
nuose pasiekė net 99.09% — 
už jį aukštesnį pažymį New 
Yorko valstybėje gavo tik 
vienas mokinys. Mes galime 
nesutikti su komunistų vadu, 
bet jo sūnus myli mokslą. O 
mūsų vaikai?

Pas mus tikrai bus viskas 
nauja, kada ir mes pradėsime 
taip mylėti mokslą, kaip žy
dai.

Mylėkime mokslą, siekime 
jo!

Žydų Pagalba 
Saviesiems
paskutinius penkeris 
žydai Amerikoje Eu- 
žydams pagelbėti su- 
82 milijonus dolerių.

Per 
metus 
ropos 
rinko 
Apie tai pranešė žydų labda
rybės organizacijų ir įstaigų 
vedėjai rabinas James G. 
Heller, William Rosenwald ir 
rabinas Jonah B. Wise.

47,530,900 dol. surinkta 
pagelbėti žydams visame pa
saulyje. Iš šių pinigų pagel
bėta 79,000 žydų (vyrų, mo
terų ir vaikų) pabėgti iš Eu
ropos į vakarų pasaulį ir į 
Palestiną. Komitetas dabar 
rūpinasi pagelbėti žydams 
atsikurti išlaisvintose terito
rijose, kaip Šiaurės Afrikoje, 
Italijoje ir Prancūzijoje.

Amerikos žydų pagelba, 
Palestina priėmė 55,000 žy
dų. Jie taip pat pagelbėjo, 
išleisdami 11,837,200 dol. 
per 5 metus „dideliam skai
čiui iš 215,000 žydų pabėgė
lių, kurie susirado prieglau
dą Amerikoje nuo nacių re
žimo pradžios.”

AUSTRAI ĮSPĖTI

Mylįs mokslą

Apie nenuoramas
Gerb. Redaktoriau,

Linkiu Jums ir visam Jū
sų štabui geriausio pasiseki
mo, ypač pasisekimo sutram
dyti tuos mūsų tautos nenuo
ramas, kurie, neatsižvelgda
mi į mūsų tautos kritingą pa
dėtį, drįsta tenkinti savo 
siaurą asmeninį nusistatymą 
kenkiant bendram mūsų išei
vijos darbui už Lietuvos lais
vę. Jų visoki kabliukai, lie
čiantys Šalpos Fondą ir A- 
merikos Lietuvių Tarybą, 
baisiai demoralizuoja mūsų 
visuomenę.

Juzė Dičkienė

Washington. — Valstybės 
sekretorius Hull rugsėjo 11 
d. viešai įspėjo austrus, kad 
jau baigiasi laikas parodyti 
savo pasiryžimą atgauti ne
priklausomybę.

Amerika, Anglija ir Rusija 
yra pasižadėjusios atsteigti 
nepriklausomą Austriją, ta
čiau patys austrai turį pa
rodyti, kad jie nori nepri
klausomybės ir kad jie jos 
verti.

Senatorius Langer pasiūlė 
sukelti 10,000,000 dol. fondą 
kovai prieš vaikų paralyžių.

Fondo vyriausia galva bū
tų J.A.V. generalis gydyto
jas ir Sister Kenny, kaipo 
narė.

PAIEŠKOMAS

Herman (Steve) Portius 
gyvenęs 1548 1st Ave., New 
York ir 510 Jesup Ave., 
Bronx, N. Y. Jis reikalingas 
ryšium su viena nuosavybe 
Lindene.

Kas žino apie šį asmenį, 
prašoma pranešti tokiu ad
resu:

Charles Crane 
917 Clinton St. 
Linden, N. J.

Spalių 1 d. bus atidaryta 
nauja lėktuvų linija tarp 
New Yorko ir Floridos.

ŽUVO 45 JAPONAI

Washington. — Pranešta, 
kad kautynėse prieš Ameri
kos priešus žuvo 45 kariai 
amerikiečiai japonai.

Daugumos žuvusių japonų 
šeimos yra Amerikos japonų 
stovyklose, kur japonai yra 
atskirti, kaip pavojingi ša
lies saugumui.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avėnue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tek EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsainuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas •

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street, 
Middle Village, L. L, 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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LIETUVOS VĖLIAVA RANDALL SALOJ
 *----------------------------

Rugsėjo 10 d. Randalls Is
land aikštėje buvo masinis 
susirinkimas persekiojimams 
pasmerkti. Rengė New Yorko 
„Journal-American”. Progra
mos vedėju buvo may oras La 
Guardia. Solistų tarpe buvo 
Metropolitan operos artistė 
Lily Pons.

Keli tūkstančiai žmonių 
pagerbė atsistojimu ir ploji
mu kenčiančių tautų vėlia
vas. Pagerbtųjų vėliavų eilė
je buvo ir Lietuvos trispalvė. 
Netoli Lietuvos vėliavos bu
vo ir jos šiaurės kaimynių, 
Latvijos ir Estijos, vėliavos. 
Vėliavas kenčiančių tautų 
vardais. iššaukė pats mayo- 
ras La Guardia.

Rengėjai į garbės komite
to narius buvo pakvietę Lie
tuvos gen. konsulą J. Budrį. 
Jis dalyvavo ir iškilmėse, 
garbės svečių tribūnoje. Ten 
buvo kun. N. Pakalnis ir adv. 
K. R. Jurgėla, informacijų 
centro direktorius.

KARO FONDO VAJUS

FEDERACIJOS PIKNIKAS

Rugsėjo 7 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko vietos drau
gijų pareigūnų ir veikėjų su
sirinkimas Tautinio Karo 
Fondo vajaus reikalais pasi
tarti. Susirinkimą šaukė N. 
Y. Lietuvių Tarybos valdy
ba; vedė Pr. Bajoras, sekre
torium buvo J. Valaitis. Kal
bėjo T. K. Fondo atstovai, 
kviesdami lietuvius sudaryti 
savo komitetą.

Išsamiai pakalbėjus ir iš
siaiškinus, visi susirinkimo 
dalyviai sutiko būti Tautinio 
Karo Fondo Vajaus Lietuvių 
Komiteto nariais. Komiteto 
valdybon išrinkti 12 asmenų, 
kurie pareigomis taip pasi
dalino: pirm. Dr. Aldona 
Šliupaitė, vicepirm. Pr. Ba
joras, J. Ginkus ir J. Tyslia- 
va, ižd. kun. K. E. Paulionis, 
fin. sekr. P. šlapikas, sekr. 
Ona Valaitienė, iždo globėjai 
Dr. M. J. Vinikas ir J. B. 
Laučka, valdybos nariai J. 
Valaitis, Eug. Karpiūtė ir 
adv. S. Briedis.

Rugsėjo 10 d. Klasčiaus 
parke ir salėje įvyko L. K. 
Federacijos New Yorko ap
skrities piknikas. Nors rude
niop piknikai ir neturi daug 
pasisekimo, bet į šį pikniką 
atsilankė apie 500 asmenų, 
daugiausia jaunimo.

Dalyvių tarpe buvo kun. 
N. Pakalnis, kun. J. Balkū- 
nas, kun. K. Paulionis, kun. 
J. Aleksiūnas, kun. P. Leke- 
šis, kun. A. Masaitis, kun. 
J. Sitavičius, adv. K. R. Jur- 
gėla, muz. J. Brundza, grab. 
S. Aromiskis ir kiti.

Iš toliau atvykusių svečių 
tarpe buvo Olga Mocejūnaitė 
iš Rochesterio, Bačėnas iš 
Kearny, P. M. Rusų šeima iš 
Port Washington ir kt.

Piknike uoliai dirbo Fede
racijos Apskrities valdyba ir 
nariai. Jie turėjo suruošę ir 
keletą laimėjimų, kurie padi
dino pikniko pajamas.

Šokiams grojo J. Avižonio 
orkestras.

Laimėjimų pintinę paruošė 
ir daugiausia jai aukojo J. 
Gražienė. Prisidėjo M. Bran- 
gaitienė ir M. Putinienė. 
Ženklelius pagamino St. Su- 
batienė. Daug pasidarbavo 
R. Pankevičienė, A. Tvaskie- 
nė, B. Adomaitienė, Z. Gu
daitienė, U. šarkauskienė. 
Vyrai ir uoliai dirbo.

APDOVANOTAS KARYS

Bernardas C. Krikštapo- 
nis, Private First Class, 
Prancūzijos fronte parodė 
didelės drąsos ir pasiaukoji
mo. Už savo drąsą ir kitus 
nuopelnus fronte neseniai jis 
apdovanotas Sidabrinės 
žvaigždės medaliu. Savo lai
mėtą medalį jis atsiuntė savo 
tėvams, Marijonai ir Justi
nui Krištaponiams, gyv. 
Brooklyne. Tai vienturtis 
Krištaponių sūnus. Jis yra 
giedojęs Angelų Karalienės 
par. chore.

BŪKIME SU VYČIAIS

Great Neck, N. Y.

ANGLŲ KALBOS 
KURSAI

New Yorko Miesto Kolegi
ja (College of the City of 
New York) turi specialius 
anglų kalbos kursus prasi
lavinusiems kitataučiams. 
Pamokos bus kolegijos rū
muose 17 Lexington Ave. 
(prie 23 St.), New Yorke.

Įsirašyti galima rugsėjo 
14 ir 15 kambaryje 1212 ±

Pašalpos skyrius
Rugsėjo 12 d. Kasmočiaus 

salėje įvyko Bendrojo Lietu
vai Šelpti Fondo skyriaus 
steigiamasis susirinkimas. 
Nors lietus pylė kaip iš ki
biro, bet Lietuvos draugų su
sirinko gražus būrys. Kalbė
jo Fondo vicepirm. kun. J. 
Balkūnas.

Įsteigtas skyrius. Valdy- 
bon išrinkti pirm. Al. Vasi
liauskas, vicepirm. J. Blažo- 
nis, sekr. Mar. Rusaitė, ižd. 
EI. Plakštienė, koresp. A. 
Petrauskienė. Drabužiams 
rinkti komisiją sudaro A. 
Petrauskienė, M. Rusienė, 
Ališauskienė, Lažaunikienė, 
Blažonienė, Straukus ir Kur
tinaitis.

Gražiausio pasisekimo 
šiam naujam skyriui!

L. Vyčių Seimo posėdžiai 
įvyks šeštadieny ir sekma
dieny, rugsėjo 23 ir 24 d. d., 
Lexington viešbuty, 48th 
Street ir Lexington Ave., 
New Yorke, New England 
kambary.

Kurie iš vietinių vyčių ir 
jų bendradarbių, prietelių ir 
draugų, norėtų dalyvauti 
šeštadieny delegatų pietuose 
ar sekmadieny vakarienėj, 
prašomi užsisakyti vietas iš 
anksto, nes viešbutis pri
rengs tik tiek vietų, kiek bus 
užrezervuota.

Bilietas į šeštadienio pie
tus (1 vai.) kaštuoja $2.00; 
į sekmadienio vakarienę (6 
vai.), $4.00 Pinigai ir užsa
kymai turi būti priduoti ne 
vėliau ateinančio ketvirta
dienio, rugsėjo 21 d. sekan
čiu adresu:

Miss Mary Augustinas 
58-37 Fresh Pond Road

Maspeth, N. Y.

25 METŲ SUKAKTIS

*

Brooklyn© vyskupijos cho
ras ieško vyrų choristų; taip 
pat kviečia jaunuolius, tu
rinčius norą ir balsą prisira
šyti.

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

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

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA"

Šiomis dienomis J. Vai- 
tulonis, pirmas čia lietuvis 
chiropraktas daktaras, minė
jo savo profesijos 25 metų 
sukaktį. Jo ofisas yra 307 
Grand St., Brooklyne.

Jubiliatas yra didelis lie
tuvių spaudos mėgėjas ir rė
mėjas. Kas tik pas jį atsi
lanko spaudos rėmimo reika
lu, tas gauna paramos. Jis 
pataria visiems remti lietu
vių spausdintą žodį, kurs at
lieka didelį darbą savo tau
tai.

Ilgiausių metų Dr. J. Vai- 
tuloniui.

Rep.

DINGO KARYS

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI į

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

Geras atlyginimas. Daug viršlaikio 
su padidintu atlyginimu. Patyrimas 
nereikalingas. Amžius—nuo 17 iki 50 
metŲ.

Serž. Alekas Vaitulonis 
gyv. 721 Valley St., Orange, 
N. J., skelbiamas dingusiu 
karo fronte Prancūzijoje. 
Apie tai pranešė motinai, 
Juozapinai Vaitulionienei, 
karo departamentas telegra
ma.

Dingęs jaunuolis buvo la
bai gabus prie techniškų dar
bų, puikiai smuiku grojo. 
Brooklynietis dr. Vaitulonis 
yra seržanto velionies tėvo 
brolis.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

AURORA
323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

Moterų S-gos 29 kuopa 
rugsėjo 17 d. 4 vai. popiet, 
Apreiškimo par. salėje, turės 
kauliukų žaidimų ir laimėji
mų vakarą. Bus gražių dova
nų ir skanių užkandžių. Bi
lietai po 50 c.

Tai pirmas po vasaros pa
rengimas. Visus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti.

Rengėjos

PRAŠOMI PADĖTI L. VYČIAMS
Lietuvos Vyčių organizacijos 31 seimas įvyksta 

New Yorke rugsėjo-Sept. 23 ir 24 d. d. Į seimą žada 
atvykti delegatų ir iš tolimų miestų. Kadangi dabar
tiniu laiku, labai sunku gauti kambarių viešbučiuo
se, tad šiuomi kreipiamės į geraširdžius lietuvius L. 
Vyčiams pagelbėti. Jeigu kas turėtų vietos ir ma
lonėtų priimti vieną ar du delegatus į savo namus 
seimo metu, prašomi pranešti:

L. VYČIŲ SEIMO KOMISIJAI, 
c-o Miss Stella Kaulius 

455 West 48 Street 
New York 19, N. Y. 

arba:
’’AMERIKA”

222 So. 9th St.
Brooklyn 11, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

|j veteranai. 
I nemirs, 
lįjlsas. 
išdėti. Ente

Offic

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Adv. K. R. Jurgėla, In
formacijų Centro direkto
rius, rugsėjo 24 d. kalbės 
Bridgeporto lietuvių susirin
kime.

• Antanas Tumasonis, 
pranciškonų klierikas šiemet 
studijuos Washingtone. Nu
važiuodamas buvo sustojęs 
pas savo tėvelius. Jo brolis 
Edvardas grįžo iš ligoninės 
tvirtai pasveikęs.

• Teresė Ražickaitė įstojo 
į pranciškiečių akademiją 
Pittsburghe.

• Virginia Mačiulytė, sun
kiai susirgusi svečiuose New 
Haven, gydoma New Haven 
Hospital.

• Jonas Valaitis nuo rug
sėjo 11 d. pradėjo dirbti Ben
dro Lietuvos Šalpos Fondo 
ofise.

• Serž. Walter J. Stanis iš 
Kearny, N. J., apdovanotas 
Bronzinės žvaigždės medaliu.

• Leit. Juozas Garšva kur 
nors Pacifiko fronte buvo 
lengvai sužeistas.

Maspetho Žinios

BALF Skyrius
Rugs. 10 d. parapijos sa

lėje sušauktas veikėjų susi
rinkimas sutvėrė Bendro 
Am. Liet. Pašalpos Fondo 
skyrių. Išrinkta valdyba: 
pirm. Povilas Kubilius, vice
pirm. Simonas Cerebiejus, 
sekr. Jozefą Zambrauskaitė, 
ižd. Julius Laurynaitis ir ko
resp. Kasparas Galčius. Dra
bužių komisijon išrinkti: 
pirm. Kivytienė, vicepirm. 
Pranas Petrulis, sekr. Ostei- 
kienė ir nariai — Juozas Ki- 
vyta, P. Kurienė ir Vilutienė. 
Penkiolika narių užsimokėjo 
nario 2 dolerių mokestį. Dau
giau ketina užsimokėti. Val
dyba pasiryžusi visus mas- 
pethiečius įrašyti.
Kviečiami Blissvillės lietu

viai
Pašalpos skyriaus organi

zavimui šaukiamas Blissvil
lės lietuvių susirinkimas 
Dambrausko salėje sekma
dienį, rugsėjo 17 d. 5 vai. p. 
p. Kviečiami atsilankyti visi 
lietuviai, kuriems rūpi šelp
ti nuo karo nukentėjusius 
lietuvius.
Ridgewoodo lietuvių dėme

siui
Rugs. 20 d. 8 vai. vakare 

Mockevičiaus salėje, 1 Ridge
wood Place, kviečiami Ridge
woodo lietuviai susirinkti ir 
sutverti Pašalpos skyrius. 
Bus paaiškinti Fc/hdo įstatai

ir drabužių vajaus eiga. 
Svarbu turėti miesto sekci
jose daug skyrių, kad galė
tume atlankyti kiekvieno lie
tuvio namus ir surinkti dra
bužius. Reikės padėti New 
Yorko lietuvių Karo Fondo 
Vajuje spalių mėn.

Bus bazaras
Rugs. 24 d. parapijos sa

lėje Altoriaus draugija turės 
vienos dienos bazarą. Pelnas 
bus naujos bažnyčios fondui. 
Narės dabar, neša savo do
vanas vienuolynan arba kle- 
bonijon ir stengiasi šį baza
rą padaryti dideliu, įvairiu ir 
pasekmingu.

Žinutės
— Sergt. Mikas Kazlaus

kas svečiuojasi namuose su
grįžęs iš karo laukų Italijoje. 
Buvo matyti ir daugiau ka
rių, kaip J. Jenušaitis, Venc
kus, Gedvilas, Polis ir k. 
dūląs, Polis ir k.

— Rožančiaus draugija tu
rės metinius Komunijos pus
ryčius spalių 1 d. Metinis su
sirinkimas bus spalių 8 d.

— Pranciškiečių Rėmėjų 
seimą Pittsburghe rugs. 17 d. 
sveikina Tretininkės su 25 
dolerių auka ir Rožančiaus 
draugija su 15 dol. auka.

— Subd. Vincas Pažerec- 
kas ir klier. Sduardas Klose- 
vičius rugs. 12 išvyko Semi- 
narijon tęsti mokslų.

Angelų Karalienes 
Parapija

Pereitą sekmadienį, šv. 
Vardo vyrai susirinkime 
svarstė būsimos žiemos dar
buotę. Nutarė rengti rudens 
balių spalių 28 d., šeštadienį, 
parapijos salėje.

Buvo skaitytas Seserų 
Pranciškiečių laiškas, kvie
čiant prisiųsti savo atstovus 
į Seserų Pranciškiečių Rė
mėjų seimą, kuris įvyks šio 
mėn. 17 d. Pittsburghe. Nu
tarė siųsti seimui sveikini
mą ir 10 dol. auką.

Sodaliečių bendra Šv. Ko
munija bus šį sekmadienį, 
rugs. 17, 9 vai. Šv. Mišių me
tu. Visos narės ir parapijos 
mergaitės prašomos daly
vauti.

Parapijos jaunimas lapkr. 
4 d., šeštadienį, rengia „Ha
lloween Party”. — smagų pa
silinksminimo vakarą. Para
pijiečiai turėtų mūsų jaunuo
lius atsiųsti, jų darbus pa
remti savo atsilankymu; bus 
parp. salėje.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS;

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Yj

Šv. Jurgio Parapija

Suma sena tvarka
Vasaros laiku mūsų baž- blausios 

nyčioje suma buvo 9 vai. ir 
po to novenos pamaldos su 
palaiminimu, o 11 vai. mišios 
buvo skaitytos. Nuo šio sek
madienio vėl suma bus 11 
vai. Novenos pamaldos prie 
Aušros Vartų 3 vai.

Vestuvių varpai
Rugsėjo 3 d. 5 vai. suskam

bėjo vestuvių varpai Onai 
Daukantaitei ir Juozui Vrub- 
liauskui. Jų meilės pažadus 
patvirtino klebonas kun. 
Paulionis.

Jaunuoliai yra pavyzdingi 
tėvų, gerų katalikų vaikai. 
Jaunoji buvo Sodaliečių pir
mininkė. Jaunasis, baigiąs 
chemijos inžinieriaus moks
lus, turi atsakomingą vietą. 
Nuo pat jaunų dienų abu 
priklausė prie mažo choro, 
paaugę — prie didelio. Abu 
mėgdavo scenos meną ir daž
nai dalyvavo vaidinimuose. 1

Pereitą gegužės mėn. abu, rį 
beveik kasdien lankydavosi 
gegužinėse pamaldose, padė- 

Į darni giedoti litaniją. Abu ge
rai vartoja lietuvių kalbą.

Jaunųjų palydovais buvo 
Adelė Bartkiūtė ir Antanas 
Vrubliauskas. Choras giedo
jo Veni Creator, o p. B. Brun- 
dzienė solo.

Vestuvių puota įvyko 
puošnioje šv. Jurgio par. sa
lėje. Svečių buvo apie 170. 
Vaišingi jaunųjų tėveliai rū
pestingai svečius prižiūrėjo 
ir puikiai vaišino skaniais 
pagamintais vyriausios vi
rėjos p. O. Kulbokienės val
giais. Svečių tarpe matėsi 
kunigai Paulionis, Pinkus, 
Laurinaitis, Masiulis ir Bu
lovas, M. I. C. Buvo laivyno 
valdin. Alb. Gederavičius, 
farmaceutas K. Vaitelis su 
motina, Dr. A. Revukas su 
žmona. Kalbas pasakė kun.

Jaunimo vakarai bus tre
čiadieniais — rugsėjo 20 ir 
27 ir spalių 4 d.

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc.
Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

VARGONININKAS

reikalingas Harrisono Dievo 
Motinos Sopulingos lietuvių 
parapijai.

Kreiptis pas kleboną: Rev. 
L. Voisiekauskas, 29 Davis 
St., Harrison, N. J.

| STagg 2-1454 $
g F. GRAŽYS ir SŪNUS 0 
$ KONTRAKTORIAI
jjį Atlieka mūriniu namų sienų iš- jĮĮi 
H lyginimų, plasteriavimų, šaligat-
įjį vių cementą vinių ir kt. darbus. Jį 

293 MAUJER ST., £
$ BROOKLYN 6, N. Y. *

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

10 d. d. New 
jį L. Vyčių meti- 
|. Rj’šium su karo 
jį pernai Vyčių 
|į įvyko tik New 
Jį Jersey ir Naujo
je vyčių kuopų 

[įtarimas.
iijanizacijai jau 
;r tą laiką ji ma

kes dienas, matė 
įso laikotarpius, 
į visose aplinky- 
[įgyva. Šiandie 
Uuopų skaičius 
bet tai supranta
ko gynimas pra

M

1934 
iškil
vų 
Him
Sem

Paulionis, A. Gederavičiū 
Brundza, kun. Pinkus ir, 
Revukas.

Linkėtina jaunai porai
; laimės. Tikimi 

kad jaunieji, nors ir tol 
gyvendami, nepamirš e 
lietuviškos parapijos, ku 
globoje gavo gražų išai 
j imą, kur viens kitą paži

B

ūkanai sugrįš į 
L Su jais palaiko- 

Utykiai, jiems 
ll: siuntinėja savo 
^/kraštelius. Jie 
Iresni. Štai ko- 

; vadovybė viso
kis stengiasi iš- 
q gretas namų

amą sveikina-

vieni 
„lėni 
viam 
dime

Ch 
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leivi; 
šnek; 
dvyli 
vietij

Da 
nauji 
turės 
varės 
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Da 
„real:

Daugiau šalpos skyri jariaai. Jo ats- šaulį

Manoma Maspethe dar 
ną skyrių sutverti, šią ss 
tę yra organizuojami 
riai: rugs. 12 d. Great N( 
rugs. 17 d. Blissvillėj 
rugs. 20 d. Ridgewoode 
sur atsilankys kun. J. 
kūnas paaiškinti Fondo 
tus ir pašalpos reikalus.

ršiams linkime 
a paviešėjimo 
įmingame New 
ae, kad seimas 
rjngos nuotai- 
i
jėt dideliam dar 
ryčiai ir Tautai.

aybės seime, 
PARDUODAM įtariame Chi- 

A organizuoti 
plikus vetera
nai galės veikti 
(mpijoje.

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pi 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, ka ai labai nuo- 
ko prašo. Apdraudžiu ( im Amerikos 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastun^
Real Estate Insurani

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-167

.i Veteranų są- 
^■iyba sutiko

ihdatik jie įsi- 
i dienomis vi- 
i parapijų kun. 
•iranij vadovy- 
^ikalingas ži-

Advokatas

41-40 —74th St re
Jackson Heights, N.

Clement Voketa sumior- 
i įtakinga vie- 
•bs gyvenime. 
«priimti lietu
kus, kaip sa
lėtus, yra di
dėjimas.

NEwtown 9 - 5972
- paskutinius

— • rg < jau trečiame
'IMI m. juos 
& Su Maskva 
IK jos paliau
bai skaudžios, 

naujas ka- 
vokiečius, 

dilbas, suo-

Saugok Savo A
Teikiamas geriausias
patikrinimas, prižiūreji
AKINIAI prieinamiausi?
kainomis pagal jų rūšii kad

Si Įstaiga Įsteigta prieš 40

OPTOMETRISTAS — OPT1

394-398 Broadway, Brooklyn,

LIETUVIŠKA

ALUDE

Vokiečiai tu- 
* ištraukti sa- 
įif buvo pra- 

bet šie 
metu vo-

^mių žemę, 
labai my- 

'• laisvę.
kenkta, bet 
4 skambės iš

Karšti Užkandži Bui.
- KASDIEN ^atvirai, be 

Patogi Vieta Užejin
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMU
VISOKIU GĖRIMU |

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Street^"rrav- 

Brooklyn, N. YĮF kaiP

HAvemeyer 8 - 025!

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND A VENĮ

Maspeth, N. Y. J
•« "ji
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šiais žo-
n „Prav-
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